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Udbud af dele af Danmarks Grundforskningsfonds formueforvaltning 
 

Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse har besluttet at udbyde forvaltningen af 2 porteføljer til eksterne 

kapitalforvaltere, som hermed opfordres til at afgive tilbud. Det drejer sig om følgende 2 porteføljer: 

 

1) Stats- og Realkreditobligationer for op mod DKK 1.075 mio., svarende til 25 % af fondens formue 

(Fonden har aktuelt 1.200 mio. kr. placeret i danske stats- og realkreditobligationer).  

 

2) Internationale indeksobligationer for op mod DKK 860 mio., svarende til 20 % af fondens formue 

(Fonden har aktuelt ingen internationale indeksobligationer). 

 

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond oprettet ved lov i 1991. Der henvises til den seneste 

årsberetning (2007) samt kopi af det gældende lovgrundlag (www.dg.dk). Fonden har anvendt eksterne 

kapitalforvaltere siden 1999. Det kan oplyses, at fonden ikke er skattepligtig. 

 

Fondens samlede kapital er ca. 4,3 mia. kr.. Fondens aktiebeholdning udgør 35 %, og fondens 

kontantbeholdning udgør 20 %  I forbindelse med ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond er 

fonden sommeren 2008 blevet tilført DKK 3 mia. Med et forventet årligt uddelingsniveau på op til DKK 400 

mio. har fonden fået økonomisk grundlag for at uddele midler frem til 2026. Den samlede kapital forventes 

at udvikle sig således i perioden 2008-2026 (opgjort i 2008-priser):    

 

Mio. DKK, 2008-priser 

ÅR 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ultimo 

kapital 

4.275 4.170 3.943 3.659 3.366 3.063 2.750 2.426 2.092 1.748 

 

Mio. DKK, 2008-priser 

ÅR 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ultimo 

kapital 

1.392 1.115 830 636 427 302 154 93 10 

 

 

Fondens investeringspolitik er præget af en forsigtig grundholdning. 

 

For porteføljen med stats- og realkreditobligationer er der tale om: 

Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A, 

der omfatter medlemslande i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den 

Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge 

af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.  

 

Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af 

realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt andre obligationer, der er udstedt 

i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det 

finansielle område, og som frembyder tilsvarende sikkerhed. Der forudsættes minimum AA- (Standard og 

Poors) og Aa3 (Moodys) 

 

For porteføljen med internationale indeksobligationer er der tale om: 

Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A, 

der omfatter medlemslande i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk 
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Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den 

Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge 

af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.  

 

Fælles for begge porteføljer 

Fonden foretrækker en diskretionær forvaltning af begge produkter og ønsker enkelhed, evt. i form af 

indeksering, konstant varighed eller lignende.  

 

Fonden vil efter afklaring af investeringsuniverset fastlægge præcise benchmarks for begge porteføljer i 

samarbejde med den valgte kapitalforvalter. 

 

Tilbudsgiver bedes med udgangspunkt i fondens forventede kapitaludvikling, jf. ovenfor, fremkomme med 

forslag til, hvordan den eller de tilbudte porteføljer skal forvaltes herunder investeringsunivers, benchmark, 

forvaltningsstruktur mv. Bekendtgørelse nr. 599 af 24. juni 2003 omtaler bl.a. følgende rammer om 

forvaltningen af Danmarks Grundforskningsfonds midler: 

”§ 2. Som led i forvaltningen af fondens midler § 7, stk. 1, i lov om Danmarks Grundforskningsfond, 

påhviler det fonden ved placeringen af hovedkapitalen at tilstræbe en betryggende sikkerhed, en 

opretholdelse af midlernes realværdi samt den højest mulige forrentning. I fondens vurdering af sit afkast, 

som fremgår af årsberetningen, indgår sammenligninger med relevante referencepunkter (benchmarks). 

Disse referencepunkter fastlægges ex ante i fondsbestyrelsens rammebemyndigelse til direktionen.  

