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I samspillet mellom 
mennesker og teknologi

Høydepunkter 2021
Høy tilførsel av kapital fra eksisterende og nye 
kunder samt god avkastning førte til sterk vekst i 
kapitalen under rådgivning og forvaltning.

D igitaliseringen og bruken av 
teknologi har økt markant de siste 
årene, med pandemien som en av 
flere driv krefter. Implementering 

av teknologi har stor påvirkning på samfunnet, 
og skaper effekter og endringer i hvordan ting 
er organisert og fungerer. Vi har vært godt for
bere dt på utviklingen, og etablerte vår hybride 
strategi allerede i 2016. Dette inne bærer at vi 
løpende tar i bruk ny teknologi i vår personlige 
råd givning for å skape den beste opp levelsen 
for våre kunder. 

I løpet av 2021 har alle kundene fått en opp
datert formuesplan. Planen er til enhver tid til
gjengelig i webportalen og Formueappen, noe 
som gir kundene en god oversikt. I appen og 
webportalen kan de også se sine investerings
porteføljer gjennom ulike linser som bære
kraft, geografi, sektorer samt få innsikt i hva 
porteføljene inneholder. På dette området 
skjer det en utvikling med stadig bedre tilgang 
på data, noe som betyr større muligheter for å 
gi innsikt i investeringene. 

I vårt investeringsarbeid ønsker vi å være 
best mulig forberedt på alle scenarioer og 
situa sjoner som oppstår. Dette gjelder også 
under de verst tenkelige hendelsene, som 
Russlands invasjon av Ukraina. Denne kon
flikten har kommet som et sjokk for Europa og 
resten av verden, og er en humanitær krise for 
alle ofre og pårørende. Den har også ført til uro 

i finansmarkedet. Vi har en viktig jobb å gjøre 
for å bevare og utvikle våre kunders midler på 
best mulig sett i slike situasjoner. 

2021 føyde seg inn i rekken av mange gode 
år i finansmarkedene. Starten på 2022 har 
vært mer utfordrende, og det er i slike perioder 
kundene enda bedre ser verdien av en god 
formues plan og en portefølje med solid risiko
spredning. I over 20 år har vi jobbet med å 
bygge opp en porteføljestrategi som er en av 
bransjens mest omfattende med hensyn til 
risiko spredning. Dette har vist seg å gi lavere 
verdi svingninger over tid, noe som igjen betyr 
kortere vei tilbake til positiv avkastning når 
markedet snur. 

I starten av 2022 samlet vi virksomheten i 
Sverige og Norge under et felles merkenavn 
– Formue. Selskapet har totalt rundt 350 
med arbeidere som hjelper våre kunder med 
råd givning og forvaltning. I løpet av året åpner 
vi tre nye kontorer i Sverige og ser på mulig
heter utenfor Norge og Sverige. 

Fremover vil vi fortsette vår satsing innenfor 
bære kraft, som vil bli integrert både i vårt 
ramme verk for rådgivning og i vår investerings
prosess. Vi skal ta frem mer data som vil gi 
kundene enda bedre innsikt i hvordan deres 
investe ringer, levesett og virksomhet påvirker 
FNs bære kraft mål og legge til rette for en 
dialog rundt hvordan man best mulig kan bidra 
til å nå målene satt av FN og EU. 
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Utviklingen i kapitalen 
vi har under råd givning 
og forvaltning
Vi bygger skreddersydde investerings porte føljer 
til passet hver kundes situasjon, risiko profil og 
hvilket mål de har med formuen. Investerings
porteføljene inne holder over hundre fond som 
fyller ulike funk sjoner fordelt på tre moduler: 
Stabilitet, markeds vekst og alternativ vekst. De 
solide investerings porteføljene gir en mer be
hagelig investerings reise og gjør det lettere for 
kundene å holde seg til planen som er lagt. På 
den måten opp når de bedre avkastning over tid.

