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Innovatie

Zweden: een smörgåsbord van toonaangevende 
innovatie 

Advertorial

In het verleden behaalde rendementen 
zijn geen garane voor de toekomsge 
resultaten. De waarde van uw beleg-
gingen en eventuele inkomsten daaruit 
zijn niet gegarandeerd en kunnen 
zowel dalen als sjgen. De mogelijk-
heid bestaat dat u het belegde bedrag 
niniet terugkrijgt.

Wat hebben de ritssluing, de moer-
sleutel en Tetra Pak-verpakkingen met 
elkaar gemeen? Het zijn innovaes die 
in Zweden op de markt zijn gebracht. 
Baillie Gifford investment manager 
Stephen Paice vertelt waarom hij van 
Zweedse bedrijven houdt.

Er is een Zweeds gezegde: "Als je vanuit de ruimte naar Zweden kijkt, zie je 
twee dingen: sociale democrae en de Wallenbergs. Dat laatste wijst op het 
enorme belang van een van de machgste zakelijke dynaseën in Europa. De 
Wallenbergs zijn onder meer controlerende aandeelhouders van Atlas Copco, 
een wereldleider op het gebied van compressoren, pompen en elektrisch ge-
reedschap, waarvan de wortels teruggaan tot 1873. Atlas Copco is ook een van 
de langst aangehouden aandelen in de portefeuilles van Baillie Gifford. Het 
bedrijf bedrijf weerspiegelt een Zweedse eigenschap om over lange perioden extreme 
rendementen te kunnen genereren. Dit sluit naadloos aan op de langetermijn-
visie van Baillie Gifford. 

Dergelijke Zweedse bedrijven, zowel oude als jonge, trekken de aandacht van 
Stephen Paice, hoofd Europese aandelen bij Baillie Gifford. Paice richt zich 
echter niet specifiek op Zweedse bedrijven. “Ze komen in onze portefeuilles 
terecht als een natuurlijk gevolg van onze  speurtocht naar bedrijven die ‘uit-
schieters’ kunnen worden.” 

Waarom brengt Zweden zoveel van deze ‘uitschieters’ voort? Paice wijst op een 
Zweedse culturele kracht: Het land staat aan de top of bijna aan de top van 
wereldwijde innovae- en concurrene-indices. De ritssluing, de moersleutel, 
de driepuntsgordel, Tetra Pak en de pacemaker…..; de Zweden kunnen met 
recht beweren ze allemaal gecommercialiseerd te hebben.

Het is een familie-aangelegenheid
PPaice wijst op een belangrijke factor die bijdraagt tot het langetermijndenken 
dat zo bevorderlijk is voor sterke toekomsge rendementen. Dat is dat bedrij-
ven nog steeds worden geleid door hun oprichters, of door de volgende gene-
raes van dezelfde oprichtersfamilie. Atlas Copco is een uitstekend voorbeeld. 
Paice beschouwt het als "een van de beste engineeringbedrijven ter wereld, zo 
niet het beste. Al 20 jaar vult Atlas Copco de omzetgroei aan met overnames 
van andere bedrijven. Dankzij een fantassche service en aersales-ondersteu-
ning voor klanten is het in staat geweest de winstgevendheid te verbeteren."

Maar het is de cultuur binnen het bedrijf die Paice het meest waardeert. “Het 
gaat niet alleen om innovae, maar de cultuur is ook aangescherpt en gericht 
op decentralisae." Met andere woorden, elke business onder de paraplu van 
Atlas Copco is bevoegd om beslissingen te nemen die impact hebben op de 
winst- en verliesrekening. "Er heerst een langetermijnmentaliteit, waarbij de 
focus ligt op de dienstverlening aan klanten en de zorg voor de werknemers." 

Op bezoek bij de Wallenbergs
De laDe laatste keer dat Paice Atlas Copco bezocht, was dat om de managers te ont-
moeten van Investor, de houdstermaatschappij van de Wallenbergs. Aan de 
muur hingen portreen van alle vijf generaes van de familie. "Je krijgt dat 
gevoel van de geschiedenis en het erfgoed," zegt Paice. "De familie is er om 
deze bedrijven te beschermen en te onderhouden. Ze wil ze in een betere staat 
doorgeven aan de volgende generae dan dat zij ze aangetroffen hebben." 
Deze mentaliteit leent zich voor een langere termijnvisie en waardetoevoegen-
de besluitvorming. Desgevraagd zegt Jacob Wallenberg, de voormalige 
vice-voorzier: "Investeren op lange termijn is voor 50 jaar en langer." Andere 
Zweedse bedrijven die in handen zijn van de oprichtersfamilie zijn Hexagon, 
Sandvik, Volvo, Handelsbanken en Assa Abloy. Paice: "Elk van deze bedrijven 
hee een familielid in de raad van bestuur. Dit betekent dat ze een eigenaar 
voor de lange termijn hebben die invloed hee op de kapitaalallocae-beslis-
singen."

Innovaeclusters 
PPaice hee wel een verandering opgemerkt: "We beginnen een generaever-
schuiving te zien. Bedrijven die door meerdere generaes van een familie zijn 
bestuurd, krijgen gezelschap van bedrijven die door de eerste generae 
worden geleid, zoals Spofy. Deze bedrijven profiteren van de Zweedse innova-
ecultuur die startende ondernemingen ondersteunt. "Rolmodellen zoals 
Daniel Ek, oprichter van Spofy, hebben start-ups een rolmodel gegeven en de 
ambie om te zien wat ze kunnen bereiken."

