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Utvecklat och förfinat konceptet 
− Kapitalmarknaden ser inte ut som den gjorde för tio år sedan. Vi hade 
högre räntor i början på 2000-talet än i dag och högre inflation. Därför 
är det idag en mer krävande uppgift att erbjuda samma avkastning, kon-
staterar Alexander Zetterquist. 

Norron har därför utvecklat och förfinat förvaltningskonceptet. Det 
som utmärker Norron från många konkurrenter är att man har en bra 
balans i kompetensen mellan räntor och aktier. Det gör att Norron har 
möjlighet att hitta god avkastning oavsett konjunktur och börsläge.

Under hösten 2012 förstärktes gruppen genom att Peter Werleus, som 
framgångsrikt byggt upp och förvaltat Carnegie Corporate Bond, blev 
ny Partner i bolaget.

Norrons förvaltade fonder riktar sig framför allt till långsiktigt 
sparande. I dag distribueras fonderna via 25 partners, som erbjuder des-
sa till sina kunder. Tanken är att det ska vara lätt för investeraren att välja 
en fond eller en kombination som passar ens krav på avkastning och risk.

− Människor i Sverige sparar annorlunda idag än för 10-15 år sedan. Vi 
har därför valt att göra oss tillgängliga och nå ut genom så många olika 
kanaler som möjligt. Det har vi arbetat hårt med i uppbyggnadsfasen. Vi 
är också stolta över att vår tillgångsmassa på relativt kort tid vuxit till 
närmare tre miljarder kronor i en bransch utan tillväxt, säger Alexander 
Zetterquist. 

Norges äldsta industriföretag
Företaget ägs till 51 procent av det norska börsnoterade industriella in-
vestmentbolaget Aker ASA, som i sin ursprungsform är Norges äldsta 
industriföretag. Resterande 49 procent ägs av personalen som idag upp-
går till sex personer. 

− Att vara dotterbolag till ett norskt börsbolag ställer så klart höga krav 
på oss, vilket vi bara ser som positivt. Vi har till exempel en väldigt se-
nior styrelse i förhållande till vår storlek. Att Aker, som är långsiktiga i 
sina investeringar, ville gå in som huvudägare ser vi som en fördel för 
investerarna i de fonder som vi förvaltar. Vi har byggt upp en robust 
och transparent organisation, som är rustad för de regeländringar och 
lagförslag som vi bedömer kommer, samtidigt som vi snabbt och effek-
tivt kan ta till oss tillväxtmöjligheter när väl dessa dyker upp, säger Ulf 
Frykhammar. 

− MÄNNISKOR I SVERIGE SPARAR ANNORLUNDA 
IDAG ÄN FÖR 10-15 ÅR SEDAN. VI HAR DÄRFÖR VALT 
ATT GÖRA OSS TILLGÄNGLIGA OCH NÅ UT GENOM 

SÅ MÅNGA OLIKA KANALER SOM MÖJLIGT
Norron AB är en nordisk kapitalförvaltare med till-
stånd från Finansinspektionen, som förvaltar  fem 
olika fonder för vilka SEB agerar fondbolag. Fond-
erna finns tillgängliga via utvalda partners.

Norrons förvaltare har i över två decennier presterat 
konkurrenskraftiga resultat och erhållit en rad ut-
märkelser på de nordiska kapitalmarknaderna. För-
valtarna har även ingått i samma team och tagit 
investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur, 
vilket har skapat en stringent samsyn på risktagan-
de, placeringsstrategier och aktieurval.

Norrons samtliga fonder kan handlas dagligen och 
har ett absolut avkastningsmål och full transparens. 
Ingen lägsta insats krävs.
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ULF FRYKHAMMAR & GUSTAF SJÖGREN

apitalförvaltaren Norron startades 
för två och ett halvt år sedan av en 
grupp kapitalförvaltare. De hade 
framgångsrikt arbetat tillsammans 

under många år på Catella och hade lyckats bra 
med sina förvaltningsresultat. Erfarenheterna 
därifrån har de tagit med sig in i Norron – där 
de sedan har utvecklat och förfinat förvalt-
ningsmodellen. 

− Grunden till vårt erbjudande bygger på 
samma analys vi gjorde 2003 och som är lika 
aktuell i dag. Vi utgår från vad vi tror att spara-
ren vill ha. Vi tycker fortfarande att många 
sparar med alldeles för hög risk när det gäller 

sina pensioner, berättar Ulf Frykhammar, 
Managing Partner. 

Jämförbart med svensk statsobligation 
Norrons affärsidé går ut på att erbjuda produk-
ter med en förväntad avkastning på sex till nio 
procent per år. Fonderna återfinns längs hela 
riskskalan, mellan lågavkastande statsobliga-
tioner till högvolatila aktier. 

− Med vårt produktutbud vill vi göra det en-
kelt för spararna att välja fond på riskskalan 
beroende på förväntad avkastning, säger Alex-
ander Zetterquist, vd. 

Tittar man tillbaka på när förvaltarna 

startade så har 2004 års förvaltningsmodell 
avkastat ungefär sju procent årligen efter av-
gifter, med en standardavvikelse strax under 
tre procent, vilket kan jämföras med en svensk 
statsobligation. 

− Orsaken till att vi valt den förvaltningsmo-
dell vi arbetat med sedan 2004 är att kapital-
marknaden vart femte till sjätte år historiskt 
drabbats av en kraftig korrektion. Då får du 
spendera de kommande fem, sex åren på att 
ta dig tillbaka till nollpunkten. Det är inget bra 
sätt att pensionsspara på tycker vi, fortsätter 
Ulf Frykhammar. 

Med sex till nio procents avkastning i genom-
snitt per år, så dubblas istället kapitalet på tio 
år.K

Norron AB är en nordisk kapitalförvaltare med tillstånd från Finansins-
pektionen. Affärsidén går ut på att erbjuda produkter för ett sparande 
med 6 till 9 procents avkastning per år till låg risk. 
− Vi anser att många sparar med alldeles för hög risk till sina pen-
sioner, säger Ulf Frykhammar, Managing Partner. 

PENSIONSSPARA 
SMART OCH TRYGGT  

– MED VÅRT PRODUKTUTBUD 
VILL VI GÖRA DET ENKELT 
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FOND PÅ RISKSKALAN 
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