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Inledning 
 

Utnyttjandet av privatkapital i investerares portföljer har ökat enormt under de senaste 20 åren, till 

stor del på grund av framgångsrika amerikanska donationsfonder som Yale och Harvard som var tidiga 

med att använda riskkapital och private equity. I den här vitboken tittar vi på privatkapitalets historia 

och långsiktiga tillväxtutsikter, samt varför fler och fler investerare använder sig av globala privata 

marknader.  

Vi granskar hur stort investeringsuniversumet är och hur det är fördelat på privata och offentliga 

tillgångar. Vi sammanfattar sedan den enorma mångfald av erbjudanden investerare på privata 

marknader har att tillgå och går igenom lite portföljkonstruktionsteori för att undersöka varför 

investerare beslutar sig för att investera privat. Bättre avkastning, lägre risk, ökad transparens och 

egenskaper som verkligen skiljer sig jämfört med offentliga marknader är några av de fördelar som vi 

belyser i den här vitboken. 

Vi avslutar med tre breda teman som dyker upp på flera ställen i vitboken: 

1. Privatkapital kan vara ett fördelaktigt tillägg till en portfölj med ett brett utbud av olika 

exponeringar och attribut som kan ge signifikant värdeökning och minskad volatilitet.  

 

2. Att välja rätt förvaltare, ett starkt nätverk och genomtänkt portföljkonstruktion är 

nyckelfaktorer till att nå optimala resultat. Särskilt med tanke på att olika privatkapitalfonder 

ger väldigt olika avkastningar och alfagenerering, och ”persistence”, eller uthållighet i 

avkastningen, varierar för olika startår. 

 

3. Det finns många fördelar för den långsiktiga investeraren. Att fånga upp ägarskaps-

/illikviditetspremien, investera i linje med långsiktiga teman och minska 

transaktionskostnader är några potentiella fördelar vi belyser. 

Vi hoppas att du tycker att läsningen är intressant och, som alltid, ser vi fram emot att få diskutera 

innehållet med dig närmare. 
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Privatkapitaluniversumet 
 

Nederländska Ostindiska Kompaniet var det första företaget som sålde aktier och obligationer till 

allmänheten på världens första organiserade aktiemarknad i Amsterdam i början av 1600-talet. 

Holländarna fortsatte som banbrytare inom finans och man tror att affärsmannen Adriaan Van 

Ketwich var först med en typ av gemensamt ägd fond år 1774 som hette Eendragt Maakt Magt, eller 

”Samarbete ger styrka”. Den slutna fonden var välkonstruerad för sin tid1 och gav investerare 

möjlighet att såddinvestera i en spridd portfölj och sedan handla med aktier på en sekundärmarknad, 

i stort sett på samma sätt som investmentbolag arbetar idag. Slutna fonder blev snabbt populära i 

Europa och nådde Amerika under 1890-talet där de blev viktiga för finansiering av järnväg och andra 

typer av transport på hela den amerikanska kontinenten och vidare in i Ryssland och Östern. Den 

första öppna fonden, The Massachusetts Investors’ Trust, bildades i Boston 1924 och gjorde att aktier 

kontinuerligt kunde skapas eller dras in beroende på investerarnas handelsverksamhet.  

Handels- och kommanditbolag har funnits sedan romarriket och carried interest utvecklades i Florens 

på medeltiden. Men private equity, som det idag definieras och organiseras som tillgångsklass, 

skapades först senare. Tidiga private equity-bolag var The American Research and Development 

Corporation (ARDC) och J.H. Whitney & Co som båda grundades 1946 för att bidra med kapital och 

professionell hjälp till entreprenörer och växande företag. Private equity-universumet har växt enormt 

sedan dess och har nu ett fantastiskt utbud av olika tillgångsundergrupper, investeringsteman, 

fokussektorer och -regioner med olika riskexponering. Privatkredit- och infrastrukturmotorer, där den 

senare härstammar från privatiseringsprogram, har snabbt anammats av investerare som söker 

avtalsenlig avkastning, löptidsmatchning och i vissa fall en grad av inflationsskydd. 

Disintermedieringen av banker och traditionella skuld- och kapitalkällor för dessa tillgångskategorier 

fortsätter i snabb takt.  

Figur 1 visar de viktigaste delarna i investeringsuniversumet ”privatkapital” (streckade linjer anger 

”private equity”, så som det definieras). Varje undergrupp innehåller ytterligare specialiserade 

tillgångsklasser och derivat. Tillgångsbaserade värdepapper kan till exempel delas upp vidare i det 

underliggande lånet, som hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapperisering av 

kreditkortsskulder osv. Riskkapital inkluderar ängelinvestering, riskkapital i tidiga eller senare skeden 

(och tillväxt), med inriktning på särskilda sektorer, områden och affärsmodeller. Det finns ett ökat 

intresse för nyare marknadsområden som processfinansiering och investeringar i t.ex. konst, fina viner 

och andra samlarföremål. Möjligheterna för dessa illikvida tillgångskategorier är mycket stora vilket 

gör att investerare och kapitalägare kan fokusera på risker och fördelar som passar deras portföljer, 

eller som de helt enkelt föredrar personligen. 

 

 

 

 

 

 
1 https://medium.com/@ritukantojha/who-was-abraham-van-ketwich-and-why-modern-mutual-fund-
managers-both-admire-and-envy-him-81643b1d73e5 

https://medium.com/@ritukantojha/who-was-abraham-van-ketwich-and-why-modern-mutual-fund-managers-both-admire-and-envy-him-81643b1d73e5
https://medium.com/@ritukantojha/who-was-abraham-van-ketwich-and-why-modern-mutual-fund-managers-both-admire-and-envy-him-81643b1d73e5
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Figur 1: En översikt över det privata investeringsuniversumet  
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Vad är privat och vad är offentligt? 
 

Offentliga marknader är noggrant reglerade och inriktade på stora och medelstora börsnoterade 

företag (för att överleva och genom sin utformning), och kräver en hög grad av offentlighet. Företag 

börjar som privata och kan välja att gå vidare med en börsintroduktion eller inte. Asker et al.2 

uppskattar att privata amerikanska företag svarade för 52,8 % av samlade fasta kommersiella 

investeringar och 68,7 % av sysselsättningen och 58,7 % av försäljningen i den privata sektorn under 

2015. En analys av den globala investerbara marknadsportföljen3 för samma år visade att offentliga 

aktier utgjorde 94 % av det investerbara aktieuniversumet, med 39,8 biljoner amerikanska dollar 

jämfört med 2,5 biljoner i private equity. 

Det fanns cirka 15 0004 private equity-backade företag i USA 2018 jämfört med cirka 89 0005 privata 

företag med en intäkt på mer än 20 miljoner dollar (ett substitut för det potentiella universumet), 

vilket gör att private equity-ägande har en andel på ungefär 17 % av marknaden. Det är mycket mer 

än de 4 3976 inhemska börsnoterade företagen i USA (fast det finns många konglomerat med en 

blandning av företag under ett varumärke på börsmarknaden, så jämförelsen är inte helt korrekt). 

Private equitys utbredning, eller private equity-investeringar som andel av BNP, under 2017 var 1,6 

%7 i USA, högst av alla utvecklade marknader, nästan dubbelt så högt som i Storbritannien (0,9 %8) och 

mycket högre än i Europa som helhet (0,5 %7). När en ekonomi utvecklas brukar private equity-

utbredning i den privata sektorn (i motsats till statliga tillgångar) öka och därför har de flesta nya 

marknadsekonomier lägre andelar jämfört med utvecklade marknader. I Centrala Östeuropa var 

utbredningen bara 0,2 %7. Globalt sett har private equity hållit sig runt 10 % av företagsförvärv under 

den senaste tiden.9 Vi förväntar oss att en låg utbredning av private equity i kombination med större 

och framväxande portföljmöjligheter på ett naturligt sätt kommer att skapa ökade möjligheter och 

extra kapitalflöde till tillgångsklassen. 

