Release
#3 · OKTOBER 2012

en tidning från RBS NORDIC REGION
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gick på räls
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Dialog för rating

RBS stöttar kunderna inför dialogen
med ratingföretagen.
Sidan 8

Tänker på framtiden
”Fastighetssnubben” som väljer
det långa perspektivet.
Sidan 12
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Kol på väg till SSAB
ägs av RBS.

Genom att ta klivet ut på obligationsmarknaden i euro
lånar Stockholms läns landsting upp ett rekordbelopp
på motsvarande 4,2 miljarder kronor till mycket låg ränta.
Pengarna används till finansiering av bland annat
spårväg, pendeltåg och sjukhusprojekt.

Konsten att skapa flyt
Här i Norden finns ovanligt många stora, globala företag
i förhållande till våra länders ekonomier.
Den finansiella ryggraden i dessa internationella
företag är deras penningflöden. Bolagen måste smidigt
kunna ta emot ersättning från kunder, betala leverantörer
och föra över medel mellan sina egna enheter.
När detta fungerar är det en vardaglig självklarhet.
Om det inte fungerar kan det innebära näst intill en
katastrof.
Därför är vi på RBS mycket glada och stolta över att
ha ett så framgångsrikt team för Transaction Services
såväl i Norden som ute i vårt nätverk. Samarbetet på det
här området utgör ofta basen för bankens relation med
kunden.
Det är möjligen cyniskt, men sant, att konstatera att
företagen ganska lätt kan välja en bank för Transaction
Services, men inte lika lätt ta sig ur samarbetet. Därför är
det ett uppdrag som förpliktigar för oss som bank.
RBS är en global bank med stark lokal representation.
Vi finns i länder 38 länder runtom i världen och där
arbetar också specialister inom Transaction Services. Vi
finns helt enkelt där våra kunder finns.
Det är ingen nyhet att bankverksamhet är en ”people’s
business”. Våra tjänster blir inte inom något område bättre
än vad våra medarbetare levererar. Jag vill gärna särskilt
lyfta fram teamet bakom det expansiva Transaction
Services. Här finns en mycket stabil samling personer med
ett gediget kunnande som skapar trygghet för våra kunder.

Text: Anneli Kamlin Foto: Håkan Lindgren

SSAB minskar kapitalbindning i kol
Stålföretaget SSAB minskar

sin kapitalbindning i kol genom
att samarbeta med RBS. Kol
till stålverken i Luleå och Oxelösund fraktas med särskilda
koltankers från Australien.
Eftersom fartygen inte är
godkända för farvatten med is
är leveranserna koncentrerade
till sommarhalvåret. Kolet
lagras i Sverige i väntan på att
användas i SSAB:s produktion.
Processen innebär att kapital
binds i kolet under lång tid.
Genom samarbetet med

RBS frigör SSAB kapitalet.
Banken köper kolet direkt av
leverantören och äger det
under frakten till havs samt
under lagringstiden. Först när
kolet åker i väg på transportbandet till koksverket övergår
ägandet till SSAB.
Överenskommelsen mellan
RBS och SSAB gäller en
kreditfacilitet på 150 miljoner
US-dollar. Den täcker två
tredjedelar av kolbehovet
under ett år.

Reinhold Geijer
Head of RBS Markets
& International Banking
Nordic Region

Release

En tidning från RBS
Nordic Region till kunder,
partner och medarbetare.
Adress: Box 5324
(Strandvägen 1),
102 47 Stockholm
Ansvarig utgivare:
Anna Törnerud
Produktion: Kung & Partners

2 Release Nr 3 • Oktober 2012

Redaktör: Anneli Kamlin
Layout: Säflund Designers
Omslagsfoto:
Håkan Lindgren
Tryck: Åtta.45, Solna
Tidningen kan beställas på
• rbs.nordic@rbs.com
• tel +46 8 506 197 00

Kullagertillverkaren SKF har
lånat upp motsvarande 4,2
miljarder kronor genom att ge
ut en obligation i euro. Räntan
på den sjuåriga obligationen
var rekordlåg.
– Det är en av de lägsta
kupongräntor som noterats på
euromarknaden, säger Lena
Bertilsson på RBS, en av de
ansvariga bankerna i transaktionen.
Det emitterade beloppet
var 500 miljoner euro.
Obligationen övertecknades
dock nästan sex gånger på en
och en halv timme.
SKF:s obligationslån
stärker bilden av att aktivite-

FOTO: SKF

Historiskt bra villkor för SKF

SKF lånade 500 miljoner euro.

ten på företagsobligationsmarknaden är fortsatt hög.
– Det är många bolag som
använder den möjligheten till
finansiering nu och för
investerarna är det ett
attraktivt alternativ, säger
Lena Bertilsson.

