
 

Börsåret 2021 – bästa börsåret sedan 2009 

 
Det börjar känns som en upprepning men vi kan lägga ännu ett händelserikt börsår bakom oss. 

Sätter vi in årets utveckling på Stockholmsbörsen i ett historiskt perspektiv är 2021 det bästa sedan 2009. 

 

Världens börser har över lag utvecklats väl med undantag för tillväxtmarknader i allmänhet och Kina i 

synnerhet. Sektormässigt är årets vinnare konjunkturkänsliga bolag tillsammans med bank, råvaror och 

industri. 

 

Året präglades framför allt av gradvis återöppning av samhällsfunktioner i vår omvärld vilket ledde den 

ekonomiska utvecklingen framåt. Den ökade aktiviteten drev upp den ekonomiska tillväxten men det 

medförde även att inflationen tilltog under året. Delar av inflationsökningen anses vara av tillfällig karaktär 

medan andra delar av prisuppgångarna sannolikt är mer varaktiga. 

 

Tittar vi på ett globalt aktieindex, omräknat till SEK, steg det med 34% för helåret, USA med 39,5% och 

Norden 33%. Stockholmsbörsen avslutade året starkt och stängde +39%. 

 

Som sagt, vi i kan lägga ännu ett händelserikt år till handlingarna, och låt oss hoppas att vi så sakteliga kan 

återgå till ett mer normalt år både på börsen och i vår vardag. 

 

 

 

 

 

Friskyttens förvaltning 

 
Förvaltningen i Friskytten består fortsatt av två diskretionära mandat.  

Det nordiska aktiemandatet förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning och det globala allokeringsmandatet 

bestående av globala aktier, räntor och alternativa tillgångar förvaltas av Carnegie. 

 

Det är riktigt glädjande att Friskytten gör ett av sina bästa år sedan starten 1999.  

Cliens nordiska aktiemandat levererade en avkastning på 50,04% vilket var 28,02% bättre än sitt 

jämförelseindex. Bland innehaven som bidragit till den starka utvecklingen finns bolagen Troax, Addlife och 

Sdiptech. 

 

Carnegies allokeringsmandat levererade en avkastning på 13.76% vilket också är bland de bättre åren sett 

till portföljens mandat. 

 

Tittar vi på utveckling för en andel i Friskytten har den gått från 288,43 till 368,02* vilket är en uppgång 

med 27,5% under året. Summerar vi Friskyttens kapital vid årsskiftet uppgår det nu till 138 msek trots 

årets utskiftning om 6 msek vilket betyder att kapitalet ökat med 26 msek sedan förra året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Preliminär kurs till fastställd av revisor 

 



 

Ny leverantör av Friskyttens administration 
Som styrelsen informerade om under hösten valde Swedbank att säga upp avtalet om administration för 

stiftelsen. Detta medförde att styrelsen kallade till ett extra andelsägarmöte som hölls via Microsoft Teams 

den 17:e november. Vid mötet beslutade andelsägarna att skjuta upp 2022 års utbetalning av fria andelar 

till oktober för att ge en ny leverantör möjlighet att genomföra en kvalitativ övergång. 

 
Styrelsen har sedan uppsägningen av avtalet arbetet hårt för att hitta en ny leverantör och vi är nu glada att 

kunna meddela att från och med januari 2022 kommer företaget PRI Stiftelsetjänst AB (Pension Egen Regi) 

hantera all administration för stiftelsen. Stiftelsens kapitalförvaltning påverkas inte av bytet. 

 

Med PRI kommer stiftelsen få en modernare lösning för hantering av utskiftning och redovisning till dig som 

andelsägare. Vi kommer tex kunna erbjuda inloggning med BankID för att se ditt innehav och svara på 

utskiftningsförfrågningar. 
 

Vad händer för mig som andelsägare? 
Årets ordinarie utskiftning är flyttad till oktober enligt det beslut som fattades av andelsägarna på det 

extrainsatta andelsägarmötet i november förra året. Detta betyder att du inte kommer få någon förfrågan 

om utskiftning nu i vår utan årets utskiftning sker i höst. Du kommer i god tid före höstens utskiftning få en 

förfrågan på samma sätt som tidigare. 
 

Vi kommer vid årets andelsägarmöte, som kommer att hållas den 10:e maj, informera om vad du som 

andelsägare behöver veta med anledning av bytet till PRI. Kallelse till andelsägarmötet skickas ut under 

början av april. 

 

Du hittar även aktuell information på stiftelsens hemsida www.friskytten.se under rubriken  

”NY ADMINISTRATION” på förstasidan. 
 

Tidplan: 

 
Har du som andelsägare frågor eller funderingar är du alltid välkomna att kontakta någon av oss i 

styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du enklast på www.friskytten.se där du även hittar svar på de vanligaste 

frågorna som andelsägare brukar ha. 
 

Hoppas vi ses på andelsägarmötet i maj. 
 

 

 

Ängelholm 2022-01-15 

 
Björn Roslund 

Ordförande i Friskytten 
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