Figur 2 visar det investerbara universumet enligt Gupta et al.3. Man skulle också kunna säga att om 

det fanns en investerare som ägde alla tillgångar som var till salu i världen så skulle portföljen se ut så 

här. I verkligheten är dessa tillgångar spridda mellan globala investerare i olika stora delar. Det vi 

tycker är överraskande är hur otroligt liten andel kapital som investeras i privata marknadsstrategier. 

Vi nämnde tidigare att privata företag i USA står för 52,8 % av fasta kommersiella investeringar i USA. 

Trots detta visar figur 2 att privatkapital bara utgör en mycket liten del av vad som är investerbart. 

Många privata företag/tillgångar i det icke-investerbara universumet är så klart aldrig till salu, och är 

kanske inte heller tillräckligt attraktiva för private equity. Vi hävdar därför att privatkapital fortfarande 

kan växa och ta andelar av investerbara tillgångar i och med att fler investerare tar sig an 

tillgångsklassen, utbredningen ökar – särskilt utanför de största utvecklade marknadsekonomierna – 

och offentligt ägande alltmer leder till bristfällig ledning och efterlevnad av långsiktiga kriterier för 

socialt ansvar.  

 
2 Corporate Investment and Stock Market Listing: A Puzzle? Review of Financial Studies 28, no. 2 342-390, 
Asker et al. 2015 
3 Global Markets & Return Drivers, Analysis for the Ministry of Finance, Norway, MSCI, Gupta et al. 2016 
4 AEA 
5 Economic contribution of the U.S. private equity sector in 2018, Prepared for the American Investment 
Council 
6 Internationella börsfederationen, 2018, Nasdaq och NYSE tillsammans 
7 https://www.bcg.com/en-gb/publications/2018/private-equity-hot-but-not-overheating  
8 Invest Europe 
9 Global Private Equity Report 2020, Bain & Company 

https://www.bcg.com/en-gb/publications/2018/private-equity-hot-but-not-overheating
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Figur 2: Det globala investerbara universumet är värt 125 biljoner amerikanska dollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: MSCI, Gupta et al., juni 2015. MSCI-data i det här dokumentet ägs av MSCI Inc. och/eller dess filialer (tillsammans ”MSCI”). MSCI och 

dess informationsleverantörer lämnar inga garantier avseende några sådana data och MSCI-data får inte användas, distribueras eller spridas 

utan MSCI:s skriftliga samtycke. 

Morgan Stanley10 föreslår fyra anledningar till att företag vill fortsätta vara privata: (1) utökad 

tillgänglighet på privatkapital, (2) tekniska framsteg, (3) hinder för marknadsinträde och (4) mer 

tilltalande privata marknadsvärderingar. Teknik har ökat immateriella tillgångar i unga företag, vilka 

ofta är skalbara. Teknik är en ”icke-rivaliserande” vara vilket innebär att mer än en person kan använda 

den samtidigt. Det skapar företag som är mer kapitaleffektiva och behöver mindre fysiskt kapital och 

rörelsekapital, vilket i sin tur minskar behovet av ökade kapitalinvesteringar när de växer. 

Börsnoterade företag blir också större, det genomsnittliga börsnoterade företaget i USA har nu ett 

börsvärde på 10,4 miljarder amerikanska dollar, upp från cirka 700 miljoner 1976 (justerat för 

inflation), vilket ökar koncentrationen. Merparten av avnoteringar i USA beror på strategiska 

företagsförvärv. Morgan Stanley visar att den genomsnittliga åldern för företag som börsintroduceras 

ökar. Medianåldern har gått från 7,9 år 1976–1997 till 10,8 år 1998–2019, en ökning på 37 %. En 

uppgift med koppling till detta är att nästan 100 % av riskkapitalavyttringar under 1980-talet skedde 

via börsintroduktioner medan den andelen nu är mindre än 10 %10. De ökade typerna av uppköp inom 

private equity (lånefinansierade uppköp, management buyout, management buyin osv.) har gett 

riskkapitalbolag som investerar i senare skeden lämpliga alternativ till börsnotering.  

Antal företag noterade på AIM (The Alternative Investment Market, en marknad i Storbritannien för 

små företag) hade enligt The Telegraph sjunkit till det lägsta på 10 år vid slutet av 2019.11 Det finns en 

 
10 Public to Private Equity in the United States: A Long-Term Look, Morgan Stanley, Mauboussin et al. 2020 
11 https://www.telegraph.co.uk/business/2019/12/27/number-aim-listed-companies-falls-10-year-low/  

Onoterad infrastruktur 0,5 %

Noterad infrastruktur 2,7 %

Onoterade fastigheter 5,6 %

Noterade fastigheter 1,1 %

Private equity 2,0 %

Offentliga aktier 31,9 %

Statspapper 19,6 %

Finansiella 
företagsskulder 28,5 %

Icke-finansiella 
företagsskulder 8,0 %

Skuld 

Eget kapital 

Fastigheter 

Infrastruktur 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/12/27/number-aim-listed-companies-falls-10-year-low/
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tydlig brist på likviditet i många småbolag och störningar på marknaden efter MiFID och andra 

regleringsändringar. Neil Woodfords dramatiska fall exponerade hans bolags missanpassade likviditet, 

vilken blev uppenbar vid försäljningen av hans dagliga portfölj som resulterade i påfallande förluster. 

Det som marknadsförs till investerare som likvida tillgångar är inte nödvändigtvis det i den 

underliggande portföljkonstruktionen. Att ta på sig risk via illikvida investeringar och samtidigt gå 

miste om många av fördelarna med att investera i private equity är en försummad chans.  

Vi ser en liknande dynamik för realtillgångar. 2016 uppskattades globala fastighetshetsinvesteringar 

till 8,4 biljoner amerikanska dollar, utav vilka noterade fastigheter utgjorde 17 % (1,4 biljoner USD)3, 

vilket ger investerare som bara gör likvida investeringar en väldigt liten del av kakan. Den här siffran 

skulle vara ännu mindre om vi beaktar att en stor andel av världens fastighetsmarknader inte förvaltas 

institutionellt (”investerbart”). 

Den direkta (ej bankförmedlade) marknaden för företagslån är troligtvis större än 1 biljon amerikanska 

dollar, och med en bredare definition av ”alternativa lån” kan den överstiga 4,1 biljoner amerikanska 

dollar (finansiella tillgångar, realtillgångar och specialtillgångar). Banker har gjort nedskärningar på 

lånefinansierade marknader och är nu i mindre utsträckning innehavare (till skillnad från upphovsmän) 

av dessa tillgångar. I USA och Europa var deras innehav av USA-emissioner mer än 70 % under det 

tidiga 90-talet. Direkta lånestrategier har fyllt tomrummet när institutionellt kapital har jagat 

inkrementell avkastning efter 2008. Situationen är likartad när man tittar på andra delar av privat 

skuldsättning. Regelverk som Basel III har ökat kapitalkostnaderna för banker markant, vilket har lett 

till att de sköter sina balansräkningar på ett nytt sätt. 
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Privatkapital växer 
 

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) för privatkapitalanskaffning var 10,7 % från 2004 till 

201912. Den sjönk under 2009/2010 efter den stora finanskrisen, men har sedan dess ökat med en takt 

på 13,0 %12. Den här tillväxten gäller för alla tillgångsklasser på den privata marknaden. Infrastruktur 

har ökat särskilt snabbt, mycket tack vare privatisering av statligt ägda infrastrukturtillgångar, med en 

årlig ökning av kapitalanskaffning på 21,6 %12 sedan 2004. McKinsey13 noterar att privatisering av 

statligt ägd infrastruktur har ökat med en takt på 27 % årligen under de senaste fem åren. Vi förväntar 

oss att denna privatisering och handeln med infrastrukturtillgångar på sekundärmarknaden kommer 

att fortsätta i och med att tillgångsklassen lockar skulddrivna och inflationskänsliga investerare som 

pensionsfonder.  

