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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse för
perioden 2021-11-30 - 2021-12-31 avseende Alinea Capital, 515603-1923. Fonden är en specialfond enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).
Förvaltningen av Alinea Capital utförs av Alinea Capital Management AS i enlighet uppdragsavtal med ISEC
Services AB.

Allmänt om verksamheten
Fondens utveckling
Detta är Alinea Capitals första årsredogörelse då fonden lanserades 30 november 2021. Fondförmögenheten vid
årets slut var cirka 127 miljoner norska kronor. Fondens andelsklass A, B, C och E har endast haft inflöden under
perioden och det totala inflödet var cirka 126 miljoner norska kronor. Den totala avkastningen i de olika
andelsklasserna var positiv:
A (NOK)
B (SEK)
C (NOK)
E (NOK)

+0,69 procent
+1,54 procent
+0,73 procent
+0,75 procent

Förvaltarkommentar
Marknadskommentar – året som gick
Fonden lanserades den 30 november och fondförvaltaren började sysselsätta kapitalet den 1 december.
Marknaden i december var volatil och präglades av en sektorrotation från tillväxtbolag till mer modest värderade
och kassaflödesgenererande bolag. Detta har lett till att flera snabbväxande bolag med låg/negativ intjäning,
speciellt inom teknologisektorn, föll betydligt i marknadsvärden. Fonden hade en stabil utveckling i december
och genererade en avkastning på 0,69 procent (aktieklass A) och låg volatilitet (11,86 procent annualiserat).
Portföljkonstruktionen hade en sund balans mellan tillväxt- och värdeaktier, samt en god geografisk
diversifiering.
Fondens största bidragsgivare under perioden var Paradox Interactive AB, Flutter Entertainment Plc och
LeoVegas AB, som bidrog med respektive 1,20 procent, 0,79 procent och 0,48 procent till totalavkastningen.
Största negativa bidrag kom från Sea Ltd (-0,66 procent), Guillemot Corp SA (-0,71 procent) och Embracer Group
AB (-0,84 procent). Fonden hade vid utgången av perioden en bruttoexponering på 95,24 procent och en
nettoexponering på 86,46 procent. Av nettoexponeringen var respektive 63,5 procent och 36,5 procent fördelat
mellan Gaming och iGaming bolag, och respektive 70,4 procent och 29,6 procent fördelat på europeiska och
amerikanska bolag. Vi hade inga investeringar utanför Europa och Amerika.

Väsentliga risker
Sparande i aktier och aktiefonder innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Placeringsinriktningen
innebär att fondens medel är riskexponerade mot:
Koncentrationsrisk: genom möjligheten till placering på upp till 20 procent av fondens värde i ett enskilt innehav,
är fonden exponerad mot en tydlig potentiell koncentrationsspecifik risk. Likaså finns branschspecifik risk givet
de branscher fonden placerar inom. Vid utgången av året utgjorde den största positionen 9,57 procent av NAV,
medan de tre största positionerna utgjorde 26,08 procent av innehaven.
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Marknadsrisk: Investeringar i aktier medför en inneboende risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Fonden
kommer i allmänhet ha en aktieexponering som överstiger 50 procent lång nettoexponering mot
aktiemarknaden, och kan maximalt ha 150 procent av fondens värde i lång nettoexponering mot aktiemarknaden
(mätt enligt den så kallade Nettometoden). Fondens bruttoaktieexponering kommer samtidigt ligga mellan 90
och 200 procent vilket innebär att Fonden kan exponeras mot betydlig marknadsrisk. Vid utgången av året hade
fonden en bruttoexponering på 95,24 procent och en nettoexponering på 86,46 procent.
Förvaltarrisk: fonden är aktivt förvaltad där förvaltaren kan ta såväl långa som korta positioner, använda belåning
och ha en koncentrerad portfölj. Felaktiga förvaltningsbeslut kan i det läget ha en tydlig negativ inverkan på
portföljen.
Valutarisk: Eftersom fonden kan placera medel utanför Sverige påverkas den även av förändrade valutakurser
(valutarisk). I slutet av 2021 var fondens valutaexponering 69,58 procent mot NOK, 11,47 procent mot SEK, 8,78
procent mot USD, 4,98 procent mot EUR och 5,19 procent mot GBP.
Likviditetsrisk: Fonden placerar delvis i mindre likvida tillgångar som kan påverka fondens sammanlagda
likviditetsrisk. Vid investeringar i mindre likvida tillgångar är risken att positioner i finansiella instrument inte kan
stängas eller reduceras till en rimlig kostnad och inom rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Vid
perioder med begränsad likviditet på marknaden kan risknivån därför vara högre än vad som anges i indikatorn.
Vid utgången av året var fonden investerat i 18 aktieinnehav, varav 16 långa innehav och 2 korta innehav. 10 av
dessa innehav är beaktat som väldigt likvida, medan 4 innehav (10,98 procent av bruttoexponeringen) är likvida,
3 innehav (12,33 procent av bruttoexponeringen) är mindre likvida och 1 innehav (2,24 procent av
bruttoexponeringen) är illikvida.
Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.

