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• Uavhengig og frittstående formuesforvaltning med fokus på individuell 
og personlig rådgivning. 

• Bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre 
organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier.

• Mål om å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den 
enkelte kundes behov og risikoprofil.

• Selskapets formuesforvaltere er autoriserte finansielle rådgivere (AFR).

• 70 ansatte, 6 kontor og NOK 6,7 mrd. under forvaltning.

• Langsiktige eiere, styre og ledelse. Solid egenkapital, ingen langsiktig 
gjeld og god likviditet.

Forvaltningshuset – en ledende uavhengig rådgiver
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Hvordan forvalte sine finansielle verdier?
Sturla Skogland - Investeringsdirektør
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Først litt atferdsfinans..

“Lite 
tilbakesteg. 

Jeg er en
langsiktig
investor”

“Mulig
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ikke er for 
meg..”
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er lett“
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Først litt atferdsfinans..

• Saueflokkmentalitet
• Kjøper det andre gjør eller når andre gjør det

• Motvilje mot å ta tap
• Selg vinnerne men behold taperne

• Innramming
• Måten noe er presentert påvirker beslutningen – «historisk avkastning er ingen garanti for 

fremtidig»
• Forankring

• Vektlegger et datapunkt ved en beslutning – en aksje som har falt?
• «Familiarity»

• Foretrekker aksjer/fond/markeder man kjenner
• Optimisme og overmot 

• Hyppige transaksjoner
• Mer informasjon fører til presisjon?
• Positive utfall er grunnet kompetanse
• Negative utfall er grunnet uflaks
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Hvordan forvalte sine finansielle verdier?

• Start med slutten
• Mål og begrensninger

• Aksepter at du ikke kan forutsi fremtiden (og det kan ikke «ekspertene» heller)
• Unngå markedstiming

• Lag en strategi som er så enkel som mulig, men så komplisert som nødvendig 
• men mulig å implementere

• Produktvalg er sekundært til strategi
• Passiv/aktiv 
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Hvordan forvalte sine finansielle verdier?

• For å oppnå høyere avkastning enn på bankinnskudd må du akseptere å ta risiko
• Vær forsiktig med avkastningsprognoser og optimalisering basert på dem
• Likviditet er verdifullt for de fleste
• Vurdering og styring av risiko er minst like viktig i gode tider - man vet ikke når det snur (selv 

om det er midlertidig)
• Diversifisering øker risikojustert avkastning over tid, men garanterer ikke nedsidebeskyttelse i 

alle mulige scenarier
• Det er lov å være opportunistisk, men vær varsom med hvor mye du «satser»
• Bruk tiden din på de beslutningene som har størst innvirkning på at du når målene dine
• Alle transaksjoner har en kostnad forbundet med seg (kommisjon, løpende eller 

markedskostnad)
• Ikke invester i noe du ikke forstår
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www.forvaltningsbloggen.no
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Viktig informasjon

Forvaltningshuset har utarbeidet denne presentasjonen etter beste skjønn og all informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er også basert på beste skjønn. 
Presentasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling om å foreta en investering. Forvaltningshuset påtar seg ikke ansvaret for at informasjonen er riktig eller ufullstendig og 
fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som oppstår som følge av en investering 
som foretas på basis av det som beskrives i presentasjonen. Forvaltningshuset understreker at enhver investering i aksjer, obligasjoner, unoterte eiendomsinvesteringer og annen 
private equity medfører risiko for tap av hele eller deler av investeringen. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

Forvaltningshuset har konsesjon fra Finanstilsynet å yte følgende investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2

4. aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd

I tillegg har Forvaltningshuset konsesjon til å yte følgende tilleggstjenester:

1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av 
foretak

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Selskapet har tillatelse til å stå som forvalter (nominee) i norske verdipapirregister.

Forvaltningshuset er medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond og har interne retningslinjer for håndtering av interessekonflikter. For mer informasjon om Forvaltningshuset 
henviser vi til www.forvaltningshuset.no hvor også alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelige.


