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Förvaltningsberättelse
Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse för perioden 202004-01 - 2021-03-31 avseende Harvest Global Corporate Bonds, 515603-0602. Fonden är en värdepappersfond
enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).
Förvaltningen av fonderna utförs av Fair Investments Sweden AB baserat på ett uppdragsavtal mellan Fair
Investments Sweden AB och ISEC Services AB.

Allmänt om verksamheten
Fondens utveckling
Fondförmögenheten minskade under perioden från 6,4 miljoner SEK till 0,6 miljoner SEK.
Fondens avkastning och nettoflöden i sin valuta var följande i de olika andelsklasserna:
Avkastning

Netto av inflöden

Klass A

7,15 %

-5,6 MNOK

Klass C

8,51 %

-1,1 MSEK

Fondens jämförelseindex, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (SEK, NOK), steg under
perioden med 7,97 procent.
Portfölj och marknadskommentarer
Räntemarknaden i stort var fortsatt lugn i senare delen av 2020, mest på grund av återvunnet förtroende för
kreditsektorn med hjälp av stöd från stater och centralbanker. Efterfrågan på diversifieringen av tillgångsslagen
ökade, dels för att rusta upp för fler framtida oroligheter, dels också för att byta ut utdelningsstoppade
aktieutdelande bolag till ränteutdelande obligationer. Mörkret från Pandemin börjar ljusna i förhoppning om en
återöppnad värld, tack vare framstegen om att hitta ett vaccin som fungerar. I början av 2021 ökade
förväntningarna om blomstrande ekonomier som till följd även spädde på inflationsförväntningar och en
åtstramning från centralbanker. De långa räntorna började öka kraftigt. Den amerikanska 10-årsräntan ökade
från cirka 0,6 procent till 1,7 procent på relativt kort tid och spekulationer om räntehöjningar gjorde att
kreditsektorn försvagades en smula och påverkade fonden negativt. Räntekänsligheten är hög och
riksbankschefer med Jerome Powell i spetsen, försöker lugna marknaden genom att ge löften om att de kommer
vara försiktiga med räntehöjningar innan man ser att ekonomier har stabiliserats.
Organisatoriska eller andra väsentliga händelser
Portföljförvaltningen var delegerad för fonden till Fronteer Harvest AS under året 2020. Förvaltarbolaget
avvecklade sin verksamhet i början av januari och Fair Investments Sweden AB delegerades
portföljförvaltningen för fonden sedan 18 januari 2021. Finansinspektionen har efter balansdagen godkänt en
fusionsplan och fonden kommer att fusioneras in i Spets under nästa räkenskapsår.
Placeringsinriktningen har inte ändrats för fonden.
Placeringsstrategi
Harvest Global Corporate Bonds är en matarfond som investerar i mottagarfonden AQR UCITS Funds – AQR
Systematic Fixed Income: Global Investment Grade Corporate UCITS Fund. Mottagarfonden är en obligationsfond med säte i Luxembourg som huvudsakligen investerar i företagsobligationer runt om i världen inklusive
tillväxtmarknader. Mottagarfonden kan också investera i konvertibla skuldebrev (obligationer som kan
konverteras till aktier i emittentbolaget eller likvida medel) samt aktier och aktierelaterade instrument.
Mottagarfonden har som målsättning att generera en bättre avkastning än dess jämförelseindex Bloomberg

Barclays Global Aggregate Corporate Index, med andra ord skapa meravkastning jämfört med utvecklingen på
den globala marknaden för företagsobligationer.
Det har inte skett några förändringar i placeringsinriktning eller jämförelseindex under rapporteringsperioden.
Väsentliga risker i fondens innehav
Harvest Global Corporate Bonds är en matarfond som investerar i mottagarfonden AQR UCITS Funds – AQR
Systematic Fixed Income: Global Investment Grade Corporate UCITS Fund. Utvecklingen på den globala kredit
marknaden utgör den enskilt största risken. Ett betydande kursfall på denna marknad påverkar fonden negativt.
Aktiv risk
Aktivitetsgrad mäts med måttet aktiv risk, som fokuserar på avkastning. Aktiv risk beräknas genom att mäta
volatiliteten i skillnaden mellan en fonds avkastning och avkastningen hos fondens jämförelseindex baserat på
månadsdata från de två senaste åren.
Fonden är en matarfond och använder samma jämförelseindex som mottagarfondföretaget. Detta
jämförelseindex är Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index som är en sammansättning av
företagsobligationer med hög kreditvärdighet globalt från både industri- och utvecklingsländer vilket även
speglar mottagarfondens investeringsinriktning.
Fonden startade 2019-12-16. När fonden har varit verksam i 24 månader kommer fondens aktiva risk redogöras
i en tabell.
Derivatinstrument
Fonden får investera i derivatinstrument och det har den gjort under perioden. Placeringarna i derivatinstrument
bidrar till att minska ränte- och valutariskerna och görs i syfte att skydda värdet på Fondens tillgångar.
Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så
kallade relativ Value-at-Risk-modellen.
Hållbarhetsinformation
Fonden beaktade hållbarhet under 2020. Efter 10 mars 2021 gäller nya regelverket, Disclosure- förordningen.
Fonden kommer då beakta hållbarhet per nedan redogörelse.
Redogörelsen är upprättad i linje med Fondbolagens förening framtagna branschstandard.
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala
egenskaper, och om hållbar investering:

☐

Fonden har hållbara investeringar som mål

☐

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

☒

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala
egenskaper eller har hållbar investering som mål.