Private equity är fortsatt det största segmentet på privata marknader med cirka 60 % av anskaffat 

kapital, eller 689 miljarder amerikanska dollar12 under 2019. Megafonder har drivit på den här 

tillväxten och utgjorde omkring hälften av det totala kapitalet för 2019, och andelen för fonder större 

än 10 miljarder amerikanska dollar var 35 %, upp från 23 % för 201813. Vi förväntar oss en ny tillväxt 

av privat skuldkapital i coronavirusets efterdyningar. Privat skuldkapital ges vanligtvis högre räntor 

(vilka kan vara fasta eller rörliga, prioriterade eller oprioriterade) än företagsskulder via banksyndikat, 

och bättre avtalsskydd överlag. 

Denna tillväxt har medfört att den genomsnittliga varaktigheten för kapital som ännu inte investerats 

(”dry powder” delat med M&A-volym) har ökat något till 2,6 år14 under de senaste åren, vilket är långt 

under toppen på 4,7 år14 2008 och något över genomsnittet för de senaste fem åren (2,2 år). Detta 

tyder på att den ökade kapitalanskaffningen har sammanfallit med att bolag gör fler affärer och sätter 

sitt kapital i arbete i god tid. 

Den här tillväxten har uppstått trots bestämmelser som har fått många institutionella investerare att 

hålla sig till värdepapper med högre likviditet. ERISA- och Dodd-Frank-regler i USA, avgiftstaket för 

standardfonder i pensionsplaner med definierade avgifter i Storbritannien, samt införandet av Solvens 

II-direktivet i Europa har minskat efterfrågan från reglerade investerare, medan rika familjer och 

donationsfonder i stort fortsatt är obegränsade. Det är värt att observera att det böjar synas bevis på 

att tillsynsmyndigheter ser fördelarna med privatkapital i några av de mer reglerade delarna av 

marknaden, till exempel uppmuntrar USA:s arbetsmarknadsdepartement private equity i 401(k)-

planer (arbetsgivarsponsrade avgiftsbestämda pensioner). 

 

 

 

 

 

 
12 Preqin Ltd 
13 A New Decade for Private Markets, McKinsey Global Private Markets Review 2020 
14 Global Private Equity Report 2020, Bain & Company 
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Den effektiva gränsen  
 

Hitintills har vi beskrivit mångfalden och tillväxten av privatkapital och reflekterat över dess storlek 

jämfört med både det investerbara och det icke-investerbara universumet. I det här avsnittet 

undersöker vi hur introduktionen av privata tillgångar påverkar portföljkonstruktion och varför fler 

och fler investerare allokerar på den här delen av marknaden. Den effektiva gränsen (The Efficient 

Frontier) som skapades av ekonomen Harry Markowitz 1952 lade grunden för modern 

portföljkonstruktion.  

Modern portföljteori och den effektiva gränsen har lett till den välkända 60/40-portföljen för aktier 

och obligationer som många investerare fortfarande använder. I det här avsnittet går vi igenom en del 

av den teorin och hur den kan anpassas för vår tid, med nya investerbara tillgångsklasser som till 

exempel hittas i privatkapital. 

Markowitz kom på ett sätt att beräkna en proxy för en portföljs diversifieringsnivå. Han gjorde detta 

genom att plotta standardavvikelse och förväntade avkastningar för alla möjliga tillgångar i en portfölj 

i olika kombinationer. Figur 3 illustrerar detta grafiskt (OBS: vi säger ”proxy” eftersom volatilitet 

endast är ett mått för risk, vilket vi går igenom i ett annat avsnitt i den här vitboken). Alla möjliga 

tillgängliga tillgångar visas som grå punkter där tillgång nr. 1 till exempel är amerikanska 

statsobligationer (låg avkastning nära riskfri ränta (Rf) eller kontanter, med låg volatilitet) och tillgång 

nr. 2 är brittiska aktier (högre volatilitet, högre avkastning). I just den här portföljen finns det därmed 

sex investerbara tillgångar. Genom att beräkna alla möjliga kombinationer av dessa tillgångar med 

hänsyn till hur de korrelerar med varandra (dvs. hur volatilitet och avkastning är sammankopplade 

med eller beroende av övriga tillgångar i portföljen) erhålls den ”effektiva gränsen” som är orange i 

bilden. Om en portfölj ligger på den här linjen har den maximal avkastning för den risknivån (utan att 

använda hävstång). 

Figur 3: En begränsad investerare  

 

Endast avsedd som illustration 

Den streckade kapitalallokeringslinjen introducerar den riskfria (Rf) tillgången i portföljen. Den 

optimala portföljen ligger där kapitalallokeringslinjen möter den effektiva gränsen, det är den 

effektivaste (dvs. lägst risknivå per avkastningsenhet) möjliga portföljen när man använder kontanter 

eller hävstång. Om man flyttar sig åt vänster på kapitalallokeringslinjen ökar innehavet av riskfria 
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tillgångar i den optimala portföljen för att nå din avkastning. En flytt åt höger innebär att låna och 

använda hävstång i den optimala portföljen. I verkligheten är det mycket dyrare att låna och öka 

avkastningen än den riskfria räntan och därför sker detta sällan i praktiken.  

I figur 4 tas teorin ett steg längre med introduktion av ytterligare tillgångar i portföljen (nu har vi 15 

stycken). Nr. 3 skulle kunna vara europeisk private equity och nr. 4 amerikansk infrastruktur. När vi 

lägger till tillgångar som är okorrelerade med den befintliga portföljen skapar vi fler möjliga 

kombinationer, vilket flyttar den effektiva gränsen mot vänster och ger lägre risk (volatilitet) för en 

given avkastningsnivå. Det här resultatet förklarar varför så många institutionella investerare har 

börjat investera i alternativa tillgångar som hedgefonder och privatkapital. Ökade portföljmöjligheter 

innebär att det finns fler möjliga tillgångar att lägga i din portfölj. Det leder antingen till ersättning, att 

en ny tillgång byter ut en befintlig, eller tillägg, att en extra tillgång läggs till de övriga. Det senare 

alternativet har så klart sina begränsningar eftersom en portfölj bör hållas så enkel som möjligt (se 

avsnittet Komplexitet). 