Valuta
Fonden får använda valutaderivat och har valt att använda valutaforwards för att delvis säkra innehaven mot
valutasvängningar. Fonden har en basvaluta i NOK, medan majoriteten av fondens investeringsunivers ligger
utanför Norge. Därmed har fonden delvis valuta säkrat exponeringen genom att använda valutaforwards. Vid
slutet av 2021 var 69,58 % av fondens värde exponerat mot NOK, medan övriga exponeringar var fördelat mellan
valutorna SEK, USD, GBP och EUR.

Derivatinstrument
Fonden får använda derivatinstrument, inklusive så kallade OTC-derivat som avses i 5 kap 12 § andra stycket LVF.
Fonden har i december använt sig av valutaforwards för att säkra sig mot valutarisk. Vid beräkningen av den
sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden.

Organisatoriska eller andra väsentliga händelser
Det har inte varit några organisatoriska eller väsentliga händelser under perioden.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Marknadsutvecklingen har varit svag sedan årsskiftet präglat av FED’s kraftiga instramning av penningpolitiken,
samt den pågående pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Det nya COVID-19 viruset Omikron skapar också
osäkerhet hur länge pandemin vill vara närvarande. Medan flera samhällen nu börjat gå tillbaka till
normaltillstånd är det fortsatt länder som befinner sig i lock-down som Hong Kong och Israel. Osäkerheten i
marknaden har medfört att flera globala index är ned mer än 10 procent i skrivande stund.
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Aktivitetsgrad
En fonds aktivitetsgrad mäts vanligen med måttet aktiv risk (tracking error), som fokuserar på avkastning. Aktiv
risk visar hur mycket fondens avkastning skiljer sig från avkastningen hos ett relevant jämförelseindex.
Jämförelseindexet ska vara det mest relevanta utifrån fondens långsiktiga placeringsinriktning. Aktiv risk
beräknas genom att mäta volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen hos dess
jämförelseindex baserat på månadsdata från de två senaste åren. Ju högre aktiv risk som fonden har, desto mer
avviker fondens avkastning från jämförelseindexet.
Fonden har inget jämförelseindex, det finns därför ingen aktiv risk att redovisa. Fonden saknar relevant
jämförelseindex med anledning av fondens placeringsstrategi. Fondens huvudsakliga inriktning är exponering
mot den globala aktiemarknaden med en fokusering på marknaderna i Norden och Europa. Fondens geografiska
exponering kommer att variera och fondbestämmelserna tillåter fullt flexibel geografisk allokering. Då fonden ej
har som målsättning att avkasta bättre än ett specifikt jämförelseindex eller använda ett index för urval av
investeringar är det ej lämpligt att jämföra fondens utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt
jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsinformation
I förvaltningen av fonden följs principer för hållbarhet. Nedan följer en redogörelse av dessa. 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:
Vår strategi för hållbar och ansvarsfull investering bygger på vår tro på ett positivt förhållande mellan
ESG och långsiktigt värdeskapande. Genom att integrera ESG -faktorer i investeringsprocessen och
portföljkonstruktionen tror vi att detta kommer att leda till att vi lättare upptäcker företag som
överträffar sin underliggande industrisektor. På så sätt ökar våra chanser att generera alfa och
prestanda i vår egen portfölj.
Innovation i våra valda sektorer, Gaming och iGaming, drivs av de yngre generationerna. Denna
generation av konsumenter värderar med rätta företag (varumärke) som tar ESG på allvar. Därför
betraktar vi investeringar i bolag som tar proaktiva steg för att förbli relevanta som ett smartare sätt att
investera. För oss är införandet av ESG-faktorer i investeringsprocessen en ”win-win”, som ger gott
samvete och är ett sätt att vara i framkant.
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).
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☐

