


Carlsson Norén Asset Management

Carlsson Norén Asset Management är en svensk AIFM-förvaltare som erbjuder 
förvaltning genom

• Macro Fund – räntehedgefond som startade januari 2008
• Yield Opportunity – fond som investerar i olika typer av hybridinstrument och 

som startade 1 januari 2019
• Diskretionär förvaltning

Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet 
den 7 december 2007 samt tillstånd som AIFM-förvaltare den 18 september 2014.

2



Förvaltningsteam

• Förvaltningsteam med drygt 20-årig erfarenhet av portföljförvaltning i 
absolutavkastande miljö från Volvo, AP-fonderna samt egen fondverksamhet

• Kombinerar ”helikoptersyn” med spetskompetens inom bland annat ränte-
och aktieförvaltning samt kreditanalys

• Ägarledd organisation med god kontinuitet och uthållighet

• Lång erfarenhet av förvaltning och riskhantering i en absolutavkastande miljö
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Ägande och verksamhet
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Carlsson Norén Yield Opportunity

5

• Alternativ ränteplacering med hög förväntad avkastning

• Startdatum 1 januari 2019

• Erik Selin Fastigheter AB seedar fonden

• En utdelande och en icke-utdelande andelsklass

• Ingen valutarisk



Aktier

Carlsson Norén Yield Opportunity
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Aktier

Carlsson Norén Yield Opportunity
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Placeringsinriktning
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• Fonden investerar i så kallade hybridinstrument, som 
befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags 
kapitalstruktur, främst på den nordiska marknaden

• Av likviditets- samt diversifieringsskäl investerar 
fonden även utanför Norden

• Exempel på tillgångsslag är preferensaktier, 
konvertibler, CLOs, perpetuals och andra efterställda 
obligationer

• Fokus på stabila, kreditvärdiga bolag, där vi istället tar 
mer risk mot bolagets balansräkning

”Hellre hög exponering 

mot kreditvärdiga bolag 

än låg exponering mot 

’dåliga’ bolag”



Varför inte göra investeringarna själv?

Tidskrävande analys:
o Komplexa instrument med olika former av optionalitet
o Undvika kredithändelser

Yield Opportunity erbjuder:
o Diversifierad portfölj
o God likviditet
o Valutahedge av utländska instrument
o Lägre transaktionskostnader
o Hantering av marknadsrisk med möjlighet till hävstång
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Analysprocess
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Analys av bolagets 
kreditvärdighet

Analys av 
instrumentet och 

dess villkor

Värdering och 
scenarioanalys



Fondens limiter (utdrag)
Kategori Limit Min Max

Riskmått mm Standardavvikelse 36 mån 4% 12%

Value at risk Ingen gräns

Exponering Nettoexponering / hävstång 0% 150%

Utländsk valutaexponering -10% 10%

Belåning 50%

Bruttoexponering derivat 300%

Säkerhetsvärde derivat 50%

Koncentration En och samma fond 50%

En och samma emittent (om emittenter över 
10% tillsammans ej överstiger 50%)

20%

En och samma emittent, övriga 10%
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Summering

• Underexploaterat segment som kan ge god avkastning genom 
höga kuponger och/eller värdetillväxt. Målavkastning ca 7 % över 
tid.

• Exponering mot kreditvärdiga bolag i segmentet mitt emellan 
obligationer och aktier, med eller utan hävstång – betydligt mer 
attraktivt än ”avkastningsfri risk” i nuvarande lågräntemiljö.

• Tacksamma portföljegenskaper: konvexitet som ger uppsida men 
samtidigt skydd på nersidan; förhållandevis låg korrelation mot 
aktier och räntebärande tillgångar.
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Korta fakta om Carlsson Norén Yield Opportunity
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PLACERINGSINRIKTING

Fonden investerar, och strävar efter att utnyttja felprissättningar och omotiverat höga riskpremier, i finansiella 

instrument som kan innehålla såväl kredit- som aktiemoment och olika typer av optionalitet, exempelvis 

hybridinstrument och preferensaktier. Fonden kan använda derivat eller belåning för att uppnå en hävstång på 

maximalt 1,2 gånger, men tar inga nettokorta positioner. Fondens målsättning är att över tiden uppnå en 

avkastning som väsentligt överstiger OMRX Treasury Bill Index jämte ett tillägg, beräknat på årsbasis, om 2 

procent.