Figur 4: En obegränsad investerare 

 

Endast avsedd som illustration 

Markowitz effektiva gräns fungerar bra i teorin men förbiser många verkliga problem som uppstår när 

man konstruerar en portfölj i praktiken. Teorin förlitar sig också helt på känsliga antaganden som kan 

vara svåra att modellera. I nästa avsnitt tittar vi närmare på några av dessa och begrundar fördelarna 

som privatkapital kan erbjuda.  
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Portföljkonstruktion och privata tillgångar 
 

Helhetstänkande  
 

Den komplexa värld vi lever i gör effektiv portföljförvaltning till en svår uppgift. Det finns mängder av 

variabler att beakta och de utvecklas hela tiden i ett komplext adaptivt system15. Här ger vi 

huvuddragen av några viktiga områden att tänka på vid konstruktion av en portfölj och går igenom 

dem från ett privatkapitalperspektiv.  De första två, avkastning och volatilitet, bygger på den tidigare 

nämnda effektiva gränsen, sedan följer exempel på andra faktorer som också bör begrundas. 

Avkastning  

En av de drivande krafterna bakom tillväxt av privatkapital har varit den extra långsiktiga avkastning 

som många av dessa investeringar kan ge jämfört med deras likvida motsvarigheter, särskilt i den 

lågräntemiljö vi befinner oss i idag. Det finns gott om bevis i forskningsvärlden för att private equity 

ger högre avkastning, t.ex. visade en studie av Brown et al.16 att globalt private equity konsekvent 

överträffade MSCI ACWI (ett aktieindex för utvecklade och nya marknader) för varje år sedan 1988. 

En metaanalys av Kaplan and Sensoy17 fann att uppköpsfonder har presterat cirka 20 % bättre än 

noterade marknader över fondens livslängd. Det är viktigt att justera avkastning från offentliga och 

privata investeringar för att kunna jämföra dem. Internräntan beräknas vanligtvis som penningviktad 

avkastning medan samlad avkastning är tidsviktad. I dagens lågräntevärld är privatkapital enormt 

viktigt för investerare som försöker att nå sina inflationsjusterade avkastningsmål.18,19 

Investerare kräver en ”illikviditetspremie” som kompensation för de ytterligare risker lägre likviditet 

medför (som vi utvidgar till en kostnad på grund av ökad styrning). Forskningen stöder detta. En studie 

av Amihud et al.20 visar att offentliga aktier med lägre likviditet genererar högre avkastningar än 

motsvarande aktier med mer likviditet, även när det gäller handel med samma företag på olika platser 

(en del studier har dock visat att detta är mindre uppenbart på frontmarknader, troligtvis på grund av 

den extra diversifiering dessa marknader erbjuder21). Privata marknader kan uppfylla dessa krav på 

extra avkastning eftersom det går att komma åt helt andra avkastningsdrivare här än för offentliga 

tillgångar. Vid investering i ett offentligt företag äger du vanligtvis en bråkdel av dess börsvärde och 

inflytande över ledningen utövas via fullmaktsröstning i frågor som ofta inte är direkt relaterade till 

det som är viktigt för dig (t.ex. ändringar av styrelsesammansättningen för att skynda på minskade 

koldioxidutsläpp). Handel med offentliga aktier vid sidan av en överenskommelse reduceras till ett 

nollsummespel mellan köparen och säljaren. Möjligheten för förvaltare på den privata marknaden att 

uppmuntra och påverka förändring i företag eller tillgångar via direkt ägande, bilaterala förhandlingar 

 
15 Ett komplext adaptivt system är ett system i vilket en perfekt förståelse av de individuella delarna inte per 
automatik ger en perfekt förståelse av systemets helhetsbeteende 
16 Have Private Equity Returns Really Declined? Brown et al., 2019 
17 Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics, Private Equity Performance: A Survey, Kaplan 
and Sensoy, 2014 
18 Som t.ex. CalPERS vars antagna avkastning har varit mer eller mindre konstant sedan 1980-talet, medan 
avkastningen på amerikanska statsobligationer har minskat från 10–15 % till den nuvarande låga nivån runt 2 
% 
19 https://www.ft.com/content/fdb793a4-712e-477f-9a81-7f67aefda21a  
20 Liquidity and Asset Prices, Foundations and Trends in Finance Vol. 1, No 4 (2005) 269–364, Amihud et al., 
2005 
21 Is there an illiquidity premium in frontier markets? Stereńczak et al., 2020 

https://www.ft.com/content/fdb793a4-712e-477f-9a81-7f67aefda21a
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och/eller genom att övertyga ett företags grundare att sälja en del aktier till nedsatt pris (kanske för 

att private equity-sponsorn kan bidra med andra värden än enbart kapital) är unikt privata och 

värdehöjande.  

Samordning är jätteviktigt. På Time Partners tillbringar vi mycket tid med att försöka förstå 

samordningen mellan kommanditdelägare (investerare) och en komplementär (chef) och dess 

anställda. Samordningen mellan ett underordnat företags ledningsteam och private equity-fonden är 

lika viktigt, om inte viktigare. Privatkapital skapar unika incitamentsstrukturer för varje investering, 

vilket förenar investerare och förvaltare/agenter på ett sätt som inte sker på offentliga marknader. Vi 

ser även att vissa private equity-bolag använder förvaltningsnyckeltal för miljömål eller sociala mål, 

för att t.ex. minska koldioxidutsläpp eller avfallsprodukter. Offentliga marknader skapar kortsiktighet 

och ersättning till företagsledningen är ofta inte tillräckligt nära knuten till företagets långsiktiga 

framgång. Den här kortsiktigheten har fastställts i forskning. Graham et al.22 visar att majoriteten av 

företagsledningar undviker att fullfölja projekt som i förlängningen skulle vara lönsamma, om det 

påverkar intäkterna för det rådande kvartalet negativt. Harvard Business Review23 fann att löner för 

affärsenhetschefer i portföljbolag är omkring 20 gånger mer prestationsberoende än i vanliga 

offentliga företag. Det är detta beroende som på ett effektivt sätt samordnar private equity-

investerarnas och företagsledningens intressen.  

När privata och offentliga tillgångar jämförs använder forskare ett genomsnitt för många privata 

marknader i samma kohort. En närmare titt avslöjar att det privata universumet har en mycket större 

avkastningsspridning än offentliga marknader. Skillnaden mellan den bästa och den sämsta private 

equity-fonden i USA är omkring 10 gånger större än skillnaden mellan den högsta och lägsta 

avkastningen som aktiva förvaltare för offentliga aktier i USA genererar. Det finns flera möjliga 

förklaringar till detta: att investering på privata marknader är mer aktiv (avkastning beror på 

förvaltarens färdighet, inte inkludering i index), mer koncentrerade fonder, att privata fonder är 

neutrala i sina jämförelser, eller skillnader i kapitalstrukturen. Oavsett vad den bakomliggande 

anledningen (eller anledningarna) är gör det val av fonder oerhört viktigt i det privata landskapet.  

Det finns bevis som tyder på att performance persistence (kontinuerlig överavkastning i portföljen 

under en längre tid) existerar på privata marknader. En studie24 av Pantheon visar att det är mer 

sannolikt att komplementärer förblir i samma resultatkvartil för en uppföljningsfond (detta är särskilt 

tydligt för riskkapital), men andra faktorer spelar också in som kräver både kvantitativt och kvalitativt 

arbete för att förstå. Högpresterande komplementärer är ofta övertecknade medan spin-outs med 

bra förvaltningsteam behöver extra garanter på grund av högre affärs-/verksamhetsrisk. Cavagnaro et 

al.25 undersöker performance persistence på kommanditdelägarnivå och visar att vissa 

kommanditdelägare konsekvent drar in högre avkastning (än förväntat enligt slumpen) jämfört med 

genomsnittliga personer i motsvarande roll. Detta visar hur viktigt det är med bra relationer mellan 

komplementärer och kommanditdelägare och noggrann due diligence, vilka båda gör det värdefullt 

att hitta, förstå och förhandla tillgång till de bästa förvaltarna.  