Overheidsbeleid helpt. In de jaren negeng bood de overheid Zweedse inwo-
ners een belasngvoordeel om personal computers te kopen, met als doel om 
in elk huis een pc te zeen. "Dit hielp de Zweden om early adopters van tech-
nologie te worden. Een paar jaar later bouwde Stockholm het grootste open 
glasvezelnetwerk en  100 procent van de bedrijven en de meeste huizen sloten 
zich daarop aan. Dat is een enorm voordeel geweest voor deze bedrijven," zegt 
Paice. Stockholm in het bijzonder, is bekend geworden als een 'unicornfabriek' - 
een unieen unicorn is een parculier startupbedrijf met een waarde van meer dan 1 
miljard dollar - dankzij een cultuur van samenwerking, de langetermijnmentali-
teit van de oprichters, de beschikbare steun voor ondernemers en een be-
roepsbevolking die in staat is om te innoveren.

Op een bepaald moment bracht de hoofdstad meer unicorns per hoofd van de 
bevolking voort dan enige andere regio in de wereld. Paice: "De namen van 
sommige van die bedrijven, zoals King en Mojang, doen misschien niet direct 
een belletje rinkelen, maar wat ze hebben voortgebracht, Candy Crush en Mi-
necra, zijn wereldwijd bekend." Er bestaan ook technologie- en gamingclus-
ters, bijvoorbeeld in de Stockholmse wijk Södermalm. Onder verwijzing naar 
fintechbedrijven Klarna en iZele en muziekstreamer Spofy is Paice ervan 
oovertuigd dat "met alle innovae die we zien, de toekomst voor Zweedse be-
drijven rooskleurig is."

Koolstofarme technologieën
Veel van de groene technologieën die in Zweden zijn begonnen, verspreiden 
zich nu over de hele wereld. Zweden is een wereldleider op het gebied van 
decarbonisae. Het land was niet alleen een van de eerste die een net-ze-
ro-ambie uitsprak - het doel is neo nul CO2-uitstoot in 2045 - maar het is 
ook van plan om al voor 2030 de CO2-uitstoot met bijna 60 procent te vermin-
deren. Volgens Paice is het Zweedse bedrijf Northvolt exemplarisch voor deze 
nieuwe generae Europese bedrijven: "Het is een plaorm voor de produce 
van groene en duurzame baerijen. Hoewel het pas in 2016 is opgericht, zal 
het waarschijnlijk al snel het meest waardevolle bedrijf van Zweden zijn." Daar-
bij helpt het dat het bedrijf in Zweden is gevesgd. Het land wekt het grootste 
deel van zijn stroom op met waterkracht. "Northvolt gebruikt die waterkracht 
om de producekosten van deze baerijen te verlagen, maar het hee ook hun 
duurzaamheid bovenaan de prioriteitenlijst gezet."

De lange termijn vastleggen
Paice hoopt dat deze "Europese kampioen in wording tegen het einde van het 
decennium een enorm deel van de snel groeiende markt voor elektrische bat-
terijen zal veroveren, maar ook in energieopslag en een reeks andere industrië-
le toepassingen een belangrijke posie zal behalen." Hij is enthousiast over de 
kansen die zich op de lange termijn voor het bedrijf en zijn aandeelhouders 
aandienen: "Northvolt bevindt zich in een fantassche posie om Europa van 
duurzame baerijen te voorzien. Het hee de juiste mensen en de langeter
mijnmentaliteit om daarin te slagen. Hopelijk kan Baillie Gifford voor 37 jaar 
aandeelhouder zijn, zoals wij dat van Atlas Copco ook zijn."

Voor meer beleggingsinzichten van Baillie Gifford, bezoek 
bailliegifford.com

Belangrijke informae
Deze mededeling werd opgesteld en goedgekeurd in augustus 2022 en is daarna niet 
meer bijgewerkt. Het gee de standpunten weer op het moment van schrijven en weer-
spiegelt mogelijk niet het huidige denken. Dit arkel vormt geen onaankelijk onderzoek 
en is niet onderworpen aan de bescherming die aan onaankelijk onderzoek wordt 
geboden. Baillie Gifford en haar medewerkers kunnen in de betrokken beleggingen 
hebben gehandeld. De geuite standpunten zijn geen feitelijke verklaringen en mogen niet 
worden beschouwd als advies of aanbeveling om een bepaalde belegging te kopen, te 
ververkopen of aan te houden.
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Centrale Bank van Ierland een vergunning als AIFM onder de AIFM-verordeningen en als 
UCITS-beheermaatschappij onder de UCITS-verordening. Baillie Gifford Investment Ma-
nagement (Europe) Limited is tevens gemachgd om, overeenkomsg Regulaon 7 van 
de AIFM Regulaons, beleggingsportefeuilles te beheren, met inbegrip van Individual 
PPorolio Management ('IPM') en Non-Core Services. Baillie Gifford Investment Manage-
ment (Europe) Limited is aangesteld als icbe-beheermaatschappij voor de volgende 
icbe-koepelvennootschap: Baillie Gifford Worldwide Funds plc. Via het paspoort hee zij 
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited  (Amsterdam Branch) opgericht 
om haar beleggingsbeheer- en adviesdiensten op de markt te brengen en Baillie Gifford 
Worldwide Funds plc in Nederland te distribueren. Baillie Gifford Investment Manage-
ment (Europe) Limited is een volledige dochteronderneming van Baillie Gifford Overseas 
Limited, die volledig in handen is van Baillie Gifford & Co. Baillie Gifford Overseas Limited 
en Baillie Gifford & Co zijn in het Verenigd Koninkrijk erkend en gereguleerd door de 
Financial Conduct Authority.


