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Storebrand Liv / Storebrand Norge I 1999-2022
1171% avkastning, 367%-poeng netto meravkastning over OSEBX

Kilde Årsrapporter Storebrand og Storebrandfondene. Forvaltet av Hans Thrane Nielsen siden 31/12-1998. Gevinster i Steen&Strøm, Dagbladet og NHST er utelatt. Data  pr 31/3-2022
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IPO - hvorfor børsnotering

•Hente penger til lønnsomme investeringer

- Valg av egen- eller fremmedkapital. Miller/Modigliani gjelder ikke på Oslo 
Børs

•Nedsalg fra grundere eller (hoved)aksjonærer

- Vi er (nesten) alltid vanskelige på pris

• Likviditet i aksjen

-Dyre aksjer er i gjennomsnitt mer likvide enn billige
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Investeringskriterier for aksjekjøper

• Lønnsomme bedrifter

•Vi vil kjøpe billig, selger av aksjer vil selge dyrt

- Rådgivers balansering i en dobbeltrolle

-Hva er rådgivers egentlige incentiv

•Selgers tidshorisont for restinvesteringen

•Styret og ledelsens historiske trackrecord

• Prospekt

• "Vi lever av å si nei"
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Kilde Fagerheim og Slemdal, NHH Masterutredning 2010. Differanseavkastning rundt tidspunkt for rettede emisjoner
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The equity story

• Tall er viktigere enn historiefortelling
- Andre investorer er uenige med oss

- Veldig mange kunder er opptatt av historiefortellingen

• Estimatendringer etter fullført IPO
- Selskapenes IR-funksjon ift analytikere

- En IPO prosess er en anbudskonkurranse hos tilretteleggerne

•Misforhold mellom det vi kjøper og vekstforventningene til idéen?
- Antall mennesker i selskapet og kompetansen til disse

- Eiendelers rentabilitet

•Hvilken bransje opererer selskapet i. Konkurransekrefter.
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Dos and Don'ts

• Overdrevne vekstutsikter. Vekst er dyrt og vanskelig

• Warrants, golden shares og bjellesauer
- Vi vil ha likebehandling av alle aksjonærer

• Tosifret antall tilretteleggere
- Kunnskap vs hangarounds

- Analytikere med kort fartstid i sektoren

• Bruk IFRS-regnskap. Ligg unna "adjusted"

• Lønnsomhet er det mest bærekraftige som finnes

• Vi vil ha en balansert aksjekursutvikling etter en IPO, uten store 
kursutslag den første tiden
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Øvrig

• Den virkelige jobben begynner når selskapet er listet på børs

• Sett krav til tilretteleggere om analyseoppfølging
- Skaff nye analytikere som følger dere

• Tenk langsiktig verdiutvikling av selskapet
- Investeringer må forrente avkastningskrav

- Investeringer må være innvannende

- Adm.dir og styreleder må være løpende tilgjengelig for investorkontakt

• Bonus og incentiver er bra, men skal være vanskelig å oppnå
- Incentivordninger skal være litt vanskelig å oppnå

- Ledelse og styre må eie aksjer

• Vi investerer langsiktig
- Børssentimenter kommer og går
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Lykke til med børsintroduksjonen!
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Storebrand Asset Management 

Se www.storebrand.no/asset-management for mer informasjon om Storebrand Asset Management. 

Disclaimer
This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to buy any financial instruments in any fund or vehicles managed by Storebrand. Any offering is made only pursuant to the 
relevant Prospectus, together with the current financial statements of the relevant fund or vehicle, if available, and the relevant subscription application, all of which must be read in 
their entirety. No offer to purchase shares can be made or accepted prior to receipt by the offeree of these documents and the completion of all appropriate documentation. The 
financial instruments have not and will not be registered for sale, and there will be no public offering of the shares. No offer to sell (or solicitation of an offer to buy) will be made in any 
jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful. This presentation is not an advertisement and is not intended for public use or distribution.
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http://www.storebrand.no/asset-management