Volatilitet och korrelation   

Vi har visat hur brett och diversifierat privatkapitaluniversumet är, och det är mycket användbart vid 

portföljkonstruktion. Att lägga till tillgångar med en korrelation på mindre än ett till din portfölj gör 

den mer effektiv (även om detta inte kan göras i oändlighet, vilket vi får se i avsnittet om komplexitet). 

 
22 The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, Graham et al., 2005 
23 https://hbr.org/1989/09/eclipse-of-the-public-corporation  
24 https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/02/Infocus_Persistence_pays_off.pdf  
25 Measuring Institutional Investors’ Skill at Making Private Equity Investments, Cavagnaro, 2017 

https://hbr.org/1989/09/eclipse-of-the-public-corporation
https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/02/Infocus_Persistence_pays_off.pdf
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En tillgångs avkastning är kopplad till de bakomliggande faktorerna för avkastningen. Avkastningen 

för en skogsinvestering är underordnad helt andra risker jämfört med en direktutlåningsfond. När det 

gäller kredit så är utlåning till husägare associerat med andra riskegenskaper än utlåning till företag 

(t.ex. så är det senare kortfristiga lån som är mer korrelerade med aktier, eftersom lånen går till 

företag). 

Det antas ofta att private equity bara är aktier med hävstång och många investerare skapar 

antaganden för sina portföljalgoritmer som reflekterar detta (högre volatilitet än noterade marknader 

och ett betavärde högre än ett för att reflektera en korrelation på ett med aktier). Även om man 

skuldsätter sig vid förvärv av företag med private equity så är det ofta mindre skuld i den resulterande 

kapitalstrukturen jämfört med noterade aktier26. Dessutom strukturerar private equity-sponsorer sina 

investeringar med gynnsam risk/avkastnings-dynamik. Det går att åstadkomma med en blandning av 

preferens- och stamaktier och/eller genom att investera gradvis under en längre period. Tillväxt- och 

riskkapitalsponsorer investerar regelbundet utan eller med liten belåning.  

I en artikel för State Street Global Advisors fann Rudin et al.27 att amerikansk private equity har ett 

betavärde på omkring 0,5 i förhållande till S&P 500. Det innebär att om S&P rör sig 10 % upp eller ner 

så rör sig amerikanska private equity-fonder i helhet bara 5 % i samma riktning, vilket visar att private 

equity är mer än bara lånefinansierat kapital. Att skapa avkastning för privata investeringar kräver mer 

färdighet jämfört med investeringar i noterade aktier. En förvaltares värde/kunskap är distinkt för 

varje förvaltare och därmed i stort en okorrelerad faktor som skapar ytterligare diversifiering. Vidare 

visade en studie28 om skillnader mellan private equity och noterade aktier att för det privata 

investeringsuniversumet är den utvecklade marknaden Nord- och Sydamerika underviktad (−12 %) till 

fördel för resten av världen, särskilt Europa (+7 %) och den nya marknaden Asien och Oceanien (+10 

%), där det är Kina som huvudsakligen är överviktad. När man går på djupet och delar upp sektorerna 

globalt har private equity undervikt mot banker och andra finansieringsbolag (−15 %), dagligvaror (−5 

%) och telekommunikationstjänster (−2 %). Detta är till förmån för informationsteknik (+9 %), 

fastigheter (+5 %), och konsumentvaror (+5 %). Private equity ger investerare tillgång till andra 

geografiska platser och sektorer än noterade marknader, ofta med naturlig överallokering till områden 

med högst tillväxt. Bevis som pekar på detta är att många förvaltare anskaffar flexibelt kapital eller 

kriskapital att skjuta till företag som har det svårt på grund av pandemin.  

Samma studie visade att den verkliga29 volatiliteten för private equity är cirka 13,3 %, vilket står sig väl 

jämfört med noterade aktier. Författarna förutsätter att noterade aktier visar 8,5 % mer volatilitet än 

förväntade intäkter ett år framåt från underliggande delar i indexet. Den överdrivna volatiliteten är 

större för mer likvida index såsom S&P 500 jämfört med index med mindre likviditet som t.ex. Russel 

2000. Private equity är mindre exponerat till överdriven volatilitet eftersom investeringar i mindre 

utsträckning värderas utifrån investerares åsikter eller spekulationer. Det ökande antalet 

börshandlade fonder och handelsplattformar som Robinhood ökar också volatiliteten för noterade 

aktier. Figur 5 visar detta mer ingående.  

 

 
26 https://www.cobaltlp.com/blog/leverage-multiples-private-equity/  
27 The Private Equity Conundrum: Reconciling Private and Public Equity Risk/Return Profiles, SSgA, Rudin et al., 
2019 
28 Evaluating Investments In Unlisted Equity For the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG), 
Døskeland et al., 2018 
29 Efter justering för eventuella resultatutjämningseffekter  

https://www.cobaltlp.com/blog/leverage-multiples-private-equity/
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Figur 5: Volatilitet för private equity och offentliga aktier  

 

Källa: State Street Global Advisors, ”The Private Equity Conundrum: Reconciling Private and Public Equity Risk/Return Profiles” Investment 

Research, augusti 2019; SSPE = State Street Private Equity Buyout Index  

Ett sista viktigt sätt att minska volatilitet på är diversifiering på privata marknader genom fond och 

startår. Diller och Herger på Capital Dynamics genomförde en studie30 med slumpmässigt urval och 

Monte Carlo-simuleringar. Deras resultat visas i figur 6 nedan. Att välja fonder slumpmässigt kan skapa 

tillräcklig diversifiering för att minska iCaR (Invested Capital at Risk med 99 % konfidensnivå, dvs. 

sannolikheten att inte förlora lika mycket som iCaR är 99 %) till 0 % om diversifiering i fonder och 

startår är tillräcklig (observera att de bara använder amerikanska och europeiska fonder för riskkapital 

och uppköp, så mer diversifiering skulle lätt kunna introduceras). Att lägga till högkvalitativ 

portföljkonstruktion, djupgående due diligence av fonder och ett direkt-/saminvesteringsprogram 

förbättrar sannolikt resultaten ytterligare. 

Figur 6: Inverkan av fond- och startårsdiversifiering 

 

Källa: Capital Dynamics-analys baserad på data från Venture Economics fram till 30 juni 2007, inklusive europeiska och amerikanska fonder 

samt riskkapital och uppköpsfonder med startår 1983 till 2003 (2 699 fonder). Monte Carlo-simulering med slumpmässigt urval 

 

 
30 Assessing the risk of private equity fund investments, Christian Diller and Ivan Herger, Capital Dynamics, 
2009 
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Likviditet  

Brunnermeier och Pedersen sammanfattar två typer av likviditet i deras artikel Market Liquidity and 

Funding Liquidity31 (Marknadslikviditet och finansieringslikviditet) från 2008 . Marknadslikviditet är 

skillnaden mellan fundamentalvärde och transaktionspris – ju mer illikvid en tillgång är desto längre 

ifrån fundamentalvärdet borde dess pris ligga. Finansieringslikviditet är hur lätt en investerare kan 

finansiera en tillgång, men är givetvis nära kopplat till marknadslikviditet när tillgången på likviditet 

försämras. I relation till private equity är marknadslikviditet hur snabbt en investerare kan erhålla 

likvida medel eller köpa en sekundär position, medan finansieringslikviditet är krav på investerare att 

uppfylla kreditutnyttjande eller omplacera distributioner.  

