
 

 

     Dnr SU 33-2349-11 

 

 

 

 

 

 

 

Placeringspolicy 

för stiftelser anknutna till 

Stockholms universitet 

 

Fastställda av universitetsstyrelsen 

2011-11-11 

  



 

1 

 

 

 

1. Inledning 

1.1 Målsättning 

1.2 Syfte med placeringspolicyn 

1.3 Uppdatering och ändring placeringspolicyn 

 

2. Ansvarsfördelning 

2.1 Universitetsstyrelsen 

2.2 Rektor 

2.3 Placeringsrådet 

2.4 Förvaltningschefen 

2.5 Donationsförvaltningen 

 

3. Förvaltningsprinciper 

 

4. Placeringsregler 

4.1 Tillåtna tillgångsslag 

4.2 Portföljallokering 

4.3 Valutapolicy 

 

5. Aktier 

5.1 Generella regler 

5.2 Derivat 

5.3 Benchmark 

 

6. Räntebärande värdepapper 

6.1 Generella regler 

6.2 Benchmark 

 

7. Likvida medel 

 

8. Rapportering 

 

9. Beredskapsplan 

 

10. Externa kapitalförvaltare  

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. Inledning 

Stockholms universitet förvaltar donerade medel för finansiering av forskning och utbildning vid 

universitetet i enlighet med av donatorer angivna villkor. Denna placeringspolicy avser donationer 

som utgör stiftelser med anknuten förvaltning till Stockholms universitet enligt stiftelselagen 

(1994:1220). 

1.1 Målsättning 

Förmögenheten ska enligt stiftelselagen kap 2 § 4 placeras på ett godtagbart sätt. Vid 

bedömningen av godtagbar placering ska hänsyn tas till flera olika faktorer exempelvis: 

- säkerhet och riskspridning 

- trygghet mot nominella förluster 

- inflationsskydd 

Stiftelsernas kapital ska förvaltas så att en långsiktig real värdetillväxt i kombination med god 

direktavkastning uppnås.  

1.2 Syfte med placeringspolicyn 

Placeringspolicyn ska ange övergripande regler för hur kapitalförvaltningen för anknutna stiftelser 

ska bedrivas. 

Policyn anger: 

- Ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen  

- Hur den strategiska tillgångsstrukturen ska vara beskaffad 

- Vilka finansiella risker stiftelserna ska kunna ta samt hur riskerna ska begränsas 

- Hur uppföljning och utvärdering av förvaltningen ska genomföras 

1.3 Uppdatering och ändring av placeringspolicyn 

Placeringspolicyn ska uppdateras när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella 

marknaderna eller andra förhållanden. Policyn ska behandlas i universitetsstyrelsen en gång per år. 

2. Ansvarsfördelning 

 

2.1 Universitetsstyrelsen 

 

- Fastställer placeringspolicy och ansvarsfördelning 

- Utser ledamöter i placeringsrådet 

- Fastställer årsredovisningar för stiftelserna 
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2.2 Rektor 

 

- Är firmatecknare för stiftelserna 

 

2.3 Placeringsrådet 

 

- Beslutar om upphandling och val av externa kapitalförvaltare 

- Fastställer kravspecifikation i samband med upphandling av kapitalförvaltare 

- Beslutar om att avveckla förvaltare 

- Följer upp att externa kapitalförvaltare fullgör avtal 

- Följer upp och utvärderar att kapitalet förvaltas enligt placeringspolicyn 

2.4 Förvaltningschefen 

- Är firmatecknare för stiftelserna 

- Ansvarar för att placeringspolicyn och placeringsrådets beslut efterlevs 

- Rapporterar till universitetsstyrelsen halvårsvis 

2.5 Donationsförvaltningen 

- Ansvarar för kapitalförvaltningen i enlighet med Placeringsrådets beslut 

- Sammanställer underlag för uppföljning av förvaltningsresultat 

- Avger rapportering till Placeringsrådet månadsvis 

- Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn 

- Upprättar kravspecifikation och utvärderar externa förvaltare i samband med upphandling 

- Föreslår val av och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare 

 

3. Förvaltningsprinciper 

Kapitalförvaltningen ska handhas av Donationsförvaltningen vid Stockholms universitet. Kapitalet 

ska placeras hos diskretionära förvaltare om inte särskilda skäl finns för annan placering, vilket 

ska meddelas styrelsen. 