☐

Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan).
Bolagets kommentar: Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut genom att främst
beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta görs genom att exkludera vissa typer av
verksamheter som i sin natur har negativa konsekvenser för hållbarhet. Förvaltaren kan tvingas avstå från
investeringsmöjligheter som kan anses attraktiva då dessa ingår i verksamheter som Bolaget valt att
exkludera. Då Bolaget endast har valt att exkludera vissa verksamheter anser Bolaget att hållbarhetsrisker
troligen inte kommer att ha en väsentlig inverkan på fondens avkastning.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens
målsättning:
☐

Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

☐

Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

☐

Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption).

☐

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.
Referensvärden:
☐ Fonden har följande index som referensvärde:
☒ Inget index har valts som referensvärde

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper
eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
☐

Fonden väljer in:

☒

Fonden väljer bort:
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av
omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, får avse verksamhet
som än hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster
☒ Klusterbomber, personminor
☒ Kemiska och biologiska vapen
☒ Kärnvapen
☐ Vapen och/eller krigsmateriel
☐ Alkohol
☐ Tobak
☐ Kommersiell spelverksamhet
☒ Pornografi
☐ Fossila bränslen (olja, gas, kol)
☐ Kol
☐ Uran
☐ Genetiskt modifierade organismer (GMO)
☐ Övrigt:
Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik.
☐ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av
Bolaget självt eller av en underleverantör.

☐ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade
problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under
en tid som Bolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Länder
☐ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande
värdepapper utgivna av vissa stater.
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag
involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.
Övrigt
☐ Övrigt.
☐

Bolaget påverkar
Bolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Bolaget har kontakt
med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Bolagspåverkan i egen regi.
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Bolagspåverkan genom externa leverantör/konsulter
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan

Ersättning och förmåner
Fondens fondbolag är ISEC Services AB. Företaget bedriver, förutom fondverksamhet, även annan närliggande
verksamhet såsom riskhanteringstjänster och administration för fonder tillhöriga andra fondbolag.
Nedanstående information avser samtliga anställda i företaget.
Antal anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald
Den sammanlagda ersättningen till anställda uppgår till
Den sammanlagda rörliga ersättningen till anställda uppgår till
Det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt
1) den verkställande ledningen
2) anställda i ledande strategiska befattningar
3) anställda med ansvar för kontrollfunktioner
4) risktagare
5) anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, ersättningen för någon i
den verkställande ledningen
Summa ersättning till särskilt reglerad personal

2020
51

2019
53

19 789 781
0

20 977 210
0

3 774 037
0
4 083 727
0

4 251 130
0
2 053 427
0

0

0

7 857 764

6 304 557

Redogörelse för hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats:
Ersättning utgår i form av fast lön och del i koncernens vinstdelningsprogram. Principerna för
vinstdelningsprogrammet är att alla medarbetare tilldelas belopp enligt samma fördelningsgrund, oavsett
befattning och lönenivå. Basen för vinstdelningen utgörs av ISEC-koncernens vinstutfall överstigande budget.
Vinstdelningsbeloppet, uttryckt som bruttolön per medarbetare, har under året utgått till noll kr. (f.g. år 0 kr).

Ekonomisk översikt
Huvudportfölj

2021-03-31
2020-03-31

Fond-

Andels-

Antal utestående

Utdelning

Total -

Jämförelse-

förmögenhet, kr

värde

andelar

per andel, kr

avkastning, %

index, %

578 907
6 363 987

-

5 602,14
70 179,29

-

-

-

Andelsklass A i NOK valuta

Fond-

Andels-

Antal utestående

Utdelning

Total -

Jämförelse-

förmögenhet, NOK

värde

andelar

per andel, kr

avkastning, %

index, %

-

101,22
97,47

5 444,95
59 566,67

-

7,15
-5,53 1)

7,97
-4,56 1)

Fondförmögenhet, kr

Andelsvärde

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel, kr

Total avkastning, %

Jämförelseindex, %

-

103,33
95,23

157,19
10 612,62

-

8,51
-4,77 1)

7,97
-4,56 1)