KONTAKT

Kontoret Tel 031-280701

Fredrik Carlsson Tel 070-6929045

E-post: fredrik@carlssonnoren.se

Magnus Dahlgren Tel 072-5042030

E-post: magnus@carlssonnoren.se

Martin Norén E-post: martin@carlssonnoren.se

Tel 070-5199526

Besöksadress Krokslätts Parkgata 4

Hemsida www.carlssonnoren.se

FONDSTRUKTUR

Risk

Startdatum

Teckning/inlösen

Förvaltningsarvode

Rörligt arvode

Benchmark

Insättnings-/uttagsavgift

Minsta insättning

Förvaringsinstitut

Revisor

Tillsynsmyndighet

Fondadministration

4 (skala 1-7 där 1=låg, 7=hög)

1 januari 2019

Månatlig (uttag meddelas -1m)

1%

20% över benchmark, HWM

OMRX T-Bill + 2% per år

0%

100 000 kr

SEB

Ernst & Young

Finansinspektionen

Wahlstedt Sageryd
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Fondbolaget

Fondbolag Carlsson Norén Asset Management AB, Organisationsnummer 556726-4238

Fondbolagets säte Göteborg

Revisor Kevin Lindmark, Ernst&Young

Regelansvarig Fredrik Lanneborn, Advokaterna Liman och Partners

Internrevision Per Gunterberg, KPMG

Klagomålsansvarig Fredrik Lanneborn, Advokaterna Liman och Partners

Styrelse Claes Berglund (ordförande), Fredrik Carlsson, Jesper Mårtensson, Bo Rydlinger, 
Martin Norén (suppleant)

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen

Fondbolagets tillstånd Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet 
den 7 december 2007, samt tillstånd som AIFM förvaltare den 18 september 2014.
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Magnus Dahlgren

Förvaltare och analytiker, Carlsson & Norén Asset Management, 2014-

Partner StensVreta Kapitalförvaltning och Chelys Kapitalförvaltning, 2012 - 2014

Investeringsansvarig Fondinvesteringar, samt analyschef, Sjätte AP-fonden, 2011 - 2012

Portföljförvaltare, Extern Förvaltning, Andra AP-fonden, 2010 - 2011

Förvaltningschef Kapitalförvaltningen och portföljansvarig, Sjätte AP-fonden, 2003 - 2010

Aktie- och makroanalytiker, förvaltare, Kapitalförvaltningen, Sjätte AP-fonden, 1998 - 2002

Kreditanalytiker, SEB Merchant Banking, 1997 – 1998

Född 1971

Magnus Dahlgren har arbetat hos Carlsson Norén med fond- och diskretionär förvaltning sedan 2014 . Magnus har en 
bakgrund som både civilingenjör och civilekonom, men det finansiella och matematiska intresset tog överhanden vid 
val av yrkesbana varför Magnus arbetat som kredit-, aktie- och makroanalytiker på SEB och Sjätte AP-fonden, 
förvaltare på Sjätte och Andra AP-fonderna, och som delägare och VD i det fristående analysföretaget Chelys
Kapitalförvaltning. Magnus har skaffat en solid teoretisk förvaltningskompetens genom att som kursetta genomgått 
Stockholms Handelshögskolas diplomutbildning för finansanalytiker. Under tiden på Chelys utvecklade Magnus en 
allokeringsmodell som används hos fondbolaget.
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Verkställande direktör i Carlsson Noren Asset Management AB

Head of Asset Management - Volvo Treasury 1997 - 2007 

Senior Dealer - Svenska Handelsbanken, Singapore 1995 – 1997

Assistant Chief Dealer – Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1990 – 1995

Proprietary trading sedan 1992

Fokus på makro och geopolitisk analys av de globala finansmarknaderna

Född 1965

Fredrik Carlsson 

Fredrik Carlsson, VD i Carlsson Norén Asset Management AB, lämnade som chef för Volvos ränteförvaltning, en post 
som han haft sedan 2001. Genom detta projekt förverkligas en ambition att bygga en självständig verksamhet på den 
erfarenhet och kompetens som byggts upp under 23 aktiva år på de nordiska och internationella kapitalmarknaderna. 
Fredrik har haft gott om tid att utvärdera strategin för det nya bolaget eftersom han tidigt fick utrymme att 
implementera sina idéer i den  ansvarsfulla rollen på Volvo efter att först ha levererat kontinuerliga och stabila 
resultat under den turbulenta femårsperioden 1997-2001. Positionen som Proprietary Trader har Fredrik haft för 
både SEB i Göteborg (1992-1995), respektive som Senior Dealer för Handelsbanken i Singapore (1995-1997). Ansvaret 
i dessa roller har varierat från inhemska räntemarknaden till ansvar för utländska räntederivatinstrument. 
Fredrik tog sin Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1990.
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Martin Norén 