AUM  
Tall i mrd NOK

MED VENNLIG HILSEN ØYSTEIN BØ,
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

TAKK TIL ALLE VÅRE KUNDER FOR TILLITEN SÅ 
LANGT. VI GLEDER OSS TIL REISEN VIDERE.
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Slik skapte vi en 
bedre kunde
opplevelse i 2021

«Vårt rammeverk 
hjelper kundene 
med å få ut poten
sialet som ligger i 
formuene»

«Ny og bedre 
løsning for 
hvordan vi tar 
inn nye kunder 
i selskapet»

«Budskapene 
skal alltid være 
forståelige og 
interessante for 
folk flest»

«Et større og mer 
slagkraftig miljø 
for familier med 
store formuer og 
stiftelser»

Som sjefstrateg i Formue er det mitt 
ansvar å følge verdensøkonomien 
og finansmarkedene tett. Fremfor 
å prøve å spå handler jobben 
mye mer om å forsøke å forstå. 
Det er et stort omfang av faktorer 
som kan påvirke våre kunders 
finansielle investeringer. Via ulike 
kanaler forsøker jeg å formidle 
relevante, nyttige og engasjerende 

Sammenslåingen av Griff Kapital 
og Formue Family Office har 
skapt et større og mer slagkraftig 
stor kunde miljø. Family Office er 
et satsnings område i Formue, 
og av delingen, som nå består av 
14 dyktige med arbeidere, har nå 
vesentlig bredere og dypere er
faring og kompetanse. Det gjør at 
vi kan hjelpe eksisterende og nye 

Våre kunder ønsker få ut poten
sialet som ligger i formuen i dag 
og i frem tiden. For å lykkes med 
det må de løfte blikket. Min jobb 
som rådgiver er å legge til rette 
for en inspirerende samtale rundt 
hva hver og en kan oppnå med 
sin formue, fremfor kompliserte 
dialoger rundt finansielle 
produkter. Vårt rammeverk, der 

En av Formues viktigste prosesser 
er hvordan vi tar inn nye kunder i 
selskapet. I 2021 har vi jobbet med 
å finne den beste løsningen som 
ivaretar nye kunder, de ansatte som 
bidrar i prosessen samt sikrer at vi 
oppfyller alle krav til rapportering 
i henhold til hvitvaskingsloven og 
personopplysningsloven. Resultatet 
har blitt en mer strømlinjeformet 

«De teknologifokuserte 
venture-fondene doblet 
verdiene»

«Jeg legger til rette 
for rettferdige og 
inkluderende prosesser»

JAN NYLUND HELENA VON DER ESCH

De teknologifokuserte 
venturefondene som Formues 
kunder er investert i, doblet 
verdiene i 2021 (etter honorar 
og bonuser). Dette skyldes 
den perfekte stormen der; 
(i) digital iseringen tok av 
etter Covid19, noe som gav 
rekord vekst i sel skapenes 
om setning, (ii) økt risiko
appetitt med førte økt til bud av 
kapital til tidligfase sel skaper, 
sterkere konkurranse mellom 
investorene og dermed høyere 
priser på selskapene og (iii) 
lave lange renter reduserte 
avkastnings kravene. Det er 
riktig å påpeke at forholdet 
mellom risiko og avkastning er 
svakere ved utgangen av 2021 
enn ved begynnelsen av året. 
Det blir spennende å følge 
utviklingen i porte føljen de 
nærmeste årene.

Etter å ha jobbet i over 15 år 
med mulig heter og utford ringer 
for formuende familier, var det 
med stor glede jeg i fjor ble 
en del av Formues Centre of 
Excellence – et kompetanse
senter for råd givning rundt eier
skap og bære kraft. Mitt genuine 
fokus som rådgiver er å lede 
nå værende og frem tidige eiere 
gjennom av gjørende hendelser 
i livet slik at de både kan bevare 
og utvikle livsverk og bidra til 
en bære kraftig frem tid. Bevare 
rela sjonene i familien og utvikle 
individene står svært sentralt i 
dette arbeidet. Jeg legger til rette 
for rett ferdige og inkluderende 
prosesser ved å ha kunn skap om 
eier familiens historie og deres 
situa sjon samt hvilke sosiale, 
kulturelle og finansielle avtrykk 
de drømmer om å etter late seg til 
neste generasjon. 