Den diskretionära förvaltningen ska ske hos fler än en förvaltare. Förvaltarna ska stå under 

Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande för utlandet. 

Placering i fastigheter och byggnader får endast ske i de stiftelser där stadgarna så medger. 

Upptagande av lån för att finansiera placeringsverksamheten är inte tillåtet. 

Placering av kapitalet ska ske på ett etiskt godtagbart och försvarbart sätt. 
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4. Placeringsregler 

 

4.1 Tillåtna tillgångsslag 

 

Stiftelsernas kapital får placeras i följande tillgångsslag: 

 

- Svenska räntebärande papper och garantiprodukter 

- Utländska räntebärande papper och garantiprodukter 

- Svenska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, 

teckningsrätter, derivatinstrument på underliggande aktier eller kapital ) 

- Utländska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, 

teckningsrätter, derivatinstrument på underliggande aktier eller kapital ) 

- Likvida medel (bankinlåning) 

- Övriga värdepapper med god säkerhet (t ex reverser) 

 

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer 

med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av Finansinspektionen 

eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.  

 

4.2 Portföljallokering 

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan 

tillgångsslag. Fördelning (uttryckt i SEK) ska gälla totalt för till Stockholms universitets anknutna 

förvaltade stiftelser.  

Intervallen i tabellen nedan anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera under kortare 

perioder, för att tillvarata möjligheter som ges av kortfristiga svängningar på de olika 

marknaderna. 

Tillgångsslag Normalvikt och limiter 

Portföljen totalt % 

 

Min Normal Max 

- Räntebärande värdepapper  40 50 75 

- Aktier 25 50 60 

 

Vid beräkning av portföljens värde och limiter ska portföljens tillgångar värderas med ledning av 

gällande marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart 

det lämpligen kan ske, varvid nödvändig hänsyn tas till den risk som överskridande innebär för 

portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så 

snart det lämpligen kan ske.  

4.3 Valutapolicy 

Sker placeringar i utländska värdepapper ska valutarisken beaktas. Valutasäkring av utländsk 

valuta till svenska kronor får göras. Resultat och positionsmätning ska inkludera valutasäkring. 
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5. Aktier 

 

5.1 Generella regler 

Av portföljens förvaltade medel får högst 60 procent och lägst 25 procent placeras i aktier. Under 

aktier innefattas även aktierelaterade instrument som förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, 

skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning, teckningsoptioner och del- eller 

teckningsrätter. 

Aktieplaceringarna får endast ske i börsnoterade svenska och utländska aktier samt aktiefonder 

som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet och som 

är noterade på reglerad marknadsplats. 

Placeringar i ett och samma aktiebolag får ej överskrida 15 procent av aktieplaceringarna. 

Röstvärdet eller kapitalet får ej överskrida 5 procent i ett och samma bolag. Vidare får högst 30 

procent placeras i samma bransch enligt OMXS30. 

Högst 30 procent och lägst 0 procent av aktieplaceringarna får utgöras av utländska placeringar.  

Undantag från dessa regler kan ske endast efter beslut i Placeringsrådet. 

5.2 Derivat 

Handel med derivatinstrument är endast tillåten på underliggande aktier eller kapital. Optioner ska 

främst användas för att minska risken i förvaltningen. Derivatinstrument kan även användas i syfte 

att effektivisera eller öka avkastningen i förvaltningen i enlighet med intentionerna i denna 

placeringspolicy. Handel med derivatinstrument får inte ske på sådant sätt att portföljen avviker 

eller efter inlösen (eller motsvarande) kommer att avvika från reglerna i denna placeringspolicy. 