Går över gränsen
för finansiering
Rälsen putsas och gruset borstas bort
med en snurrande, gul jätteborste för
att bana väg för spårvagnarna. Bygget
av tvärbanans Solnagren utanför
Stockholm är på upploppet. Bit för bit

färdigställs det sista avsnittet, mellan
Solna Centrum och Solna Station.
I symboliska termer är det eurosedlar som bildar fundamentet för
banan. För att finansiera delar av

projektet tog Stockholms läns
landsting nyligen upp sitt största lån
någonsin genom att emittera en
obligation på 500 miljoner euro.
Räntan blev förmånliga 2,125 procent,
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och Wien. I London deltog RBS vid
alla möten.
– Vi träffade investerare både enskilt
och i grupp. Det var väldigt intressant
och väldigt annorlunda mot vad jag gör
en vanlig dag på jobbet. I Sverige är vi
välkända på ett självklart sätt. Utomlands gäller det bland annat att kunna
förklara hur den offentliga sektorn
fungerar i Sverige.

var inte säkra på hur utländska aktörer
skulle bemöta oss. Däremot visste vi att
många investerare i finanskrisens spår
letar efter säkra placeringar.
I förberedelserna inför emissionen
ingick att träffa sex internationella banker,
varav tre valdes ut för att arbeta med
euroobligationen. En av dessa var RBS.
– Syftet var ju att

Det satsas stort på infrastrukturen
i Stockholm. Enbart skattemedel räcker
inte till investeringarna.

››

”Med en ekonomi
i balans och obligationsprogrammet på
plats kan landstinget
finansiera sig på en
större marknad”

vilket var lägre än bland annat franska
staten lånade till vid samma tidpunkt.
Vid sidan av utbyggnaden av tvärbanan
behövs pengarna till andra stora satsningar inom lokaltrafik och vård.
– Vi har stora investeringar framför
oss. Enbart skattemedlen som kommer
in under den perioden kommer inte att
räcka till, konstaterar Frida Svensson,
VD för AB SLL Internfinans, internbanken som agerar samordnat gentemot externa aktörer på finansmarknaden för landstingets förvaltningar och
helägda bolag.
Under det här året

har Frida Svensson och hennes kollegor satsat på att
finna nya vägar för finansieringen av
verksamheten.
– Sedan tidigare använder vi lösningar
som leasing av tunnelbanevagnar och
pendeltåg. Vi har också lånat från den
europeiska investeringsbanken, EIB, till
exempel för jättebygget av sjukhusområdet Nya Karolinska Solna.
Stockholm läns landsting har också
ett MTN-program (Medium Term
Note), det vill säga en basdokumentation som ger möjlighet att ge ut
inhemska obligationer.
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– I våras började vi även se över
möjligheterna att söka upp internationella investerare. Vi hade följt marknaden och fått indikationer på att vi skulle
kunna låna upp euro till förmånliga
villkor. Där fanns också möjligheten att
låna upp större belopp och få längre
löptider än i Sverige.
Sedan tidigare hade landstinget ett
EMTN-program (Euro Medium Term
Note) registrerat på London-börsen,
motsvarigheten till MTN för euromarknaden.
– Vi har inte använt