   Stk. 2. Det påhviler fonden at sikre, at dens ordinære aktiver, med de begrænsninger der følger af § 3, er 

udvalgt, sådan at de i henseende til sikkerhed, afkast, omsættelighed og likviditet er egnede til at opfylde 

fondens formål og sikre fondens formueforvaltning på betryggende og tilfredsstillende vis. Aktivernes 

sammensætning skal udvælges, sådan at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en 

enkelt aktivtype. Fondsbestyrelsen regulerer i en rammebemyndigelse til direktionen sammensætningen af 

aktiver og begrænsningen af enkeltrisici.”  

Ved fremsendelse af tilbud bedes herudover oplyst følgende vedrørende tilbudsgivers virksomhed og 

serviceydelser: 

 

1. Ejerforhold, kapitalgrundlag og organisation 

 

2. Angivelse af depotbank 

 

3. Kundeunderlag og samlet kapital under forvaltning for den eller de aktivklasser, som tilbuddet omfatter 

 

4. Antal og størrelse af porteføljer under administration, opdelt på den eller de aktivklasser, som tilbuddet 

omfatter   

 

5. Kompetence og erfaring vedrørende forvaltning af den eller de aktivklasser, som tilbuddet omfatter (stats- 

og realkreditobligationer/internationale indeksobligationer)  

 

6. Kort præsentation af medarbejdere som i givet fald vil være ansvarlige for forvaltningen   

 

7. Investeringsproces, herunder metoder og modeller til understøttelse af investeringsbeslutninger samt evt. 

etiske overvejelser 

 

8. Forventet fordeling på antal fondskoder samt årlig omsætningshastighed, opdelt på de aktivklasser, som 

tilbuddet omfatter 
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9. Månedlige afkastdata opdelt på de aktivklasser, som tilbuddet omfatter. 

 

10. Indhold af månedlig rapportering, herunder performanceopgørelse og regnskabsmateriale. Det bemærkes 

i den forbindelse, at fonden har krav til den løbende rapportering ud over sædvanlige beholdnings- og 

transaktionslister. Det er således væsentligt, at kursreguleringer opdeles i realiserede og urealiserede 

gevinster/tab. Fonden foretager bogføring på grundlag af den modtagne rapportering.        

 

11. Omkostninger i relation til en eventuel forvaltningsaftale, opgjort på de aktivklasser, som tilbuddet 

omfatter. Der angives forvaltningsgebyr, kurtage, depotgebyr m.v.   

 

12. Øvrige ydelser som tilbydes i relation til formueforvaltning, herunder mulighed for on-lineopkobling til 

depotoplysninger 

 

13. Udkast til kontrakt. 

 

Hvis der indsendes tilbud på begge porteføljer, kan materialet indsendes samlet eller opdelt. Materialet kan 

indsendes på dansk eller engelsk. 

 

Tilbud i 6 eksemplarer skal være fonden i hænde senest mandag den 27. oktober 2008 kl. 12.00 på 

nedenstående adresse (eller sendes elektronisk til dg@dg.dk): 

 

Danmarks Grundforskningsfond 

Holbergsgade 14, I   

1057 København K 

att: Mogens Klostergaard Jensen 

 

Der forventes udvalgt 1 kapitalforvalter for hver af de nævnte 2 obligationsporteføljer.  

 

Afgørelsen træffes ud fra en samlet afvejning efter følgende kriterier:  

1) Kompetence 2) Historisk performance 3) Omkostninger 4) Enkelthed  

 

Det forventes, at der kan indgås aftale om forvaltningen med virkning fra den 15. december 2008. Fredag 

den 7. november har fonden afsat til korte møder med udvalgte forvaltere. Endelig kan det oplyses, at fonden 

i processen indhenter rådgivning fra et privat konsulentfirma. 

 

Evt. spørgsmål til ovenstående rettes til vicedirektør Mogens Klostergaard Jensen (+45 3318 

1954)(mkj@dg.dk). 

 

 

 

 

 

 