2021-03-31
2020-03-31

Andelsklass C i SEK valuta

2021-03-31
2020-03-31

1) Avser perioden 2019-12-16 - 2020-03-31
Jämförelseindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

Nyckeltal

Andelsklass A

Andelsklass C

**
**
**
**
1,58

**
**
**
**
4,32

0,19
729
0,01
0,00
0,00
0,43
Ingen

0,19
4021
0,05
0,00
0,00
0,44
Ingen

18,46
1,19

19,43
1,26

Risk & avkastningsmått
Totalrisk % 1)
Totalrisk för jämförelseindex % 2)
Aktiv risk % 3)
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 åren %
Genomsnittlig årsavkastning sedan start %

Kostnader
Förvaltningsavgift, fast %
Förvaltningsavgift, rörligt %
Transaktionskostnader kr
Transaktionskostnader %
Analyskostnader kr
Analyskostnader %
Uppgift om årlig avgift %
Insättnings - och uttagsavgifter %
Förvaltningskostnad
Vid engångsinsättning 10 000 kr
Vid löpande sparande av 100 kr/mån
**Ej aktuellt, andelsklassen startade 2019-12-16
Omsättning
Omsättningshastighet ggr
Omsättning genom närstående värdepappersbolag kr

2021-03-31
0,26
Ingen

1. Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totalavkastning. Uppgiften baseras på
månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
2. Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras på
månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
3. Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess
jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

Resultaträkning
Belopp i kr

2020-04-012021-03-31

2019-12-162020-03-31

895 086
206 978
1 866
-164 394
490
940 026

-1 304 378
-158 897
786
496 747
-965 742

Kostnader
Förvaltningskostnader
Ersättning till fondbolaget
Räntekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-12 130
-3 438
-5 514
-21 082

-3 698
-450
-1 568
-5 716

Årets resultat

918 944

-971 458

Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument
Värdeförändring på fondandelar
Ränteintäkter
Valutakursvinster och-förluster netto
Övriga intäkter
Summa intäkter och värdeförändring

Not

Balansräkning
Belopp i kr
Tillgångar
Fondandelar
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Not

2021-03-31

2020-03-31

1

549 717
22 531
572 248

5 672 875
117
5 672 992

13 296
585 544

776 502
6 449 494

1 781
1 781

84 375
84 375

88
4 768
6 637

1 132
85 507

578 907

6 363 987

Bankmedel och övriga likvida medel
Summa tillgångar

Skulder
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde

1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

Fondförmögenhet

1,2

Poster inom linjen
2021-03-31

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument

2020-03-31

4 601
175 039

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om
värdepappersfonder (FFFS 2013:9), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.
Värderingsregler
De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande
turordning.
1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på
balansdagen. Om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information
från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande, ska marknadsvärdet fastställas genom en på
marknaden etablerad värderingsmodell.
Nyckeltal
Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Not 1 Finansiella Instrument
Per 2021-03-31 innehades följande finansiella instrument.
Värdepapper
Bransch

Antal

Marknadsvärde

Andel %

-59 642

22 512

3,89

6 825

-1 625

-0,28

98

3

0,00

FX EUR/SEK 210406 10, Norge, EUR

-1 564

-148

-0,03

FX EUR/SEK 210406_2, Norge, EUR

77

7

0,00

FX EUR/SEK 210406_3, Norge, EUR

98

9

0,00

FX EUR/SEK 210406_4, Norge, EUR

-71

-8

0,00

20 749

3,58

20 749

3,58

20 749

3,58

549 717

94,96

OTC - derivatinstrument
FX EUR/NOK 210406 10, Norge, EUR
FX EUR/NOK 210406, Norge, EUR
FX EUR/SEK 210308, Norge, EUR

UTLÄNDSKA DERIVAT
Summa Kategori 7
Summa OTC - derivatinstrument
Fondandelar
Kategori 7
AQR SFI GLB IG COR UC-IAE4F,
Mutual Fund

523

549 717

94,96

Summa Kategori 7

549 717

94,96

Summa Fondandelar

549 717

94,96

Summa värdepapper

570 467

98,54

Varav med positivt marknadsvärde

572 248

Varav med negativt marknadsvärde

1 781

Övriga tillgångar och skulder

8 440

1,46

578 907

100,00

Fondförmögenhet

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad
och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är
reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon

annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2 Förändring av fondförmögenhet
2020-04-012021-03-31

2020-03-31

6 363 987

-

Andelsklass A NOK
Andelsutgivning
Andelsinlösen

2 261 468
-7 836 568

6 412 471
-155 801

Andelsklass C SEK
Andelsutgivning
Andelsinlösen

377 157
-1 506 081

1 213 369
-134 594

Periodens resultat enligt resultaträkning

918 944

-971 458

Fondförmögenhet vid periodens slut

578 907

6 363 987

Fondförmögenhet vid periodens början
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