EMTN-programmet
tidigare och det var i behov av en
omfattande uppdatering. I slutändan
utformade vi i princip ett helt nytt
program, säger Frida Svensson.
– Med en ekonomi i balans och
obligationsprogrammet på plats kan
landstinget finansiera sig på en större
marknad till konkurrenskraftiga priser.
I maj var dokumentationen klar och
det var dags att börja planera för bästa
tillfälle att gå ut med obligationserbjudandet.
– Det är helt nytt för oss att arbeta
internationellt för att finansiera oss.
Vi vet hur investerare i Sverige ser på
kommuner och landsting här, men vi

banken skulle stötta
oss genom processen och RBS presenterade ett bra upplägg för detta, säger
Frida Svensson.
Beloppet som skulle lånas upp sattes
redan från början till 500 miljoner euro.
– Vi hade klarat oss med mindre än så,
men bedömde att det var bra att utnyttja
det positiva marknadsläget och att 500
miljoner innebar att vi gjorde en
benchmarkobligation som attraherar
fler investerare. Vår strategi var att
förfinansiera oss en bit in på 2013, dock
inte mer. Vår finanspolicy ger oss rätt att
låna till investeringar, inte till drift, och
vi vill inte betala låneräntor i onödan.
Att förbereda lanseringen var ett
omfattande arbete även inom den
egna organisationen.
som blev störda av
mig och mina kollegor under semestertider för att hjälpa till med att ta fram
olika underlag. Ändå var bemötandet
överlag väldigt bra. Det har funnits en
positiv förväntan på denna nysatsning
runtom i landstingets bolag, säger
Frida Svensson.
– Det var många

Förberedde sig väl: Frida Svensson, VD för
AB SLL Internfinans.

”Det var 4 miljarder
som stod på spel, ett
respektingivande
belopp”

Emissionen blev en stor framgång. Den
övertecknades och orderboken hamnade på 1,1 miljarder euro. I enlighet
med landstingets finanspolicy, som
förhindrar exponering i utländsk
valuta, är hela beloppet valutasäkrat.
– Vi är mycket glada över det positiva
mottagandet och är självklart nöjda
med att ha kunnat emittera på en
mycket attraktiv nivå, säger
Frida Svensson.

Stockholms läns
landsting fortsätter, liksom lånebehovet.
– Framgången med den första
obligationen i euro stärker oss. Det är
en fördel att ha tillgång till en större
finansieringsbas. Samtidigt har vi inte
lämnat den svenska marknaden. Totalt
sett har vi nu ett bättre förhandlingsläge och kan bli lite tuffare, säger
Frida Svensson.
Investeringarna för

För henne själv och två kollegor, som
skulle representera SLL under roadshowen inför emissionen, innebar
förberedelserna även tuff träning av
internationella utbildare med erfarenhet från kapitalmarknaden.
– Det var 4 miljarder som stod på
spel, ett respektingivande belopp. För
vår egen och skattebetalarnas skull
gällde det att vara väl förberedd.
Förberedelserna kulminerade i en
fyra dagars intensiv road-show till
London, Zürich, München, Frankfurt

FAKTA

Om Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting (SLL) är Sveriges största landsting med drygt
2 miljoner invånare. SLL:s investeringsvolym på 9 764 miljoner kronor 2011
var den största någonsin och beror på genomförandet av flera stora investeringsobjekt, som det nya universitetssjukhuset, NKS, upprustning av tunnelbanans
gröna linje och utbyggnaden av tvärbanan. Under kommande år fortsätter
Stockholms läns landsting att satsa på viktiga investeringar, däribland
upprustning av tunnelbanans röda linje.

Från RBS sida är

man stolta över förtroendet som Stockholms läns landsting
har visat banken.
– Vi är mycket glada över att få vara
med i processen, inte minst med tanke
på att det är första gången kunden
genomför en sådan transaktion, säger
Eric Kindblom, ansvarig för offentliga
institutioner på RBS i Norden.
– Resultatet blev mycket bra, till stor
del beroende på att SLL arbetade hårt
med förberedelserna och tog sig tid att
träffa investerare ute i Europa. Det är
också ett gott betyg åt starka svenska
emittenter i allmänhet, som är mycket
efterfrågade. ✕
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Stena Line verkar globalt men
uppskattar en svensk bankkontakt.

Gränslösa
transaktioner
Text: Anneli Kamlin

Betalningar med euro kommer att
fungera smidigare när den nya SEPAlösningen är införd. Förberedelserna
för det nya systemet pågår på både
företag och banker.