Vice VD och ansvarig förvaltare i Carlsson Noren Asset Management AB

Senior Trader - Volvo Treasury 2002-2007

Portföljförvaltare – Aragon Fondkommission 1999-2002

Portföljförvaltare - JP-Bank 1997-1999

Trader, Penningmarknaden - Banque Indosuez 1995-1997

Fondförvaltare och proprietary trading sedan 1997

Fokus på centralbankernas  agerande i Skandinavien och relativ värdering 

Född 1969

Martin Norén, vice VD och ansvarig förvaltare i Carlsson Norén Asset Management AB. Noréns och Carlssons 
professionella samarbete började med att Martin anställdes av Fredrik i juni 2002 som Senior Trader inom Volvo 
Treasury Asset Management, där han har varit ansvarig för förvaltningen av den svenska ränteportföljen. På Volvo har 
Martin kunnat applicera och utveckla sitt starka matematiska intresse. Beslutet att etablera ett oberoende fondbolag 
bör ses som ett bevis på hur framgångsrikt man fungerat ihop som team. Martin kom till Volvo från Aragon 
Fondkommission, där hans framgång i förvaltningen ledde till mer ansvarsfulla uppgifter. I samband med 
millennieskiftet utvidgades Martins portföljansvar till att även omfatta dels aktiefonder och dels diskretionära 
aktieuppdrag - vilket får ses som ett stort förtroendetecken under denna turbulenta period. Martin inledde sin karriär 
som interbankhandlare på Banque Indosuez i Stockholm 1995, för att 1997 anställas som portföljansvarig för svenska 
räntor upp till 2 år av JP Bank i Stockholm. Martin har en civilekonomexamen från Göteborgs och Lunds Universitet. 
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Disclaimer
Fonderna Carlsson Norén Macro Fund och Carlsson Norén Aktiv Allokering (”Fonderna”) förvaltas av Carlsson Norén Asset Management AB (”Carlsson Norén Asset Management”) och är 

specialfonder enligt Lagen om investeringsfonder (2004:46). Fonderna är således inte att betrakta som så kallade UCITS-fond och omfattas inte av UCITS-direktivet. En specialfond får 

därför endast marknadsföras inom Sverige. 

Andelarna i Fonderna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon 

annan jurisdiktion än Sverige och får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller 

försäljning är eller skulle vara olagligt. 

Fonderna riktar sig inte till personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en 

som är intresserad av att investera i Fonderna att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära 

att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Carlsson Norén Asset Management har inget ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med 

sådant lands lag. 

Informationsbroschyren och annan information om Fonderna får inte distribueras till eller i land där sådan distribution eller lämnande av erbjudande att köpa andelar kräver åtgärd enligt 

ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land. Fonderna har inte i något annat land än i Sverige vidtagit några åtgärder för att försäkra att förvärv av fondandelar får ske i enlighet 

med tillämpliga lagar. 

Det finns inga garantier för att en investering i Fonderna inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är 

ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Fonderna återfår hela det insatta 

kapitalet. 

Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk 

eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även 

om Carlsson Norén Asset Management och förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Carlsson Norén Asset 

Management eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada.

Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragsgivare som förvaringsinstitutet med tillbehörlig omsorg 

anlitat. Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer för Fonderna, andelsägare i Fonderna eller annan i anledning av 

förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt avtal på grund av omständighet som anges i sjätte stycket i 

detta dokument, ovan, får åtgärden uppskjutas tills dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet inte erlägga 

dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Carlsson Norén Asset Management och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras enligt 2 kap. 21 § lagen om investeringsfonder.

Denna information är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Carlsson Norén Asset Management att förvärva andelar i Fonderna. Carlsson Norén Asset 

Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva 

andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Fonderna och de risker som är förknippade därmed. 

Tvist eller anspråk rörande Fonderna skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. 
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Hemsida

Adress

Telefon

Fredrik Carlsson

Martin Norén

Magnus Dahlgren

www.carlssonnoren.se

Krokslätts parkgata 4

431 68 Mölndal

031-28 07 01

fredrik@carlssonnoren.se

0706-92 90 45

martin@carlssonnoren.se

0705-19 95 26

magnus@carlssonnoren.se

072-504 20 30
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