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

☐

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.
Bolagets kommentar:
Som nämnts ovan tror vi på en positiv korrelation mellan ESG och långsiktigt värdeskapande. Därför
tror vi att investeringar i företag/aktier/varumärken som tar ESG-frågor på allvar kommer leda till
överlägsen investeringsprestanda.
Företag som balanserar traditionella sätt att arbeta med ett tydligt fokus på ESG kan kanske kombinera
kortsiktiga resultat med att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. På så sätt blir ESG väsentligt för
företagets ekonomiska utveckling. Som förvaltare är vi skyldiga att titta på allt som väsentligt kan
påverka den finansiella avkastningen för våra fonder.
Vårt investeringsuniversum (sektorerna teknik, media, underhållning och konsumenttjänster)
innehåller många ”asset light” företag som har en betydande del av sitt värde bundna i så kallade
"immateriella tillgångar" som varumärkesigenkänning och goodwill. För dessa företag är hantering av
ESG-frågor inte bara en formel för framgång, utan också riskreducerande. Att ignorera omdömesrisk
kan snabbt få dem i trubbel och sudda ut mycket "goodwill" för deras slutkunder/konsumenter.
Referensvärden:
☐ Fonden har följande index som referensvärde:
Fondbolagets kommentar:
☒ Inget index har valts som referensvärde
Fondbolagets kommentar:
Fondens allokering mot marknaden (brutto-/nettoexponering) varierar över tid och styrs av
förvaltarens bedömning av vilken som är den bästa allokeringen vid varje givet tillfälle i syfte att skapa
en positiv avkastning. Fonden kommer att, över tid, vara lång investerad eftersom den fokuserar på
sektorer med stark underliggande strukturell tillväxt.
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

☒

Fonden väljer in:
Bolagets kommentar:
Fonden kommer att vara långsiktig, eftersom den fokuserar på sektorer med stark underliggande
strukturell tillväxt. Framgångsrika företag är ofta kända genom att ha starka ledningsgrupper och höga
krav på styrning. Fördelar för sådana företag inkluderar bland annat:
• Snabbare intäktstillväxt,
• Lägre kapitalkostnader,
• Högre företagsvärdering (multiplar) och
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• Möjlighet att göra värdeskapande förvärv.
Lagstiftningsfrågor – vi tror att iGaming-företagen med ett proaktivt förhållningssätt till
regleringsfrågor, regelefterlevnad och koncessioner kommer att råda i branschen. Vi gynnar företag
med stort fokus på etik och regelefterlevnad. Omreglering är en pågående trend inom sektorn. Allt fler
länder har börjat utfärda nationella spellicenser som spelbolag måste inneha för att driva eller
marknadsföra sina tjänster i dessa länder. Inom EU har det börjat växa fram ett EU-kompatibelt
licenssystem.
☒