O

tidigt ute och
skaffade redan
2008 en strategi
och lösning för
SEPA-betalningar.
– Vi arbetar
aktivt med våra
kunder för att
… liksom Niels
förbereda dem
Hansen på RBS.
för SEPA och har
löpande informerat om förändringarna,
berättar Niels Hansen på RBS Transaction Services i Köpenhamn.
– Det är viktigt att kunderna vid
sidan av att möta de formella kraven
även ser över sina interna processer,
till exempel hur dotterbolagen ska
involveras.

Lokal service
underlättar
Text: Tove Gyllenstierna Foto: Stena Line

Röster från RBS kunder:

mställningen kommer att
medföra en stor förbättring.
I stället för upp till 50 olika
sätt att betala får vi ett, eller
ett fåtal, säger Christian Mnich på den
tyska systemleverantören SAP.
Som stor leverantör av affärssystem
är SAP naturligt involverat i processen.
– Många av våra kunder undrar hur
de ska göra. Det är viktigt att sätta i gång
med förberedelserna, om man inte redan
har gjort det, säger Christian Mnich.

”I samband med att vi nu implementerar nya cash management-strukturer i Europa med bland andra RBS
ser vi över våra transaktionsflöden
och möjligheterna att gå över till
SEPA så smidigt som möjligt.”
Anna Widén
Cash Manager på Husqvarna

SEPA står för

Single Euro Payments Area och
är ett EU-initiativ
som ska göra
utlandsbetalningar
i euro lika enkla
som betalningar
Christian Mnich,
inom det egna
SAP, förbereder
landet. 2014 ska
kunder…
hela systemet vara
genomfört. Vissa undantag tillåts fram
till 2016.
Genom att företagen kan använda
samma betalningsformat för alla
betalningar, i stället för ett per land,
blir transaktionskostnaderna lägre,
samtidigt som det är möjligt att minska
antalet bankkonton och få effektivare
kassaflöden. För att nå dit krävs dock
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Utlandsbetalningar i euro blir enklare med SEPA.

”Vi arbetar aktivt
med våra kunder för
att förbereda dem
för SEPA”
en del arbete från företagens sida.
– En viktig del är att hämta in
information om betalningsmottagarnas
IBAN- och BIC-koder (International
Bank Account Number respektive Bank
Identifier Code), säger Christian Mnich.

– Det är också viktigt att se över sina
affärssystem. De måste stödja SEPAformatet XML, som är baserat på den
globala standarden för betalningar,
ISO 20022.
SEPA påverkar också företagens

relationer med banker.
– Det kan finnas anledning att
centralisera sina bankkontakter för
att effektivisera företagets cash
management, säger Christian Mnich.
Även från bankernas sida krävs en
hel del förberedelser för SEPA. RBS var

”Redan 2009 lade vi om våra betalningar i euro från konton med RBS
i Holland till SEPA-betalningar i
stället för lokala girobetalningar
och internationell banköverföringar. De genomförs alla i samma
fil, som vi enkelt laddar upp i RBS
internetbank Access Online. Vi har
både sparat in bankavgifter och förenklat våra betalningsprocesser.”
Magnus Sand
Treasurer på Ovako
”Vi förväntar oss att våra banker
stöttar oss när det gäller faktainsamling inför omställningen. RBS
har varit bland de mer hjälpsamma
när det gäller att skapa en överblick
över förändringarna som följer
med SEPA och XML.”
Steen W. Dandanell
Financial Analyst, Novo Nordisk. ✕

Stora transaktionsflöden, mängder av
avtal och komplexa likviditetslösningar.
Så ser vardagen ut på Stena Lines
treasury-avdelning.
– Då är det skönt med en personlig
bankkontakt som har koll på allt, säger
Lisbeth Hansson, Cash Manager,
Stena Line Group.
För att kunna ge lokal service åt kunder
som har mer komplexa behov inom cash
management har RBS i Norden nu tre
så kallade Client Service Account Managers, CSAM. Ton Harmsen arbetar för
danska kunder, Maria Kujala för finska
och Therese Adnerhill för svenska och
norska.
– Några av våra nordiska kunder har
stora volymer i sina flöden och en viss
komplexitet i placerandet av sin likviditet. Det kan vara cash pool-lösningar,
eller att den är utspridd i olika bolag,
enheter eller länder. Vår uppgift är då
att finnas med i bakgrunden och skaffa
oss en samlad bild för att kontinuerligt
kunna kolla upp att allt fungerar som
det ska och helst förebygga att problem
uppstår, säger Therese Adnerhill.
Vissa kunder har hon daglig kontakt
med, andra någon eller några gånger

