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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse för 
perioden 2021-11-26 - 2021-12-31 avseende Impact Credit Opportunity Fund, 515603-1857. Fonden är en 
specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder ("LAIF"). 
 
Förvaltningen av Impact Credit Opportunity Fund utförs av PAM Capital AB baserat på ett uppdragsavtal mellan 
PAM Capital AB och ISEC Services AB. 
 
 
Allmänt om verksamheten 
 
Fondens utveckling 
 
Detta är Impact Credit Opportunity Funds första årsredogörelse då fonden lanserades 26 november 2021.  
 
Fondförmögenheten ökade under perioden från den 26 november 2021 till den 31 december 2021 från 0 kronor 
till 103,53 miljoner kronor. Fondens andelsklass A och B har endast haft inflöden under perioden och det totala 
inflödet var cirka 103 miljoner kronor. Fondens andelsvärde i andelsklass A ökade under perioden med 0,25 
procent och i andelsklass B med 0,23 procent. 
 
Fondens jämförelseindex, Solactive Green Bond Index, sjönk under motsvarande period 0,10 procent. 
 
 

Marknadskommentar – året som gick 

Att inflationen i USA under 2020 var låga 1,36 procent är föga förvånande som ett resultat av Corona, vilket gav 

relativt låga jämförelsetal för 2021 vars inflation beräknas landa på 7 procent för helåret 2021, den högsta sedan 

november 1990. Den höga inflationen var under kvartal två och tre uttalad som ”tillfällig” och styrd av 

utbudsbegränsningar, rusande priser på insatsvaror, stigande råvarupriser och rekordhöga fraktrater. Men då 

inflationen inte bara bestod, utan även ökade under kvartal fyra, samt i USA övergick i löneinflation med stigande 

timlönerna (+4,9 procent i oktober), slutade den amerikanska riksbanken, FED, att betrakta inflationen som 

”övergående” vilket resulterade i stigande marknadsräntor och sjunkande NAV-kurser på amerikanska, men även 

europeiska obligationsfonder.  

 

Den stigande inflationen åsidosatt så blev 2021 ett fantastiskt år med en stark ekonomisk återhämtning. I Sverige 

var BNP-tillväxten under 2021 hela 4,6 procent och i USA var den 5,7 procent. Lägg därtill att aktiekurserna för 

svenska börsbolaget i snitt steg med 35 procent under 2021 så ger det en sammantagen bild av att risken i 

svenska börsbolag som emittenter av obligationer minskade under 2021. Något som styrks av uppgångarna i 

svenska företagsobligationsfonder (high yield) där medianen under 2021 var 3,2 procent medan 1/3-delar 

avkastade över 4 procent. 

 

Marknadskommentar – året som kommer 

Som en effekt av den höga inflationen väntas nu FED först sluta med sina tillgångsköp (QE) under det första 

kvartalet för att sedan höja räntan upp mot 1 procent under 2022. Rörelserna i svenska räntepapper till följd av 

detta tror förvaltaren blir stigande, men i mer återhållsam grad då den svenska Riksbanken indikerat att 

reporäntan kommer att höjas först under 2024.   

 

Hög inflation och stark BNP under 2021 ger höga jämförelsetal för 2022 – framför allt med start från och med 

april - vilket beräknas hålla den amerikanska inflationen vid 2,8 procent under 2022. Detta gäller dock inte den 

svenska inflationen som beräknas bestå över 4 procent för 2022 efter att ha stigit under våren. Vi står alltså 

förvisso inför fortsatt hög inflation, framför allt under kvartal 1, men motverkat av riksbankernas avslutade 
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återköp av statspapper och räntehöjningar är vår uppfattning att inflationen sjunker tillbaka under den senare 

delen av 2022 och början av 2023.  

 

Väsentliga risker 

Kapitalflödena till företagsobligationsmarknaden avstannade i samband med spridningen av Omikron utanför 

Sydafrika vilket fick priserna på många HY-obligationer att backa cirka 100 bps (1 procent) under november. En 

viss återgång syntes under slutet av november och behjälpt av att PPM-likviden kom in i fondmarknaden 

stabiliserades priserna under slutet av året men en påtaglig nervositet kvarstod. Omikron och nya varianter av 

Corona kvarstår som en överhängande risk i marknaden även om denna risk tillsätts mindre vikt. Denna risk skall 

dock inte minimeras då det kan få stora konsekvenser i det fall de resulterar i större allokerings-förändringar.  

