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1.

INNLEDNING

Kollektivtrafikkens Personellservice SA (KTPS) er et interessekontor for
kollektivansatte i Norge. KTPS ble stiftet i 1952 og skal tilby best mulige
finansielle produkter og tjenester for våre medlemmer. Vi har unntak fra
bankkonsesjon. Dette innebærer at vi kan drive med sparing og utlån for en
lukket krets, samt andre tjenester som faller naturlig inn under driften.
2.

NÅ SITUASJON

KTPS har pr. januar 2018 ca. 2300 medlemmer og en balanse på nær 412 Mill
NOK. Av dette er ca. 307 mill. spareinnskudd fra medlemmene. Egenkapitalen
er 105 mill. KTPS har ca. 350 mill. plassert i aksjer og rentepapirer med god
spredning, ca. 22 mill. i utlån og ca. 40 mill. i kontanter.

3.

STYRING OG KONTROLL

Styret skal påse at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og
internkontroll. Virksomheten må innrettes slik forvaltningen gir en fornuftig
avkastning av medlemmenes penger. Vi har respekt for hvem som eier
innskuddene. Vi tilstreber derfor en diversifisert porteføljeforvaltning med et
gjennomsnittlig årlig avkastningsmål på mellom 4 og 6 %. Styret i KTPS er
ansvarlige for forretningsdriften og skal blant annet påse at virksomheten,
finansiell rapportering og forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret har et uttalt mål om aktiv forvaltning og moderat risiko. KTPS skal bruke
en eller flere forvaltere til sin portefølje.

4.

RAMMER FOR FORVALTNINGEN

Aksjeportefølje < 40%
KTPS kan ha opptil 40% i aksjefond. Ingen enkel posisjon kan være over 20%
av aktiva klassen.
KTPS skal i hovedsak kjøpe aksjer i aksjefond og bare unntaksvis enkeltaksjer,
dog ikke større posisjon enn 5% aktivaklassen.
Aksjefondene skal være likvide og forvaltet av kompetente og anerkjente fond
med godkjennelser av stedlige finanstilsyn.

2

Aksjeporteføljen skal ha en god regional diversifisering på underliggende
aktiva.
Norge 0–25%
Norden 0-25%
Nord-Amerika 0-35%
Europa 0-35%
Fremvoksende markeder 0-25%
Øvrige 0-10%
Porteføljen skal være representert i minst fire regioner.
Aksjeporteføljen skal ha en god sektor diversifisering.

Obligasjonsportefølje < 70%
KTPS kan ha opptil 70% i rentepapirer. Ingen enkeltposisjon kan være over 10%
av denne aktiva klasse totalt. Det kan investeres i enkelt obligasjoner og
obligasjonsfond.
Ratingen på High Yield Bond skal ikke være lavere enn B- på kjøpstidspunkt.

Valuta
Obligasjoner i utenlandsk valuta skal sikres. Normalt skal også aksjefond i
utenlands valuta sikres.

Hedgefond < 10%
KTPS kan ha inntil 10 % av totale forvaltning i Hedgefond.
KTPS skal ikke kjøpe egne derivater. Hvis man ønsker nedsidebeskyttelse skal
det gjøres gjennom fond som har det som produkt, f.eks long/short fond.
KTPS skal ikke kjøpe verdipapirer hvor det er mulig å tape mer enn innsatsen.
Privat Equity og Eiendom < 10%
KTPS kan ha inntil 10 % av totale forvaltning i Privat Equity og Eiendom.
Av dette kan KTPS kjøpe utleieleiligheter / hytter som skal brukes til utleie til
medlemmer.
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Utlån < 15%
KTPS kan låne ut penger til medlemmene. Låntakere må ha fast stilling og ikke
ha betalingsanmerkninger. Dette kan fravikes ved spesielle anledninger hvor vi
ønsker å hjelpe medlemmer som har kommet i en vanskelig økonomisk
situasjon, og vurderer at det er betalingsvilje og evne. Vi følger finanstilsynets
retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. KTPS beregner
medlemmets evne til å betjene lånet basert på inntekter, utgifter og all gjeld. Lån
innvilges ikke dersom medlemmet ikke er i stand til å dekke normale
livsoppholdsutgifter.
Medlemmets samlede gjeld skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto
årsinntekt. Vi innvilger normalt ikke forbrukslån med løpetid over 5 år.
Forbrukslån har en ramme på 250.000 kr og lån med pant i eiendom, en ramme
på en million. For lån med pant i eiendom gjelder maks løpetid 15 år.
Kontanter > 10%
KTPS skal ha minst 10% av medlemmenes spareinnskudd i bank/pengemarked.
Ved store enkeltuttak fra medlemmene skal prosenten gjenopprettes innen
rimelig tid.
Likviditet
Det er et mål at aksje- og rentedelen av porteføljen skal være likvid, mens det
aksepteres mindre grad av likviditet i den delen som er i hedgefond, eiendom og
private equity.
KTPS skal ikke ta opp lån til kjøp av verdipapirer.
Forvalter
Ved alle kjøp og salg av verdipapirer har vår forvalter diskresjonært mandat og
tar beslutningen. Daglig leder skal informeres og gi sin tilslutning .
.
Rapportering
Daglig leder rapporterer månedlig til styret en oversikt over KTPS portefølje og
dens utvikling i markedsverdi. Større negative hendelser i vår portefølje
rapporteres umiddelbart.
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Risiko
Med EK på 105 Mill mener styret at KTPS tåler de svingningene markedet kan
gi. Stresstest av dagens portefølje basert på Finanstilsynets metode gir et tap på
47 Mill ved ny «finanskrise». Dette vil redusere EK til 58 Mill.

Etiske kriterier i forvaltningen
KTPS skal ha som hensikt og ikke investere i selskaper som medvirker til
krenkelse av menneskerettigheter eller arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon,
alvorlig miljøskade, grove brudd på grunnleggende etiske normer eller
produksjon av landminer, atomvåpen, klasebomber og tobakk. For de
utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens
pensjonsfond – Utland.
Dersom et selskap/verdipapir som KTPS har investert i bryter med ovennevnte
kriterier, skal midlene trekkes ut fra angjeldende investering innen rimelig tid.
Forvaltningsstrategiplanen skal revideres hvert år.
Oslo april 2018
Godkjent av styret i Kollektivtrafikkens Personellservice SA på møte
5 april 2018
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