Leder for Private Equity Spesialist på eierskap i familiebedrifter

vi deler formuen inn i Trygghet, 
Bevare & Utvikle og Skape, har en 
sentral plass i denne dialogen. Det 
hjelper kundene med å sette et 
mål for investeringsreisen, hvordan 
formuen skal føres videre til neste 
generasjon samt hvilke prioriteringer 
og forbedrings områder som 
finnes innenfor skatt, jus, pensjon, 
forsikring og regnskapsførsel.

prosess der nye kunder tidlig 
inviteres inn i våre digitale løsninger. 
I appen og i kundeportalen kan de 
følge hvert steg i prosessen. Mye 
informasjon som tidligere ble hentet 
inn via ulike skjemaer og avtaler, 
kan de nå selv fylle ut i våre digitale 
løsninger når det passer dem. Vi ser 
frem til å lansere flere funksjoner nå 
som grunnlaget er lagt.

oppsummeringer og analyser. I 
mitt ukentlige nyhetsbrev, gjennom 
Formuepodden, i kundemøter eller 
seminarer, er rettesnoren alltid at 
budskapene skal være forståelige 
og interessante for flest mulig. På 
den måten kan jeg bidra til en god 
kundeopplevelse gjennom økt 
innsikt, oversikt og forståelse av det 
som skjer og det som kan skje.

kunder enda bedre. Vi samar beider 
tett med blant annet regions
kontorene, investerings avdelingen 
og ekspertene innen jus, skatt, 
forretnings førsel, pen sjon, genera
sjons skifte og bære kraft. På denne 
måten leverer vi en best mulig hel
hetlig kunde opplevelse til familier 
med store for muer, stiftelser og ut
valgte semiinstitusjonelle kunder.

LINDA J. LILLIESKÖLD
Rådgiver Malmö

CHRISTIAN LIE
Sjefstrateg

JAN TORE ANDRESEN
Rådgiver Family Office

CHRISTINA GRANDAL
Leder Formue Service
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Flere nye initiativ 
innenfor bærekraft

Vi har besluttet å øke kravene i vår investerings prosess 
når det gjelder transisjons risiko, eier styring, menneske
rettigheter og arbeids forhold. Bære kraft skal, som før, 
være integrert i for valternes investerings prosesser, og 
vi vil frem over ha større fokus på at for valterne har opp
merk somheten rettet mot de risiko faktorene som opp står 
ved over gangen til et lav karbon samfunn. I dette arbeidet 
bruker vi data som viser de negative bærekraft effektene 
sel skaper har på om verdenen (principal adverse impacts). 
Konsernet har også, under EUs nye offentlig gjørings
forordning (SFDR), be sluttet å formelt hensynta disse 
dataene i investerings prosessen. 

I 2021 opprettet vi Nordic Sustain able Owner ship Forum. 
Det er en ekspertgruppe med tre personer som har bred 
erfaring innen for eier skap og bære kraft. Teamet skal blant 
annet yte råd givning rundt bære kraft til familier, deres 
investerings porteføljer og til deres operative virksom heter. 
Fra 2023 om fattes Formue om fattes av CSRD, som er EUs 

nye regulativ for selskaps rapportering på bærekraft. Mot 
slutten av året startet vi en større prosess, blant annet 
rettet mot leverandør siden, der vi frem over stiller større 
krav til hvordan de hen syntar ulike bærekraftfaktorer i sin 
virks omhet. Vi bruker blant annet tjenestene til det svenske 
oppstarts  selskapet Position Green i dette arbeidet. 

Selskapet i 2021
Selskapet styrket eierstrukturen og 
opplevde et nytt godt økonomisk år.

 Ny eierstruktur ivaretar kontinuitet i selskapets visjon, verdier 
og strategiske retning, samtidig som det gir enda større kraft til 
å videreutvikle løsninger til kundenes beste i nåværende og nye 
markeder.