 

Valuta 

Eftersom Fonden kan placera medel utanför Sverige påverkas den även av förändrade valutakurser (valutarisk). 

I slutet av 2021 var fondens valutaexponering 8,58 procent mot NOK och 5,30 procent mot USD. Resterande 

andel av fondens innehav var denominerad i SEK. Fonden har inte valutasäkrat (hedgat) positionerna i NOK eller 

USD då vi anser att förestående räntehöjningar i USA och Norge kommer att öka kapitalflödet till dessa 

marknader med påföljd att valutorna stärks och värdet på fondens positioner ökar.  

 
Ränterisk 
Ränterisken beskriver priskänsligheten för förändrade marknadsräntor hos ett räntebärande instrument och 
uttrycks vanligen i procent. Ränterisken påverkas bland annat av vilken duration (genomsnittlig löptid) 
obligationsinnehav har samt det rådande omständigheter på räntemarknaden. Sjunkande räntor ökar värdet på 
Fondens innehav av fast förräntade obligationer och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven i 
dessa minskar. Fonder har vid årets slut 93,13 procent av sina investeringar i obligationer med rörlig kupongränta 
eller i kassa och endast 6,87 procent av investeringarna i fastförräntade obligationer vilket gör att fondens NAV-
kurs endast marginellt påverkas av ränteförändringar. 
 

Kreditrisk  

Fondens medel placeras huvudsakligen i obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter 

med lägre kreditbetyg vilka generellt har en högre kreditrisk och större risk för betalningsinställelse jämfört med 

obligationer eller andra räntebärande instrument som är utgivna av emittenter med ett högre kreditbetyg. Den 

högre kreditrisken i fondens innehav medför att emittenterna betalar högre kuponger än räntebärande 

instrument utgivna av emittenter med högre kreditbetyg och lägre kreditrisk. Kreditvärdigheten (solvensen och 

betalningsviljan) för en emittent kan förändras kraftigt över tiden. Om en emittent inte kan betala ränta eller 

återbetala nominellt belopp i tid kan obligationen förlora delar av eller hela sitt värde. Kreditrisken går att minska 

genom att ha exponeringar mot flera olika emittenter. 

 

Likviditetsrisk 

Under normala marknadsförhållanden finns både köpare och säljare av finansiella instrument till vad som 

betraktas som det ”marknadsmässiga” priset. Att placeringar inte går att omsätta i tid till ett marknadsmässigt 

pris benämns som likviditetsrisk. Även om en fond placerar tillgångarna i marknadsnoterade värdepapper kan 

likviditetsrisken vara betydande även vid normala marknadsförhållanden. Det föreligger en korrelation mellan 

likviditetsrisk, kreditrisk och marknadsrisk i den mån att obligationer med högre kreditrisk normalt påverkas mer 

om marknadsrisken förändras vilket då tydliggörs i att likviditetsrisken förändras och påverkar förutsättningarna 

att köpa och sälja dessa obligationer till ett marknadsmässigt pris. 
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Derivatinstrument 

Fonden får använda derivatinstrument men har inte gjort detta under perioden och avser endast att göra detta 

för att skydda underliggande värde och således inte för att öka nettoexponeringen. Vid beräkningen av den 

sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden. 

  

 

Avgifter i underliggande fonder  

Fonden har under perioden inte placerat kapital i andra fonder eller liknade värdepapper.  

 

 

Organisatoriska eller andra väsentliga händelser 

Under perioden har det inte inträffat några personella eller organisatoriska förändringar som har väsentlig 

betydelse för fonden och ej heller några förändringar i placeringsinriktning eller jämförelseindex.  

 

 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

Två geopolitiska aspekter som bör nämna inför framtiden är Kina/Taiwan och Ryssland/Ukraina, där Kinas 

"annektering" av Taiwan mer känns som en tidsfråga, medan Rysslands invasion av Ukraina mer känns som en 

fråga om positionering. Oavsett så kommer aggressiva truppförflyttningar i båda fallen att resultera i stora 

marknadsrörelser där vi i Taiwans fall gissar att dessa blir mer kortvariga än i det fallet ryska trupper förflyttas in 

i Ukraina.   

Aktivitetsgrad  

Fondens aktivitetsgrad mäts 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. 

Fondens jämförelseindex är Solactive Green Bond Index, ett index över hållbara stats- och företagsobligationer.  