Sekundärmarknaden för direkta private equity-tillgångar och partnerskapsintressen har utvecklats 

snabbt; likviditeten ökar och marknaden sträcker sig nu över ett bredare fonduniversum, såsom 

infrastruktur och privat skuldkapital. Detta har lett till många innovationer för att minska spridningen 

mellan fundamentalvärde och transaktionspris. Uppskjutna betalningar är ett exempel på detta och 

en typ av ”kostnadsfri” hävstång där köparen betalar för det sekundära innehavet först efter en 

förutbestämd tid efter fullbordande. Trots dessa förskott tar det ofta veckor eller månader att slutföra 

transaktioner, vilket resulterar i lägre likviditet på privatkapitalmarknader jämfört med noterade 

tillgångar. Lägre likviditet minskar en investerares möjlighet att ombalansera, vilket kan leda till 

avvikelser från den eftersträvade allokeringen; det är dock vår åsikt att den ytterligare avkastningen 

från illikvida strategier kompenserar för detta. Man bör också beakta minskade 

transaktionskostnader. En studie av Johnson32 fann att likviditetsdriven handel (dvs. tvingad handel 

med saker kring in- och utflöden i öppna fonder) minskar avkastningen för öppna gemensamma 

fonder med 1,12 % per år.  

Finansieringslikviditet kan dämpas kraftigt med hjälp av diversifiering. Ett moget program med många 

startår kan prognostiseras med utdelningar som matchar, eller till och med överskrider, infordrat 

kapital; möjligtvis på grund av att en stor del av kassaflödesvariationen (92,1 %33) är idiosynkratisk för 

varje fond (och därmed kan diversifieras). När marknaden är orolig kan man ibland se en procyklisk 

efterfrågan på kontanter i privatkapitalportföljer. En studie av procyklikalitet i private equity-

kassaflöden33 fann att infordring av kapital inte förändras jämfört med nivåerna före en kris, medan 

distributioner minskar. Men det är värt att komma ihåg att den här effekten är relativt liten eftersom 

en stor del av variationen i kassaflödet är idiosynkratiskt (92,1 %).  

Många investerare överskattar nivån av likviditet de behöver. BlackRock34 simulerade investerares 

likviditetsbehov under den stora finanskrisen, en period med extrem likviditetsstress, och fann att till 

och med investerare med höga utgiftsbehov (definierat som utgifter på mer än 8 % per år) kan ha 20 

% allokering till illikvida tillgångar, baserat på en försiktig modell. Investerare med låga utgiftsbehov 

kan öka detta till nästan 80 % (för 0 % utgifter), beroende på tillgångsmixen i portföljens likvida del, 

utan att märkvärt behöva begränsa åtaganden eller gå till den sekundära marknaden för likviditet.  

Långsiktiga investerare som donationsfonder har utnyttjat private equity i åratal. Deras 

utnyttjandegrader är vanligtvis omkring 5 % och allokeringar på privata marknader varierar mellan 

olika institutioner. Yale och Harvard är två av de största och har 47 % respektive 28 % på privata 

 
31 Market Liquidity and Funding Liquidity, Brunnermeier et al., 2008 
32 Predictable Investment Horizons and Wealth Transfers among Mutual Fund Shareholders, Johnson et al. 
2003 
33 Cyclicality, Performance Measurement, and Cash Flow Liquidity in Private Equity, Robinson et al. 2011 
34 https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/portfolio-design/private-markets-in-modern-
portfolios 

https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/portfolio-design/private-markets-in-modern-portfolios
https://www.blackrock.com/institutions/en-us/insights/portfolio-design/private-markets-in-modern-portfolios
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marknader (private equity, riskkapital och fastigheter; siffror för 2019). Harvards lägre andel kan delvis 

förklaras med att de försöker att öka sitt innehav av private equity och att de har allokerat ytterligare 

kapital till hedgefonder som befinner sig någonstans mellan noterade aktier och private equity när det 

gäller likviditet. Pensionsfonder regleras hårdare än donationsfonder och har i allmänhet inte 

anammat privata tillgångsklasser i samma utsträckning. Mercer35 noterar att bara 14 % av europeiska 

pensionsfonder investerade i private equity 2020, vilket är en ökning med 8 % jämfört med året innan. 

I genomsnitt är dock vikten mot private equity fortfarande relativt låg, med omkring 6,5 % av 

avkastningssökande tillgångar.36 De observerar vidare att användandet av alternativ (i allmänhet 

privata tillgångar och hedgefonder) ökar stort med pensionsfondens storlek (kanske en indikation på 

styrning), med en allokering på ungefär 12 % för de minsta jämfört med nästan 30 % för de största.  

Komplexitet 

Att begränsa komplexiteten hos en portfölj är kopplat till nivån av outsourcing/användande av 

tjänsteleverantörer och balansen mellan ökade vinster och ökad komplexitet för portföljen. Det skulle 

inte vara klokt av en investerare att ha fem olika förvaltare som handlar med amerikanska 

statsobligationer eftersom det nästan säkert skulle leda till kompenserande/konkurrerande positioner 

och mycket tid skulle behöva läggas på att övervaka förvaltarna. Omvänt skulle det vara klokt för en 

investerare med 100 % allokering i deras hemland att lägga till internationella aktier, vilket nästintill 

inte ger någon ytterligare långsiktig kostnad alls. Figur 6 ovan visar den ytterligare förmånen med att 

lägga till flera fonder, medan figur 7 nedan visar hur den effekten minskar (för fonder av samma typ). 

I artikeln37 som figur 7 är baserad på har man skapat många möjliga portföljer från en riskkapitalpool; 

i figuren visas de portföljer som har en övergripande avkastning på mindre än 1,0x (dvs. de förlorar 

pengar). När man lägger till fonder minskar den andelen portföljer. Den gröna linjen visar att fördelen 

för portföljen (minskad skadeprocent) inte är lika stor när antalet fonder ökar (OBS: resultatet för 12 

fonder är troligtvis en avvikelse).  

Figur 7: Lägga till fler fonder till en portfölj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Mercer European Asset Allocation Insights 2020 
36 Uppskattat av Time Partners. Private equity är 3 % av tillgångar, detta justeras för att svara för den fasta 
inkomsten på 54 %, vilken helt ses som matchande skulder 
37 Rethinking risk: the myth of over-diversification, HarbourVest, 2018 
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Pantheon publicerade en liknande vitbok om optimalt antal privatkapitalfonder (uppköp och 

riskkapital) och kom fram till ungefär samma antal som ovan, 20–25 fonder i en mogen portfölj över 

olika startår.38 Investerare bör balansera diversifiering, avkastningsförbättring och komplexitet. En 

portfölj med 100 fonder på den privata marknaden kanske är lämplig för mycket stora, universella 

ägare, t.ex. nationella placeringsfonder, men skulle inte vara lämplig för en pensionsfond med ett 

totalt kapital på 100 miljoner kr. Dessutom kan allokering till många fonder leda till förlorad 

övertygelse och driva en portföljs avkastning mot genomsnittet för branschen. Investerare bör se sitt 

åtagande som en del av den totala privata fonden, stora investerare fördelar ofta kapital mellan 

förvaltare för att kontrollera detta. Mindre än 10 % ägande i en privatkapitalfond innebär att 

förvaltaren inte är alltför beroende av ditt kapital när det är dags för nästa insamling. Detta begränsar 

stora kapitalägares eller -förvaltares åtkomst till många mindre fonder och tvingar därmed deras 

ägande till företag med större börsvärden. Det är dock viktigt att balansera detta med inflytande. Att 

äga cirka 5 % i ett partnerskap innebär ofta att investeraren får chansen att sitta med i den rådgivande 

kommittén, vilket leder till ett djupare engagemang och översikt över komplementärens ledning av 

partnerskapet.  