Optionskontrakt ska vara standardiserade och föremål för handel på OM Stockholmsbörsen eller 

på motsvarande utländsk institution som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt 

organ. 

5.3 Benchmark 

Referensindex för utvärdering av den svenska aktieportföljen är SIX Return Index. MSCI World 

Index Total Return (SEK) ska användas som referensindex för utvärdering av den utländska 

aktieportföljen. 

 

6. Räntebärande värdepapper 

 

6.1 Generella regler 

Av portföljens förvaltade medel får högst 75 procent och lägst 40 procent placeras i räntebärande 

placeringar och garantiprodukter. Högst 50 procent får utgöras av räntebärande instrument som 

emitterats i utländsk valuta av godkända emittenter. Högst 20 procent av räntebärande värde-

papper får utgöras av andra värdepapper med god säkerhet, t ex reverser. 
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För att begränsa kreditrisken i portföljen sätts enhandslimiter för olika riskklasser. Vid placering i 

räntebärande värdepapper gäller följande limiter.  

Kategori Max andel per 

emittent/kategori 

Max andel per emittent 

Svenska staten eller av 

svenska staten garanterat 

värdepapper  

100 

 

100 

Svenska eller utländska 

låntagare med långfristig 

rating om AAA alt Aaa 

50 

Svenska eller utländska 

låntagare med långfristig 

rating om lägst tex AA eller 

Aa2 

 

50 

 

50 

Svenska eller utländska 

låntagare med långfristig 

rating om lägst tex BBB eller 

Baa2 

25 25 

Låntagare med kortfristig 

rating om A-1+ eller P-1 

50 50 

 

 

Ratingen enligt tabellen hänför sig till Standard & Poor´s eller Moody´s. Skulle låntagaren ha 

rating från både Standard & Poor´s och Moody´s krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 

Aktieindexobligationer får endast göras med svenska emittenter. Godkända emittenter för 

underliggande aktieindexobligationer är Handelsbanken, Kommuninvest och Svensk Exportkredit. 

6.2 Benchmark 

Referensindex för utvärdering av svenska placeringar ska vara OM Stockholmsbörsens 

obligationsindex, OMRX Bond All 1-3 y Index. För utländska placeringar ska JP Morgan Global 

Government Bond index användas. 

7. Likvida medel 

Likvida medel definieras som medel på depåkonto och bankräkning. Likvida medel får ej placeras 

på fondkommisionärs checkräkning utan förvaltningschefens medgivande. Det kapital som varje 

år beviljas att delas ut till destinatär i stiftelsen får endast placeras på inlåningskonto i bank under 

det år utbetalningen ska ske.  

8. Rapportering 

En utvärdering av portföljens resultat ska göras till Placeringsrådets möten eller oftare om 

marknadsläget så kräver. 

Rapporteringen ska innehålla 

- Resultat under perioden med jämförelse mot fastställda index 

- Riskrapport i form av efterlevnad av restriktioner i placeringspolicyn 

- Sammanställning (marknadsvärde) av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag 

- Förändringar i portföljens sammansättning med kommentarer  
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9. Beredskapsplan 

I händelse av stora kursfall ska Placeringrådet skyndsamt underrättas.  Med stort kursfall avses 

mer än 10 procent på OMXS30 index på en vecka.  

10. Externa kapitalförvaltare 

Placeringsrådet fattar beslut om förvaltningsuppdrag i enlighet med placeringspolicyn.  

Vid beslut av placeringsrådet att anlita extern förvaltare av hela eller delar av stiftelsernas 

tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.  

Förvaltarnas förmåga att uppnå god värdetillväxt och direktavkastning samt efterlevande av 

placeringpolicyns regler ska löpande utvärderas. 

 