Jämförelseindexet är avsett att ge investerare ett objektivt och robust mått på den globala marknaden för 

räntebärande värdepapper som emitterats för att finansiera projekt med direkta miljöfördelar. Fonden avser inte 

att via sina innehav spegla jämförelseindex och mätt som tracking error, kan fonden komma att avvika jämfört 

med jämförelseindex men också jämfört med andra räntefonder.  

Fonden startade den 26 november 2021. Aktiv risk kommer att redovisas när fonden har varit verksam i 2 år. 

 

 
  



4 
 

 
 

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). 
 

  
 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: 
Fondbolagets kommentar:  
 
☒ Inget index har valts som referensvärde 
Fondbolagets kommentar: Fondens index är Solactive Green Bond Index. 
 
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.  
 
Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga 
med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. 
Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken 
utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det 
i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som 
är förenliga med taxonomin. 
 
I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar 
till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. 
Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av 
investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar 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: 
 Fonden väljer aktivt in emittenter med etisk och hållbar inriktning. Emittenterna analyseras och deras 

hållbarhetspolicys utvärderas i enlighet med fondens inriktning. Fonden är en aktiv förvaltad fond som 
strävar efter att skapa en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt andelsägarna. Detta görs genom 
en noggrann bolagsanalys vilken bland annat analyserar bolagets vinst- och tillväxtutveckling ur ett 
kvantitativt synsätt. Samtliga investeringar granskas av förvaltarens investeringskommitté. Två gånger 
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per år undersöks, av extern part, om något innehav bryter mot de uppställda hållbarhets-principerna. 
Konstateras att ett innehav bryter mot principerna skall investeringen avvecklas.  

  
☒ 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: Fonden tillämpar en negativ etisk branschscreening, vilket innebär att fonden 
avstår från att placera i bolag där mer än 5 procent av omsättningen (sammantaget) härrör från ovan 
verksamhetsområden. Fonden har dock möjlighet att avseende bolag med verksamhet hänförlig till 
fossila bränslen och kol, investera i gröna värdepapper som är framtagna för att driva det emitterande 
bolagets verksamhet mot ett minskat koldioxidutsläpp. Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram 
information om ett visst bolag, avstår förvaltaren normalt från investering enligt en försiktighetsprincip.  
 

 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 fondförvaltaren 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 fondförvaltaren 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 
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Uppföljning av hållbarhetsarbete 

Impact Credit Opportunity Fund är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i hållbara obligationer på den 
nordiska räntemarknaden. Fonden lanserades den 26 november 2021 för att erbjuda, framför allt börsnoterade, 
nordiska bolag finansiering via obligationsmarknaden för att kunna ställa om eller refinansiera sin omställning 
mot hållbar verksamhet.  
 

Det skall beaktas att klassificeringssystemet för miljömässigt hållbara verksamheter, den gröna taxonomin, 
implementeras i sitt första steg den 1 januari 2022 och således först synliggörs i årsredovisningar för 2022. Detta 
sammanfaller med att SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) träder i kraft den 1 januari 2023 vilket 
är en förordning för standardiserad hållbarhetsredovisning. Utan dessa implementeringar kan en objektiv 
jämförelse av emittenternas framsteg svårligen presenteras och slutsatser huruvida dom på ett väsentligt 
bidragande sätt uppnår de mål som EU ställt ut för hållbarhet, riskerar att bli oriktiga.  
 
Inför den kommande rapportstandarden för emitterande hållbara bolag har fonden valt att följa definitionen att 
en hållbar obligation måste ha granskats av en extern oberoende firma inom ESG-analys och kategoriserats enligt 
ICMA (International Capital Market Association) som grön, social, hållbar eller hållbarhetslänkad. Fondens 
förvaltare är medvetna om att detta ger en begränsad möjlighet att på ett önskvärt sätt rapportera i vilken 
utsträckning fonden kan klassificeras som miljömässigt hållbar då dess investeringar ännu inte kan klassificeras 
som väsentligt bidragande till att uppnå fastställda miljömål.  

 
Då Fonden investerar även i sociala obligationer vilka värnar om hälsa, välbefinnande och anständiga 
arbetsvillkor etc. kan fonden inte kategoriseras som en Artikel 9 fond vilken styrs av ett grönt regelverk. Möjligen 
kan detta ske i samband med att EU antar en social taxonomi.  
 
Förvaltningen granskar emittentens hållbara ramverk och syftet med investeringen. Är emissionen grön ska den 
väsentligt bidra till minst ett av EU:s sex gröna taxonomimål, utan att avsevärt skada någon av de andra. Därtill 
får avsikten med finansieringen inte bryter mot några av FN:s 17 globala mål (Sustainable Development Goals 
”SDG”) samt skall primärt främja de av fonden utvalda målen vilka ses nedan. Viktigt är även att fonden kan följa 
PRI:s (Principles for Responsible Investment) sex ambitionsprinciper.  
 

