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Holberg inngår partnerskap med 
svenske Carneo  

20 år etter etableringen tar Holberg strategiske grep for å styrke 

sin posisjon som aktiv forvalter i det nordiske markedet.  
 

Etter en bred og grundig prosess har styret, aksjonærer og ansatte i Holberg konkludert 

med at svenske Carneo er den beste partneren for å utvikle et allerede sterkt selskap 

videre til beste for våre kunder. Carneo kjøper, sammen med ansatte i Holberg, samtlige 

aksjer i Holberg Fondsforvaltning. 

Holberg blir dermed en del av Nordens største uavhengige gruppering av aktive 

forvaltere, sammen med blant annet C WorldWide og Carnegie Fonder. Carneo har etter 

oppkjøpet ca. 325 mrd. SEK under forvaltning. 

Les mer om Carneo  

 

 

https://nyhetsbrev.holberg.no/t/r-l-juulirhd-olhyhmlju-t/
https://nyhetsbrev.holberg.no/t/r-l-juulirhd-olhyhmlju-j/


 

Holbergs "DNA" videreføres  

- Vi ser på Carneo som en sterk og aktiv eier 

for Holberg, med betydelig kompetanse og 

erfaring innen vår bransje. Vi tror dette er en 

flott løsning for å kunne opprettholde vårt 

"DNA", samtidig som vi blir en del av en 

større gruppering, sier Magny Øvrebø, 

Administrerende Direktør i Holberg. 

 

 

   

Øverst på ønskelisten  

- Vi har lenge hatt Holberg øverst på vår 

ønskeliste. Vår oppfatning av de ansatte 

som ambisiøse og dedikerte har blitt styrket 

gjennom kjøpsprosessen. Likheten mellom 

Holberg og Carneos aktive 

forvaltningsfilosofi, ambisjoner og 

selskapskultur er betydelig og viktig når man 

skal skape en slagkraftig allianse, sier 

Christoffer Folkebo, som er CEO i Carneo. 

 

 

 

 

 

Nøkkelpersoner blir med 

videre som aksjonærer  

Holberg viderefører ordningen med eierskap 

blant ansatte. I den nye eierstrukturen vil 

Carneo eie 70% av selskapet, mens 

Holbergansatte vil utgjøre 30%.  

 

 

   



Forvaltningsfilosofi 

videreføres  

Holberg annerkjente forvaltningsfilosofi innen 

aksjer og renter videreføres som før. Innen 

aksjeforvaltningen vil fortsatt våre Jaktregler 

være førende, mens innen renter har vi våre 

tre hovedprinsipper som har gitt svært gode 

forvaltningsresultater i 20 år: 

• Lav renterisiko 

• Klart definert kredittrisiko 

• Fleksibilitet 

 

 

 

 
  

 