i veckan. Dessutom görs månatliga eller
kvartalsvisa uppföljningar med dem
som arbetar på företagens tresaury-/
ekonomiavdelningar.
Stena Lines
verksamhet är i
högsta grad global,
men för Lisbeth
Hansson är det en
fördel att kunna
vända sig till en
lokalt placerad
Therese Adnerhill
kontakt:
stöttar i Sverige.
– Kommunikationen blir enklare. Det finns vissa
skillnader mellan olika länders sätt att
sköta cash management. Det kan gälla
rutiner eller skillnader mellan länderna
när det gäller produkter och uppsättningar. Små saker, som ändå får
betydelse, säger hon.
Stena Line har Therese Adnerhill
som kontaktperson och hon kan i sin
tur delegera till andra.
–Det blir enkelt att kommunicera med
en person som kan våra avtal, våra
priser och vår fakturering. Jag vet att
jag direkt får ett relevant svar av henne
eller hennes närmaste medhjälpare,
säger Lisbeth Hansson. ✕
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Reflektioner
Ett ratingbetyg är inträdesbiljetten till nya finansieringsmöjligheter. Ett växande antal nordiska företag väljer att
låta utföra en rating. Detta som en följd av den strukturella
förändring som pågår, där företag vänder sig direkt
till kapitalmarknaden för sin finansiering.

Från sitt Stockholmskontor täcker
Standard & Poor’s hela Norden. Vid
behov kallar man in områdesspecialister från andra kontor runtom i
världen. Vid sidan om institutioner och företag får man nu
också fler och fler kunder bland
kommunerna.
– Nya kunder som vill ha en
rating kommer ofta till oss
tillsammans med sin bankkontakt som
fungerar som rådgivare i processen,
säger Peter Tuving.
En av dessa banker är RBS. Bankens
avdelning för ratingrådgivning har sin
bas i London. Personalen här har stor
erfarenhet av rådgivning i samband
med ratingprocesser hos både stater,
företag och finansiella institutioner.

Text: Helene Murdoch Illustration: Tobias Flygar

Ratingen
banar väg
åt sin
långivning, vilket leder till att både
mindre och större företag söker
alternativa finansieringsmöjligheter,
säger Peter Tuving, chef för Standard
& Poor’s verksamhet i Norden.
Tidigare hade bara de största
nordiska företagen en rating. Men
detta har ändrats helt.
– Reformer i det europeiska banksystemet väntas resultera i striktare
regelverk för bankerna. Detta kommer
i bästa fall att leda till andra priser på
kapital, i värsta fall till att låneutrymmet
för företagen i Norden ransoneras,
säger Peter Tuving.
– Bankerna förväntas strama

insett att banklån
kan bli både dyrare och svårare att få i
framtiden och försöker nu skapa spridning bland sina finansieringskällor.
I takt med att investerarnas preferenser förändras och kapital omfördelas från aktier till räntebärande papper
– Många företag har
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– Vi har märkt att

kunderna uppskattar
vår service mer och mer när ratingmetoderna, och därmed ratingbetygen,
förändras i allt snabbare takt, berättar
Gurdip Dhami på RBS avdelning för
ratingrådgivning. Tillsammans med
sina kollegor reser han ofta i Norden
för att hjälpa bankens kunder.
– Ytterligare förändringar kan
förväntas i regelverket, och det skapar
osäkerhet kring analysen och processen vid en rating. Det rådande osäkra
ekonomiska läget påverkar också hur
instituten analyserar ett företag.

ser Standard & Poor’s också en
ökad efterfrågan på obligationer.
– För tillfället finns alla
förutsättningar för en fullt utvecklad inhemsk obligationsmarknad
i Norden.