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:
Bolagets kommentar:
Det traditionella sättet att kombinera aktivt ägande och ESG har varit ”negativ screening”-det vill säga
att utesluta sektorer/aktier som inte överensstämmer med våra ”etiska standarder” eller har
undermålig styrning. Vårt uppdrag är att investera i sektorerna teknik, media, underhållning och
konsumenttjänster. Därför är "en synd-aktielista" inte så relevant för vår strategi eller vårt uppdrag. Vi
investerar dock inte i företag som är förknippade med tobak, vapen, fossila bränslen, kränkningar av
mänskliga rättigheter och dålig arbetsstandard.
Fonden är fokuserad på spel- och iGaming-sektorerna. Dessa sektorer innehåller digitala företag med
”asset light” som har lågt koldioxidavtryck. Detta överensstämmer med förvaltarnas syn på ESG-frågor
och gör oss anpassade till övergången till en koldioxidsnål framtid. Dessutom har många av de
digitaliserade företagen i våra sektorer blivit försiktiga med hur de spenderar sina resurser och
fokuserar på att använda ren energi för att bli koldioxidneutrala. De är även mycket medvetna om vilka
deras slutkonsumenter är, och dessa konsumenters syn på miljömässiga och sociala utmaningar som
klimatförändringar, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald. Sammanfattningsvis, med ovan
beaktat, är ”G” för Governance troligtvis det mest relevanta för Fonden att införliva.
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.
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☒ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av
Bolaget självt eller av en underleverantör.
Bolagets kommentar:
Bedömningen görs av Bolaget självt. Fonden är aktivt förvaltad.
☒ 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.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas
om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.
Bolagets kommentar:
Bolaget gynnar ESG-ledare, men försöker också förbättra portföljbolags tillväxtutsikter genom att
styra dem i rätt riktning. Ledningsgrupper som är långsamma att reagera på ESG-utmaningar ges
möjlighet att "puttas" åt rätt håll.
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.
Bolagets kommentar:
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
Bolagets kommentar:
För att finnas med i vår portfölj som ett långt innehav måste företagen ha en klar förståelse för
ESG -frågor. Vi gynnar ESG-ledare, men försöker också förbättra våra portföljbolags tillväxtutsikter
genom att styra dem i rätt riktning. Ledningsgrupper som har varit långsamma att reagera på ESGutmaningar har fått möjlighet att "puttas" åt rätt håll. Till viss del kommer vi att försöka bidra till
lösningar. Att investera i ett företag som är på väg från att vara ESG-eftersläpare till att bli ESGledare kan också ge stark ekonomisk avkastning.
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Uppföljning av hållbarhetsarbetet
Fonden har valt in
Förvaltaren har inte gjort några investeringsbeslut där hållbarhetsaspekter aktivt har beaktats i den mening att
en investering har valts in på hållbarhetskriterier.
Fonden har valt bort
I veckorna före fonden gick live kom det en rapport på det svenska iGaming-bolaget Evolution AB (”EVO”) som
beskyllde bolaget att generera intäkter från olovliga marknader samt utföra bristfällig KYC på sina underliggande
operatörskunder. Rapporten fick stor uppmärksamhet i media då anklagelserna var grova och EVO är ett av
Sveriges största bolag. EVO var tänkt som ett av fondens kärninnehav vid lansering, men efter att rapporten kom
ut behövde förvaltarbolaget ta ställning till om innehåller i rapporten var sant eller inte. Påföljande veckor tog
de därmed samtal med management i EVO, industriexperter och till och med underleverantörer till bolaget, för
att få olika synpunkter på rapporten. Till trots för att management i EVO nekade innehållet i rapporten blev vi
inte helt komfortabla efter synpunkter från våra andra källor.
Tilltag: Med det bestämde vi oss för att avvakta att investera i EVO och ta vidare ställning efter Q4-rapporten (9
februari), som förhoppningsvis kommer med mer konkret information. Vi har också uppmanat bolaget att bli mer
transparenta i sin kommunikation så att vi som investerare kan få bättre insyn i deras verksamhet från ett
hållbarhetsperspektiv.
Fondbolaget har påverkat
Inget påverkansarbete har utförts.
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.
Övrigt
Under perioden har ansvarig förvaltare varit Johan Jebsen och William Hatle hos Alinea Capital
Management AS.
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Ersättning och förmåner
Fondens fondbolag är ISEC Services AB. Företaget bedriver, förutom fondverksamhet, även annan närliggande
verksamhet såsom riskhanteringstjänster till andra fondbolag och administration för fonder tillhöriga andra
fondbolag. Nedanstående information avser samtliga anställda i företaget.
2021
51
13 444 321
-

2020
51
19 789 781
-

2 976 963

3 774 037

2) anställda i ledande strategiska befattningar

-

-

3) anställda med ansvar för kontrollfunktioner

3 928 289

4 083 727

4) risktagare

-

-

5) anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, ersättningen för någon i
den verkställande ledningen

-

-

6 905 252

7 857 764

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

Summa ersättning till särskilt reglerad personal

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).
Genomförandet av ersättningspolicyn har under året varit föremål för oberoende granskning av
Internrevisionsfunktionen utan några väsentliga avvikelser.
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Ekonomisk översikt
Huvudportfölj

Fond-

Andels-

Antal utestående

Utdelning

förmögenhet kkr (NOK)

värde kr
(NOK)

andelar

per andel kr
(NOK)

avkastning %

index %

risk %

126 920 656

-

-

-

-

-

-

Fondförmögenhet kkr (NOK)