 Styrket satsingen på større familier med komplekse behov. Griff 
Kapital ble innfusjonert med Family Office i Formue Norge AS.

 Formue Accounting bistår over 1 000 kunder med regnskaper, 
skattemeldinger og protokoller.

 Alle kunder fikk tilgang til formuesplanen i webportal og Formueappen.
 Kundene fikk betydelig bedre innsikt i sine investeringer gjennom flere 

digitale portefølje linser.
 Videreutviklet og samkjørt rådgivnings prosessen i Sverige og Norge 

slik at kundene i begge land opplever den samme brede og dype 
kompetansen innenfor helhetlig rådgivning.

«I Formue fant IK alle de egenskapene 
vi søker i våre investe ringer; en veldig 
sterk markedsposisjon i et strukturelt 
voksende marked, en teknologi plattform 
og en produkt portefølje i verdensklasse, 
et sterkt ESGengasjement og 
fremfor alt en eksep sjonell 
organisasjon og ledergruppe 
med ambisjoner om å utvikle 
alle Formues virksomheter 
samt ekspandere til nye 
internasjonale markeder»
MAGDALENA SVENSSON, PARTNER IK

Viktige hendelser

Nøkkeltall fra regnskapet

 2021 2020

Driftsinntekter 961 765

Driftsresultat 212 116

Resultat etter skatt 151 128

Totalkapital 851 734

Egenkapitalandel 47 % 43 %

NOK mill., IFRS

24 % Ringgården
29 % Ledelse og ansatte

23 %	 ICG
1 %	 Eksterne

23 %	 IK Investment Partners

Formues eierstruktur

Konkrete mål vi har satt ossHøydepunkter i 2021

2025
Mål om netto nullutslipp i den operative 
virksomheten innen utløpet av 2025.

2030
Mål om å nøytralisere historiske avtrykk 
fra perioden før 2030 i egen virksomhet.

2030
For å medvirke til oppnåelse av Paris
avtalen har vi som mål å redusere karbon
intensiteten i forvaltnings kapitalen med 
50 % i 2030, målt fra 2020.

Ny ekspertgruppe for bærekraftig eierskap
Vi etablerte et nytt ekspertmiljø som en rådgivnings
ressurs for våre kunder. 

Rådgivnings samarbeid med GIST
Gjennom et samarbeid med dataog analyseselskapet 
GIST, som bruker kunstig intelligens for vurdering og 
analyse av bærekraft, vil datagrunnlaget for rådgivning 
til kundene bli kraftig forbedret fremover.

Dypere integrering av bærekraft i viktige prosesser
I 2021 startet vi arbeidet med å integrere bærekraft 
dypere både i rådgivnings og investeringsprosessene. 
Første halvår 2022 vil vi se konkrete resultater av 
dette arbeidet.

Økt fokus på påvirkning 
Vi møtte flere organisa sjoner, reguler ende myndig heter 
og for valtere for å videre utvikle vårt arbeid innenfor 
bære kraft. Vi vil ha økt oppmerk somhet på transisjons
investeringer, støttet av data for negative virkninger.

321 
antall ansatte

 11 %	Økning i antall ansatte i 2021

 42 % Andel kvinner

 35 % Andel kvinnelige ledere

 2,2 %	Sykefravær

pr. 31.12.2021 

Selskapet innhenter 
hver uke data for 
medarbeider tilfredshet 
gjennom selskapet 
Winningtemp. 



formue.no
Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo 

Henrik Ibsens gate 53
+47 24 12 44 00

Trygghet

Du skal føle deg trygg på at du kan 
leve det livet du ønsker uansett. 
Advokattjenester, forretnings  førsel, digital sikkerhets tjeneste, 
pensjonsrådgivning

Bevare & utvikle

Skape

Du skal bevare og utvikle det som 
er skapt for frem tiden og for dem 
som kommer etter deg.
Diskresjonær forvaltning, investerings rådgivning

Du skal ha handlings rom til å 
kunne gjøre det du brenner for.
Kunst, filantropiVÅ
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