”Många företag har
insett att banklån
kan bli både dyrare
och svårare att få
i framtiden”

dålig – det
beror helt på vilket fokus
potentiella investerare har,
säger han.
har Standard &
Poor’s sett en märkbar ökning av
intresset från medelstora och även
från mindre bolag att finnas med på
ratinglistan.
– Några bolag tvekar eftersom de tror
att det är svårt och kommer att kräva
stora förändringar i dokumentation etc.
Så är det inte, säger Peter Tuving.

Enligt Peter Tuving

Ratingbetygen är ett av flera verktyg
som investerare använder när de ska ta
beslut om köp av obligationer eller
andra räntebärande instrument. Rating
är dock inte ett investeringsråd eller en
rekommendation om att köpa, behålla
eller sälja, framhåller Peter Tuving.
– En låg rating är inte nödvändigtvis

är en av RBS viktigaste uppgifter – förutom att hjälpa
kunden med ratinganalysen i form av
bland annat optimering av balansräkningen – att se till att kunden får en
realistisk förväntan på såväl utfallet
av ratingprocessen som hur mycket
tid och resurser den kommer att
ta i anspråk.
– Ratingprocessen är ett
gemensamt arbete som vi vill förenkla,
mer än att styra, säger han. ✕
Enligt Gurdip Dhami

– Vad
som däremot
är nödvändigt är
att de är beredda på att
vara öppna och föra en dialog
med oss. Det är också viktigt att
planera i förväg och börja så tidigt
som möjligt.

FOTO: HEINZ ANGERMAYR

Pär Magnusson
Chefsekonom, RBS Norden

Optimistisk realist
När kunder jag mött har fått nog av de
eländesbeskrivningar jag tyvärr har fått
göra de senaste åren, händer det att de
undrar om jag inte kan se någon positiv
utveckling.
Jag brukar haja till nästan förnärmat
och förklara att jag självklart kan göra
det. Varför skulle inte jag vara utvecklingsoptimist? Jag är ju realist!
Svaret är både enkelt och invecklat.
Enkelt, eftersom jag genom att sätta ljus
på områden där det råder stora problem
kan framstå som en dysterkvist. Invecklat,
genom att det man sätter ljus på inte alltid
är representativt för hela verkligheten.
Tyvärr bildar sig många en uppfattning om hur verkligheten ser ut av de
nyheter som når dem, inte av de nyheter
som inte når dem, även om dessa ger
en mer omfattande världsbild.
Hur många vet till exempel att det
dödats fler människor i trafikolyckor i
Egypten de senaste 18 månaderna än i den
Israelisk-Palestinska konflikten på 25 år?
Hur många vet att barnadödligheten
är lägre i Sri Lanka i dag än den var
i Sverige i början på 1970-talet?
Eller att Botswana och Gabon har
högre BNP per capita än Lettland?
Dessa är exempel på skeenden som
det inte sätts så mycket ljus på, och
därmed inte formar allmänhetens
världsbild. I en del avseenden blir
världen en sämre plats, men i de allra
flesta blir den mycket bättre.
Uttalandet ”jag är realist” brukar tolkas
som att man är pessimist. Det är fel. En
realist är i grund och botten optimist. ✕
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Text: Anneli Kamlin Foto: Håkan Lindgren

Strukturerade placeringsprodukter väcker allt
större intresse i osäkra tider. Investerare tänker
i nya banor för att hitta rätt balans mellan
risk och avkastning.

Osäkra tider kräver ett annat
tänkande. Jonas Bohr på SIP
Nordic, distributör av RBS strukturerade produkter, avråder
från att ”sitta still i båten”
med aktieplaceringar.