Andelsvärde kr
(NOK)

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr
(NOK)

Total- Jämförelseavkastning %
index % *

Aktiv
risk % **

-

100,69

290 334

-

2021-12-31

Total- Jämförelse-

Aktiv

1) Avser perioden 2021-11-30 - 2021-12-31

Andelsklass A (NOK)

2021-12-31

0,69 1)

-

-

*Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex
**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
1) Avser perioden 2021-11-30 - 2021-12-31

Andelsklass B (SEK)

Fondförmögenhet kkr (SEK)

Andelsvärde kr
(SEK)

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr
(NOK)

-

101,54

20 000

-

2021-12-31

Total- Jämförelseavkastning %
index % *

1,54 1)

-

Aktiv
risk % **

-

*Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex
**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
1) Avser perioden 2021-11-30 - 2021-12-31

Andelsklass C (NOK)

2021-12-31

Fondförmögenhet kkr (NOK)

Andelsvärde kr
(NOK)

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr
(NOK)

-

100,73

400 010

-

Total- Jämförelseavkastning %
index % *

0,73 1)

-

Aktiv
risk % **

-
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*Jämförelseindex:
**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
1) Avser perioden 2021-11-30 - 2021-12-31
Andelsklass E (NOK)

2021-12-31

Fondförmögenhet kkr (NOK)

Andelsvärde kr
(NOK)

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr
(NOK)

-

100,76

550 010

-

Total- Jämförelseavkastning %
index % *

0,76 1)

-

Aktiv
risk % **

-

*Jämförelseindex:
**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
1) Avser perioden 2021-11-30 - 2021-12-31
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Nyckeltal

Risk & avkastningsmått

Andelsklass A

Andelsklass B

Andelsklass C

Andelsklass E

2,00
0,11
296
**
Ingen

2,00
0,26
27
**
Ingen

1,50
0,12
536
**
Ingen

1,00
0,13
737
**
Ingen

**
**

**
**

**
**

**
**

Kostnader
Förvaltningsavgift, fast %
Förvaltningsavgift, rörligt %
Transaktionskostnader kr
Transaktionskostnader %
Analyskostnader kr
Analyskostnader %
Årlig avgift %
Insättnings - och uttagsavgifter %
Förvaltningskostnader
Vid engångsinsättning av 10 000 kr
Vid löpande sparande av 100
kr/mån
Omsättning

2021

Omsättningshastighet ggr
Omsättning genom närstående
värdepappersbolag

**
Ingen

*Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex
**Ej aktuell, fonden startade 2021-11-30
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
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Resultaträkning
Belopp i kr

Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument
Ränteintäkter
Valutakursvinster och-förluster netto
Summa intäkter och värdeförändring
Kostnader
Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Årets resultat

Not

2021-11-302021-12-31

43 585
182 392
395
1 112 212
1 338 584

-290 104
-832
-1 008
-195 584
-487 528

851 056
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

1

109 074 914
261 345
109 336 259

Tillgångar
Överlåtbara värdepapper
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Bankmedel och övriga likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

23 690 466
78 605
133 105 330

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

5 178 329
78 953
5 257 282

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

292 926
634 466
6 184 674

Fondförmögenhet

1,2

126 920 656

Poster inom linjen

2021-12-31
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument

5 690 396

Information avseende värdepappersfinansiering
Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument
Utlånade finansiella instrument
Finansiella instrument
Andel av utlåningsbara tillgångar

0 kr
0,00%

Inlånade finansiella instrument
Finansiella instrument
Andel av totala tillgångar
Löptid för inlånade värdepapper

5 170 203 kr
4,07%
obestämd löptid
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Säkerheter
Totala ställda säkerheter
Aktier
Valuta
Andel av totala säkerhet

- kr
SEK
0,00%

Räntebärande värdepapper
Valuta
Andel av totala säkerhet
Likvida medel

0 kr
SEK
0,00%
5 690 396 kr

Valuta
Andel av totala säkerhet
Totala säkerheter*

SEK
100,00%
5 690 396 kr

* Enligt avtal säkerheterna ställs för nettovolymen för utlånade och inlånade finansiella instrument

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument
Förvaringsinstitut
Belopp