Fonden har valt att prioritera följande SDG:er med syfte att investerat kapital ska skapa förändring, Impact.  
 
SDG nr 3:  Hälsa och välbefinnande 
SDG nr 7:  Hållbar energi för alla 
SDG nr 8:  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
SDG nr 9:  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
SDG nr 11:  Hållbara städer och samhällen 
SDG nr 12: Hållbar konsumtion och produktion 
SDG nr 13:  Bekämpa klimatförändringar 
 
 
Impactfonden har sedan starten investerat i 24 hållbara obligationer, utgivna av 19 olika emittenter, vilka 

klassificerats enligt ICMA av extern ESG-analytiker. Av dessa var 15 gröna, två sociala- och en hållbarhets-

obligation samt fem gröna och en social hållbarhetslänkad obligation (SLB). Fondens diversifiering ökar successivt 

allt eftersom ytterligare investeringar sker via framför allt primärmarknaden. Exponering är primärt avsedd att 

begränsa klimatförändringar via ren energi, hållbara byggnader men främjar också sociala aspekter.  
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Fonden investerar i obligationer utgivna av företag som ska använda likviden för refinansiering av befintliga eller 

nya hållbara projekt. Avseende gröna obligationer ska emittenterna väsentligt bidra till minst ett av EU:s sex 

gröna taxonomimål, nedan, utan att avsevärt skada någon av de andra.  

 

 Begränsning av klimatförändringar 

 Anpassning av klimatförändringar 

 Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser 

 Övergång till cirkulär ekonomi 

 Förebyggande och kontroll av föroreningar 

 Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem 
 
Exempel: Fondens investering i SSABs gröna obligation (SLB), vilken är fondens största placering, delfinansierar 

SSABs omställning till produktion av Hybrit, fossilfritt stål, vilket bör anses väsentligt bidra till att begränsa 

klimatförändringar samt att förebygga föroreningar. Detta då nästan 12 procent av Sveriges utsläpp av 

växthusgaser kan härledas till järn- och stålindustrin. I SSABs lånevillkor framgår bl.a. att bolaget ska minska sina 

CO2 utsläpp med 10 procent annars utgår en ”Sustainability Performance Premium” på 1,0 procent motsvarande 

upp till 20 MSEK.  

 

Fondens investering i Lakers Groups gröna obligation (SLB), vilken är fondens näst största placering, 

delfinansierar Lakers verksamhet som Nordeuropas ledande vatten och avloppsreningsföretag vilket bör anses 

väsentligt bidra till hållbar användning och skydd av vatten samt förebyggande och kontroll av föroreningar. I 

Lakers lånevillkor framgår bl.a. att bolaget ska minska scope 1 och 2 utsläppen med 25 procent annars utgår en 

”Sustainability Performance Premium” på 0,5 procent motsvarande upp till 20 MNOK.  

 

Fondens investering i Scandinavian Biogas gröna obligation, vilken är fondens tredje största placering, 

delfinansierar byggande av biogasanläggningar vilket bör anses väsentligt bidra till en övergång till cirkulär 

ekonomi. Av vikt är att biogasprojekten även delfinansieras av Klimatklivet (Naturvårdsverket) vilka klassificerar 

finansieringen som ”största möjliga utsläppsminskning per investerad krona”.  

 

Fondens investering i Bayport Managements sociala obligationer delfinansierar Bayports verksamhet och 

används för att finansiera och refinansiera tillgångar och projekt med sociala fördelar som främjar finansiell 

inkludering av medborgare och mellanstora företag på tillväxt- och utvecklingsmarknader. Att ge tillgång till 

finansiella tjänster är en av hörnstenarna när det gäller att skapa ekonomisk egenmakt och främja social välfärd. 

Uttalat mål med obligationskapitalet (Social Objective) är att det ska möjliggöra lån till låginkomsttagare, 

definierad som personer som tjänar mindre än 50 procent av BNI/capita. 