Väl avvägt
S
trukturerade produkter är
kapitalskyddade placeringar
som ger riskkontroll och
diversifiering, sammanfattar
Jonas Bohr, placeringsstrateg och
partner på SIP Nordic.
– Rent tekniskt består de av en
obligationsdel och en optionsdel som
kopplas samman med olika underliggande tillgångar, som svenska eller
10 Release Nr 3 • Oktober 2012

utländska aktier, index, korgar, råvaror
eller valutor.
SIP Nordic Fondkommission har
sedan 2006 ett nära samarbete med
RBS och distribuerar bankens strukturerade produkter.
– Vi började i Norden

och fick sedan
förtroendet att arbeta med banken även
på deras hemmamarknad, Storbritan-

nien. Distributionen sker genom cirka
200 fond- och försäkringsrådgivare,
berättar Jonas Bohr.
åtta tillfällen per år
lanserar SIP Nordic och RBS gemensamt nya strukturerade produkter på
olika investeringsteman, som Kina,
jordbruk etc. Samarbetet har resulterat
i ett antal lösningar som belönats för
att vara innovativa.
– En av våra senaste produkter är
Miljontrappan. Det är en 5-årig
investeringsplan för företag, där man
inledningsvis satsar 260 000 kr, men
Vid sju eller

har 1 miljon kronor i arbetande kapital,
berättar Jonas Bohr.
Ett annat aktuellt exempel är en
kreditplacering som baseras på
en kombination av högavkastande
företagsobligationer och fonder.
Generellt har de strukturerade
produkterna lägre risknivå än aktier
och aktiefonder.
– Många placerare har tröttnat på
börsen, vilket är logiskt när man ser
på förhållandet mellan chans och risk.
Förväntningarna på aktiers utveckling
har också länge varit väldigt uppskruvade. I osäkra tider är det klokt att
snarare satsa på att bevara kapitalet
än att jaga maximal avkastning.
Att sitta kvar med surdegar i sin
aktieportfölj är ingen strategi Jonas
Bohr förespråkar.
– Ofta får sparare just det rådet, att
”sitta still i båten”. Men kapitalförvaltning handlar inte längre om att vinna till
exempel 30 procent om året utan snarare
om att inte förlora 30 procent något år.
Strukturerade produkter uppfattas
ibland som utmanande att förstå.
– Men det är främst en historisk myt
som sprids i media, menar Jonas Bohr.
Själva bidrar SIP Nordic till att öka
kunskaperna om strukturerade produkter genom sin utbildningsverksamhet i
Sverige, Finland, Norge, Storbritannien
och USA.
Från RBS sida ser man tydliga fördelar
med samverkan med SIP Nordic.
– Vi sätter stort värde på samarbetet
med SIP Nordic, vars styrka är distribution och rådgivning kring just strukturerade produkter. Vi fokuserar på vårt eget
starkaste område, vilket är själva
utvecklingen av investeringsprodukter.
Även där har vi hjälp av SIP Nordic, som
har örat mot de lokala marknaderna,
säger Eric Kindblom från RBS Finansiella Institutions-team i Stockholm.
– I Storbritannien, där RBS är en av
det landets största banker, ser vi också
fördelarna med att det är en oberoende
aktör som har den närmaste kontakten
med kunderna när det gäller strukturerade produkter. ✕

Text: Anneli Kamlin Foto: Jacob Sjöman Svensson

SEK valde prisat
RBS för pund

I år har Svensk Exportkredit genomfört
tre pundstransaktioner med RBS.

I somras blev RBS prisat för sin roll som förmedlare av
obligationslån i brittiska pund. Utmärkelsen ”Best UK
Debt House” tilldelade då banken av Euromoney.
En av de nordiska

kunder som dragit
nytta av RBS kunnande på pundmarknaden är Svensk Exportkredit
(SEK), en stor upplånare på världens
finansmarknader.
– Vi lånar upp pengar för att sedan
kunna låna ut till affärer som gagnar
svensk export. Upplåningen sker
löpande på många olika marknader
världen över. Det är viktigt för oss
att finnas på många ställen för att
dra nytta av bästa möjliga villkor,
säger Petra Mellor, senior manager
på SEK:s upplåningsenhet.
– I år har vi märkt ett större
intresse än vanligt för vår upplåning
från investerare i Europa. Det beror
bland annat på att de nordiska
länderna klarat sig relativt bra under
den finansiella krisen och att SEK
därmed bedöms som en förhållandevis attraktiv och pålitlig investering.
Inte minst på pundmarknaden har vi
mött ett stort intresse från investerare.