Privatkapitalfonder ökar en portföljs komplexitet, särskilt på grund av många fonders begränsade 

natur och kontinuerliga återkopplade kassaflöden. Fonder med begränsad livslängd skapar ett behov 

av att hela tiden garantera och förnya finansiering (vi anser att en investerare ska göra detta 

regelbundet i alla fall, även för likvida fonder), och eventuellt hitta nya förvaltare om 

uppköpsförvaltaren du tyckte om för några år sedan har skaffat ett nytt team och ändrat sin strategi 

mot större företag. Konstanta kassaflöden kräver mer regelbundet arbete än en enkel buy & hold-

strategi för noterade aktiefonder med återinvesterade utdelningar. En rådgivare kan avsevärt minska 

bördan med båda dessa faktorer. 

 

Miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG)  

Givet vårt långsiktiga perspektiv och som delaktiga i införandet av sociala investeringar, förespråkar vi 

starkt att ESG-faktorer inkorporeras i beslutsfattning. Och det handlar inte om välgörenhet. En 

metaanalys39 av 200 akademiska studier, nyhetsartiklar och böcker fann att 88 % av forskningen 

kopplade samman god ESG-praxis med bättre operativ prestanda och 80 % av studierna såg ett positivt 

förhållande mellan aktiepris och hållbarhet. Det är viktigt att beakta ESG-integrering vid 

portföljkonstruktion eftersom det underlättar riskhantering samtidigt som det tvingar investeraren att 

överväga långsiktiga trender. Ett företag kan tjäna mer pengar idag genom att strunta i bestämmelser 

för att minimera kostnaderna, men kan du räkna med att din kapitalförvaltare löser in innan böterna 

kommer? Företag med bättre ledning och positiva mål lockar fler kunder och skickligare anställda och 

har högre varumärkesvärde.  

ESG är nära knutet till renommérisk. I en ständigt mer sammankopplad värld uppdagas 

företagsbedrägeri och försummelser i större utsträckning och sådana nyheter sprids snabbt. 

Investerare som anammar ESG-faktorer löper mindre risk att se tidningsrubriker om sig själva som 

anhängare av socialt oacceptabla metoder. Detta är särskilt viktigt när kapital förvaltas för den yngre 

generationen. 

 
38 https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/01/Diversification-Study-Trend-Towards-More-
Concentrated-Primary-Portfolios.pdf  
39 How sustainability can drive financial outperformance, University of Oxford and Arabesque Partners, 2015 

https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/01/Diversification-Study-Trend-Towards-More-Concentrated-Primary-Portfolios.pdf
https://www.pantheon.com/wp-content/uploads/2020/01/Diversification-Study-Trend-Towards-More-Concentrated-Primary-Portfolios.pdf
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Många investerare inkorporerar nu ESG-faktorer i sina beslutfattningsprocesser, såsom att beakta 

långtidsinvesteringstrender (t.ex. förnyelsebar energi) och att kontrollera att portföljbeslut efterlever 

förvaltarens ESG-policy. Det är ytterst svårt att påverka företag på offentliga marknader – det har tagit 

lång tid och stort kämpande för att få de stora oljebolagen att åta sig att nå koldioxidneutralitet. 

Climate Action 100+ och The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är exempel på 

initiativ som kopplar samman stora, likasinnade kapitalägare för att utöva sådana här påtryckningar.  

När det gäller ESG inom privatkapital finns det många olika synsätt och tillvägagångssätt bland 

förvaltare. Många, särskilt i USA och några av de nya marknaderna, kan vara ganska likgiltiga inför 

ESG-faktorer eller överväger dem kanske hastigt och kryssar för rätt rutor. Andra förvaltare betraktar 

istället ESG som en ytterst viktig del av garantier och skapar kanske direkta prestationsnyckeltal 

kopplade till ekonomiska incitament som företagsledningar arbetar mot. Sen finns det också socialt 

medvetna förvaltare som investerar specifikt för att verka för positiv förändring på något särskilt 

område, och det behöver inte påverka avkastningen negativt (vi tror faktiskt att det kan leda till bättre 

resultat i vissa fall). Investerare som utnyttjar privatkapital kan investera i bolag med samma 

övertygelser som de själva. Och med hjälp av förvaltning och ägande skapas förändring i linje med 

dessa övertygelser. Det är en mycket mer direkt, transparent och ansvarfull relation.  

Andra överväganden 

Det finns många andra områden att överväga som ofta faller inom ramen för volatilitet, korrelation 

och avkastning, och många kan vara specifika för dig som investerare. Skattefrågor, valuta för pengar, 

inkorporation av makroperspektiv, inflationskänslighet, transparens och valutaexponering måste till 

exempel alla utvärderas och kan underlättas genom att använda privatkapital. Figur 8 illustrerar hur 

man kan minska en portföljs börsvärde och aktiekoncentration genom att lägga till private equity från 

medelstora marknader (kanske genom att röra sig bort från det teknikdominerade S&P 500).  

Figur 8: Börsvärde och koncentration  

 

 

 

 

 

 

 

Endast avsedd som illustration 

Figur 9 skiljer på några olika avkastningsfaktorer och visar hur privatkapital i en portfölj kan påverka 

dessa exponeringar positivt genom att öka illikviditet och avkastning som beror på förvaltarens 

prestationer (alfa) samtidigt som beroendet av rena aktierisker minskar. 
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Figur 9: Ändrad mix av avkastningsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

Endast avsedd som illustration. Alfa Kvant = kvantitativ färdighet (kanske från en kvantitativ makrohedgefond); Alfa Diskret = diskretionär färdighet; Alfa 

Tematisk = färdighet i val av och investering i långtidsteman 
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Slutsats 
 

Tre breda teman har tagits upp i den här vitboken: 

1. Privatkapital kan vara ett fördelaktigt tillägg till en portfölj med ett brett utbud av olika 

exponeringar och attribut som kan ge signifikant värdeökning och minskad volatilitet.  

 

2. Att välja förvaltare, ett starkt nätverk och genomtänkt portföljkonstruktion är nyckelfaktorer 

till att nå optimala resultat. Särskilt med tanke på att olika privatkapitalfonder ger väldigt 

olika avkastningar och alfagenerering, och ”persistence”, eller uthållighet i avkastningen, 

varierar för olika startår. 

 

3. Det finns många fördelar för långsiktiga investerare. Att fånga upp ägarskaps-

/illikviditetspremien, investera i linje med långsiktiga teman och minska 

transaktionskostnader är några potentiella fördelar vi belyser. 

Covid-19 har skapat stor osäkerhet, vilket har tryckt ned realräntor med en rad penning- och 

finanspolitiska åtgärder för att stödja den globala ekonomin. Från ett finansperspektiv skapar de 

volatila marknaderna stora möjligheter för privatkapital att utnyttja, samtidigt som det tydliggjort 

behovet av stabila och diversifierade portföljer för att klara av de många olika möjliga 

framtidsutvecklingarna. Den extra avkastning och de differentierade risker som investeringar på den 

privata marknaden nu erbjuder uppmuntrar fler och fler investerare att allokera kapital till 

tillgångsklassen. Detta gör att privatkapital får ökad betydelse och utbredning samt en större andel av 

det investerbara universumet över hela världen. För investerare med fokus på sociala frågor och miljö 

kan privatkapital, särskilt via förvaltare med god ESG-integration eller med tematiskt eller socialt 

fokus, skapa stark samordning samtidigt som man verkar för förändring på ett sätt som inte är möjligt 

på offentliga marknader.  