SEB
0,00 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument
Förvaringsinstitut
Belopp

SEB
5 690 396,00 kr

Löptidsprofilen
obestämd löptid
Land där motparterna är etablerade
Sverige
Avveckling och clearing
Bilateral
Återanvändning av säkerhet
Fonder återanvänder eller återinvesterar inte eventuella erhållna säkerheter
Förvaringsinstitut
SEB
Avkastning och kostnader
Kostnader
Värdepappersinlåning
Procent
Avkastning
Värdepappersutlåning
Procent
Total
Total %

-1 008,07 kr
164,47%

395,15 kr
-64,47%
-612,92 kr
100,00%
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr (NOK) om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s riktlinjer
(ESMA 2012/832SV), 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.
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Not 1 Finansiella Instrument
Per 2021-12-31 innehades följande finansiella instrument.
Värdepapper
Bransch

Antal Marknadsvärde (NOK) Andel %

Överlåtbara värdepapper
Kategori 1
888 HOLDINGS PLC, Gibraltar, GBP/NOK

-97 639

-3 502 386

-2,76

888 HOLDINGS PLC inlånat, Gibraltar, GBP

100 000

0

0,00

ASPIRE GLOBAL PLC, Malta, SEK/NOK

60 266

4 872 024

3,84

DRAFTKINGS INC, United States, USD/NOK

-6 925

-1 675 943

-1,32

6 925

0

0,00

31 865

6 391 051

5,04

DRAFTKINGS INC inlånat, United States, USD
ENTAIN PLC, Great Britain, GBP/NOK
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC, Ireland, GBP/NOK

7 556

10 589 453

8,34

KAMBI GROUP PLC, Malta, SEK/NOK

19 756

4 968 373

3,91

KINDRED GROUP PLC, Malta, SEK/NOK

57 411

6 022 403

4,75

303 684

10 364 419

8,17

LEOVEGAS AB, SEK/NOK
Sällanköpsvaror

38 029 393

29,96

637

4 512 798

3,56

ENDOR AG, Germany, EUR/NOK

21 873

4 604 676

3,63

GUILLEMOT CORP, France, EUR/NOK

56 458

8 365 104

6,59

ASML HOLDING NV, Netherlands, EUR/NOK

MICROSOFT CORP, United States, USD/NOK

3 340

9 896 462

7,80

27 379 040

21,57

382

9 749 867

7,68

17 724

3 759 724

2,96

Informationsteknik
ALPHABET INC, United States, USD/NOK
FRONTIER DEVELOPMENTS PLC, Great Britain, GBP/NOK
NETFLIX INC, United States, USD/NOK

667

3 540 140

2,79

PARADOX INTERACTIVE AB, SEK/NOK

69 847

12 143 530

9,57

SEA LTD, Singapore, USD/NOK

1 362

2 684 376

2,12

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, United States, USD/NOK

4 222

6 610 517

5,21

Kommunikationstjänst
Summa Kategori 1
Summa Överlåtbara värdepapper

38 488 153

30,32

103 896 585

81,86

103 896 585

81,86

OTC-derivatinstrument
EUR/NOK, EUR/NOK

-1 112 997

32 636

0,03

GBP/NOK, GBP/NOK

-987 946

-78 953

-0,06

SEK/NOK, SEK/NOK

-24 153 971

60 699

0,05

USD/NOK, USD/NOK

-2 454 233

168 012

0,13

Valutaterminer

182 394

0,14

Summa Kategori 7

182 394

0,14

182 394

0,14

104 078 977

82,00

Summa OTC-derivatinstrument
Summa värdepapper
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Varav med positivt marknadsvärde

109 336 259

Varav med negativt marknadsvärde

-5 257 282

Övriga tillgångar och skulder

22 841 679

18,00

126 920 656

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
2021-11-302021-12-31

Fondförmögenhet vid årets början

-

Andelsklass A
Andelsutgivning
Andelsinlösen

29 100 000
-

Andelsklass B
Andelsutgivning
Andelsinlösen

1 967 600
-

Andelsklass C
Andelsutgivning
Andelsinlösen

40 001 000
-

Andelsklass E
Andelsutgivning
Andelsinlösen

55 001 000
-

Periodens resultat enligt resultaträkning
Fondförmögenhet vid periodens slut

851 056
126 920 656
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