
Världens största fond - Abu Dhabi fond   
Upp till 85 procent av ADIA’s innehav finns i Nordamerika och 
Europa, resten i Asien och tillväxtmarknader.  
 
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) i Förenade Arabemiraten, 
som tros vara världens största fond, redovisade för första gången 
fördelningen av dess tillgångar som beräknas till cirka $500 miljarder.  
 
ASIA, i sin första årliga översyn, sade till Emirates Business 24/7, 
att man investerar mellan 60 procent och 85 procent av sitt aktieinnehav 
i Nordamerika och Europa och mellan 25 procent och 45 procent i Asien 
och på tillväxtmarknaderna.  
 
Rapporten, som publicerades med ökad öppenhet, avslöjar inte den 
verkliga storleken på fondens tillgångar, men det finns andra rapporter 
som säger så mycket som att det rör sig $800 miljarder.  
 
Mellan 46 procent och 65 procent av tillgångarna förvaras i 
utvecklade och etablerade aktier och i mindre utsträckning i Small Cap-
aktier.  
 
10 till 20 procent är investerade i statsobligationer, fem procent till 10 
procent i Hedgefonder och i andra fonder, och upp till 10 procent hålls i 
kontanter, enligt rapporten.  
 
Fonden etablerades 1976 för hantering av de oljerikedomar som 
finns i Emiratet Abu Dhabi, ADIA: s avkastning är i genomsnitt åtta 
procent per år under de senaste 30 åren och 6,5 procent per år under de 
senaste 20 åren, sägs det.  
 
En rapport från FN: s konferens om handel och utveckling i fjol sa 
ADIA påverkades starkt av den globala finanskrisen, och drygt $183 
miljarder av tillgångar försvann under 2008.  
 
FN-rapporten värderades ADIA tillgångar till $329 miljarder i slutet 
av 2008, men eftersom oljepriset återhämtade sig och investeringar i 
hela världen återvann värde så har fondens tillgångar stärkts och 
förväntas så också har gjorts under 2009.  
 
Toni kommentar: 
Norge kommer med sin statsfond på andra plats i världen, sedan är det 
tusentals hedgefonder och stiftelser som alla har mer cash kapital än 
svenska staten. 



Det är småsmulorna som investeras i den svenska industrin, fundera du 
aldrig varför? Varför har ett land som Sverige arbetslöshet? Vi är ett land 
med ovanlig hög kompetens och självgående medarbetare, ändå har vi ett 
fack som målat in Sverige i fållan där inget kan ändras utan att en massa 
”kufar” skriker om orättvisa. I DN på påsksöndagen kan vi läsa i en 
gemensam debatt där Wallenberg och fackets företrädare vill ha en svensk 
investeringsfond så att vi kan utveckla nya företag. Låter bra, men hur 
skall det gå till när vi redan har 50 tal myndigheter och statliga samt 
landstingsägda fonder som alla syssla med att investera i Ericsson och 
andra Wallenbergsföretag och hålla företag under armarna som ägs av 
kommuner och landstingen. Att det handlar om skattepengar tycks ingen 
bry sig där man använder våra pengar för att slå ihjäl egenföretagare, här 
har vi kärnan till problemet när över hälften av alla arbetstagare arbeta 
inom det offentliga. Det har gått något total fel i vårt land och det 
grundligen.  
  
 