I år har tre pundtransaktioner
genomförts i samarbete med RBS.
Den senaste skedde i augusti, då en
fyraårig obligation gavs ut. Målsättningen på 200 miljoner pund ändrades till 325 miljoner pund på grund
av det stora intresset. Räntan sattes
till 1,125 procent.
goda kunskaper
om pundmarknaden och mycket bra
investerarkännedom. Vi känner oss
trygga med dem, säger Petra Mellor.
En viktig aspekt vid den internationella upplåningen är möjligheterna
till förmånlig valutaväxling.
– Våra kärnvalutor är svenska
kronor, US-dollar och euro. När
vi lånar upp i en annan valuta är vi
beroende av att det går att göra en
swap till förmånliga villkor. Om
transaktionen blir lyckad avgörs av
villkoren totalt sett, för obligationslånet och swappen sammantagna. ✕
– RBS har extremt
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Medarbetarporträtt: Lennart Ingefeldt
bankssfären, på Siab, NCC Fastigheter,
NewSec och Jones Lang Lasalle
Han har sett den nordiska fastighetsmarknaden explodera under 80-talet,
då fastigheter också blev ett accepterat
tillgångsslag för de stora institutionella
placerarna, som försäkringsbolagen.
På senare delen av 90-talet kom de
stora internationella investerarna in.

”Kassaflödet gör
fastigheter intressanta”
Text: Anneli Kamlin Foto: Håkan Lindgren

Att erbjuda strategiska hyreslösningar ligger alltid i
tiden, menar Lennart Ingefeldt på RBS Nordisk Renting.

M

ed ett fastighetsinnehav värt ungefär 18
miljarder kronor är RBS
Nordisk Renting en
betydande aktör på den nordiska
fastighetsmarknaden. Fastigheterna
hyrs ut till de ursprungliga ägarna på
långa kontrakt, ofta med en option
att köpa tillbaka fastigheterna.
– För kunderna ger detta möjligheten att frigöra kapital och realisera
övervärden med bibehållen kontroll
över fastigheten och dess kostnader,
säger Lennart Ingefeldt, affärsansvarig
på RBS Nordisk Renting.
själv som en
”fastighetssnubbe” som tycker om att
skapa relationer med kunden och göra
affärer som ger nytta för båda parter.
Han har genomfört fler affärer än han
minns själv. Som så många andra i
bygg- och fastighetsbranschen gillar

Han beskriver sig

han känslan av att kunna åka runt på
stan och peka ut ”sina” fastigheter.
– Det är speciellt att

arbeta med något
som så tydligt påverkar samhället.
I botten har han utbildningen till
lantmätare på Kungl. Tekniska Högskolan (KTH).
Genom åren har Lennart Ingefeldt
arbetat bland annat inom Spar-

Till erfarenheterna hör att ha upplevt
två fastighetskriser, en i slutet av
80-talet och en just nu.
– Det är främst svårigheterna att
finansiera affärer som märks nu,
säger han.
– Samtidigt kan man konstatera att
fastighetsinnehav över tid är mindre
sårbara än aktier. Ofta ligger fokus
på värdeutvecklingen, men det mest
intressanta är det stabila kassaflödet.
Dessutom finns fastigheter alltid kvar.
Privat är det en hel del musik och
idrott som gäller. Musik numera mest
i form av spellistor, men han grämer sig
över att ha slängt ut de flesta av sina
gamla vinylskivor. Han går också gärna
på konserter, senast Coldplay.
Lennart Ingefeldt ”borde” hålla på
Hammarby eftersom han är född söder
om Stockholm. Men en farbror tog med
honom på en match som Hammarby
förlorade. När han sedan fick en
hockeytröja av en granne som var
Djurgårdare var saken klar.
– Den första match jag såg var mot
Västra Frölunda. Det blev 6–4 till
Djurgården. ✕

I KORTHET

Lennart Ingefeldt
Drivkraft i jobbet:
Att få till affärer som skapar nytta
för alla parter.
Gillar: Vackra hus.
Gillar inte: Konstiga tillbyggnader.
Gammal sporterfarenhet: Tränat

hockey för legenden Rolle Stoltz.
Färsk merit: Vunnit ungdoms-SM i
innebandy, som ledare för dotterns
lag i Täby.
Fritid: Golf, paddling, långfärdsskrid
skor, utförsåkning och musik.