Privatkapitalförvaltare kan förändra och förbättra tillgångar på ett sätt som är svårt att göra i en 

offentlig miljö och skapa mervärde genom att förbättra styrning, drift och finansiell 

struktur/samordning. Studier visar att investerare som har uthållig avkastning, skicklighet när det 

gäller due diligence och goda relationer mellan komplementärer och kommanditdelägare ofta gör 

bättre ifrån sig än sina kollegor. 

I och med att investerare drar nytta av privatkapitalmarknadens många fördelar förväntar vi oss att 

den kommer att fortsätta växa och bli mer vanligt förekommande i portföljer över hela världen. 
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Om Time Partners 
 

Time Partners grundades 2013 för att kombinera den bästa rådgivningen, kreativa lösningar och en filosofi som 
sätter klienten först. 

Time Partners är specialistrådgivare med fokus på privata marknader. Vi tillhandahåller högkvalitativ, strategisk 
rådgivning till investeringsplattformar, kapitalförvaltare, family office-företag och entreprenörer över hela 
världen och hjälper dem med alla investeringsaspekter på privata marknader. Vi är stolta över att vara 
oberoende, våra nätverk och vår förmåga att påverka utveckling. 

Våra rådgivningstjänster för investeringar inbegriper: 

• Hjälp med att utveckla långsiktiga investeringsstrategier, anpassade för varje klients särskilda krav. 
• Support i alla skeden av investeringsprocessen, inklusive inköp, val, granskning och konstruktion av en 

portfölj från förstklassiga private equity-förvaltare. 
• Hjälp med att komma åt och säkra allokeringar i de mest efterfrågade fonderna. 

• Expertrådgivning om private equity, privat kredit, realtillgångar, riskkapital och sociala investeringar. 

Time Partners har stor kunskap om hållbart investerande och sociala investeringar och vi spelade en viktig roll 
under utvecklingen av den globala industrin för sociala investeringar. Vi var en ursprunglig medlem i G8 Social 
Impact Investment Taskforce som bildades för att skynda på utvecklingen av marknaden för sociala 
investeringar. Vi leder för närvarande initiativet Sustainable Development Capital Initiative (SDCI) för City of 
London Corporation, där vi arbetar för att Storbritannien ska bli en hubb för utvecklingsfinansiering, och vi var 
ordförande för DNA Summit, ett möte för ledande innovatörer från hela världen som vill lösa några av 
mänsklighetens största utmaningar. 

Vi förstår att förmågan att mäta en investerings påverkan är avgörande. Time Partners skapade måttet External 
Rate of Return (”ERR”) tillsammans med Robyn Klinger-Vidra från London School of Economics. ERR är en 
heltäckande, inkluderande och transparant plattform för att mäta den övergripande sociala och ekonomiska 
inverkan ett företags verksamhet har, och den ger större möjlighet att utvärdera om sådan inverkan är 
kontinuerlig. 

Vårt ledningsteam har stor erfarenhet av private equity, både på komplementär- och kommanditdelägarnivå 
samt från arbete som styrelseledamöter och ordförande i privata företag. Vi har också ett nätverk av 
industrirådgivare med bred erfarenhet från privata marknader. Vi vill tacka flera av våra industrirådgivare för 
deras bidrag till den här vitboken. 

 

 

Time Partners 
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London, SW1P 3AY 
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Viktigt meddelande och ansvarsfriskrivning 
 

Detta dokument har utfärdats av Time Partners Limited, som har godkänts och regleras av Financial Conduct Authority (FCA), 

för distribution av Time Partners Limited, nedan kallade Time Partners. Informationen i detta dokument är konfidentiell och 

utgör inte, och utgör inte en del av, något erbjudande att sälja eller utfärda, eller någon anbudsbegäran att köpa, aktier eller 

några andra värdepapper. Genom att godkänna mottagandet av detta dokument åtar sig mottagaren att endast använda 

dokumentet i det uttalade syftet och att inte dela det med någon annan part utan skriftligt samtycke från Time Partners.  

Informationen i detta dokument har inte kontrollerats oberoende av Time Partners (förutom i den omfattning det krävs för 

att godkänna dokumentet i enlighet med relevanta regler i Conduct of Business Sourcebook (COBS) i FCA Handbook) och 

inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, lämnas av Time Partners eller någon annan gällande informationens riktighet 

i detta dokument. Inget ansvar, vare sig direkt eller indirekt, uttryckligt eller underförstått, avtalsenligt, lagstadgat, eller 

annat, förutom i den omfattning som krävs av tillämplig lag, kan godtas av Time Partners för innehållet i eller riktigheten av 

detta dokument, eller några utelämnanden i detta dokument. Ett framtida erbjudande, om något, om att investera i några 

aktier eller andra värdepapper, kan komma att utföras med andra villkor än de som beskrivs här, och information i detta 

dokument ska inte ses som tillförlitlig i samband med något investeringsbeslut. 

Detta dokument får endast tillgängliggöras till ”relevanta personer” som Time Partners juridiskt sett har rätt att distribuera 

till och får inte ageras utifrån eller åberopas av personer som inte uppfyller definitionen av ”relevanta personer” nedan. 

”Relevanta personer” är något av följande: (a) professionella och godtagbara motparter som definierat av FCA; (b) 

”professionella investerare”, som definierat av artikel 2(1) i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder av 

2013 med senare ändringar; (c) personer med professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som 

omfattas av artikel 14(5) (”professionella investerare”) i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and 

Markets Act 2000 (Promotion of Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001) (med ändringar) (även kallad 

”The PCIS Order”); (d) personer som omfattas av artikel 22 (”företag med hög nettoförmögenhet, oregistrerade föreningar 

osv.”) i The PCIS Order; (e) personer som emellanåt och lagligen på annat sätt kan erbjudas möjligheten beskriven i detta 

dokument av en auktoriserad person i enlighet med The PCIS Order 2001 och relevanta COBS-regler; (g) personer som på 

annat sätt lagligen kan delges informationen i Storbritannien eller någon annan jurisdiktion.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Din investering kan både minska och öka i värde och det är inte 

säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Endast personer med erfarenhet av verksamhet som rör investeringar bör 

medverka i möjligheten som presenteras i detta dokument och inga andra personer som mottar detta dokument bör förlita 

sig på det.  

Time Partners har inte vidtagit åtgärder för att säkerställa att några investeringar i aktier eller andra värdepapper är lämpliga 

för någon särskild investerare. Varje potentiell investerare ska, i de fall ett erbjudande att köpa aktier eller andra värdepapper 

görs vid ett senare tillfälle, noggrant granska all juridisk dokumentation i relation till sådan investering samt rådfråga sin 

oberoende ekonomiska rådgivare, advokat eller revisor angående juridiska frågor och skattefrågor och relaterade frågor som 

hen kan vara bunden till under lagstiftningen i bosättningslandet gällande förvärv, innehav eller disposition av alla sådana 

aktier eller andra värdepapper. Alla sådana framtida erbjudanden, om några, om att investera i några aktier eller andra 

värdepapper, kan komma att utföras med andra villkor än de som beskrivs här, och information i detta dokument ska inte 

ses som tillförlitlig i samband med något investeringsbeslut.  

Time Partners Limited är registrerade i England och Wales med registreringsnummer 8364643 och har sitt säte på 69–85 

Tabernacle Street, London, EC2A 4RR. 
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