 

Impactfonden följer definitionen att en hållbar obligation har granskats av en oberoende firma inom ESG-analys 

(Cicero, Sustainalytics, TGG, ISS etc) och kategoriserats enligt ICMA (International Capital Market Association) 

som grön, social, hållbar eller hållbarhetslänkad. Emittenten och investeringen ska därefter genomgått fondens 

investeringsprocess vars syfte är att granska att avsikten med finansieringen inte bryter mot några av FN:s 17 

globala mål samt att den främjar fondens syfte vilket generellt är att begränsa klimatförändringar och främja 

socialt välbefinnande samt möjliggör att fonden kan följa PRI:s (Principles for Responsible Investment) sex 

ambitionsprinciper. Av stor vikt för fonden är även att främja socialt välbefinnande, jämlikhet och 

socioekonomiska framsteg. 

 
Portföljinnehav och rapportering 

Emittenter av hållbara obligationer måste med start den 1 januari 2022 årligen rapportera sina utsläpp av 

växthusgaser enligt den gröna taxonomin och med start den 1 januari 2023 följa SFDR (Sustainable Finance 

Disclosure Regulation), vilket är en förordning för standardiserad hållbarhetsredovisning. 
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Negativ Screening 
Fonden har en rad exkluderande kriterier vilka syftar till att utestänga finansiering av verksamheter som inte är 
hållbara. En investering som fonden exkluderat emitterades i december av ett nordiskt bolag verksamma inom 
tankerindustrin med avancerade teknologi för bl.a. dynamiska positionering och lastning av offshore-system 
samt tillförlitlig avlastning av olja från offshore-installationer i både djupvatten och tuffa vädermiljöer. 
Emittenten, som inte är börsnoterad, omsätter cirka 14 MSEK med ett återkommande negativt resultat. 
Emittenten betalar höga kupongersättningar vilket är ett resultat av svaga resultat men också en begränsad 
balansräkning på cirka 40 MSEK varav endast 1 MSEK är eget kapital. Fonden valde att inte investera i 
obligationen då emittenten inte 1) kategoriserats som hållbar av etablerad ESG-analytiker och därför inte 2) 
kategoriserats som hållbar enligt någon av ICMAs kategorier. Därtill ansåg vi att emittenten bryter mot minst 
fem av EU:s sex gröna taxonomimål. Obligationen har därför inte gått vidare i fondens egen Investeringsprocess 
utan exkluderats dessförinnan.  
 

Övrigt 

Under perioden var ansvarig förvaltare Magnus Rosén. Assisterande förvaltare var Marko Rado-Sundic.  
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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 2020 

Antal anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald 51 51 

Den sammanlagda ersättningen till anställda uppgår till 13 444 321     19 789 781     

Den sammanlagda rörliga ersättningen till anställda uppgår till          -       -       

   

Det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt   

1) den verkställande ledningen 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 

- - 

   

Summa ersättning till särskilt reglerad personal 6 905 252 7 857 764 

   

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 Total- Jämförelse- Aktiv 

  förmögenhet kr värde andelar per andel kr avkastning % index % risk % 

                
2021-12-31 103 530 490 - 1 032 878,61 - - - - 
                
                
        
Andelsklass A 
  Fond- Andels- Antal utestående  Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 

        
  förmögenhet kr värde andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 

                
2021-12-31 - 100,25 419 936,47 - 0,25 1) -0,10 1) - 
        
 
 
Andelsklass B 
  Fond- Andels- Antal utestående  Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv  

        
  förmögenhet kr värde andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 

                
2021-12-31 - 100,23 612 942,14 - 0,23 1) -0,10 1) - 
                
        
*Jämförelseindex: Solactive Green Bond Index 
**Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess 
jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser senaste 24 månaderna 
 
1) Avser perioden 2021-11-19 - 2021-12-31 
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Nyckeltal   
  Andelsklass A   Andelsklass B 
   
      
Risk & avkastningsmått     
      
Totalrisk 24 mån % 1) ** ** 
Totalrisk för jämförelseindex 24 mån% 2) ** ** 
Ränteduration 0,15 0,15 
Spreadexponering % 12,25 12,25 
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 åren % ** ** 
Genomsnittlig årsavkastning sedan start % ** ** 
      
Kostnader     
      
Förvaltningsavgift, fast % 0,30 0,60 
Förvaltningsavgift, rörligt % 0,06 0,08 
Transaktionskostnader kr - - 
Transaktionskostnader % - - 
Analyskostnader, kr - - 
Analyskostnader % - - 
Uppgift om Årlig avgift % 0,30 0,60 
Insättnings- och uttagsavgifter % - - 
      
Förvaltningskostnad     
      
Vid engångsinsättning 100 000 kr - - 
Vid löpande sparande av 100 kr/mån - - 
      
Omsättning   2 021 
      
Omsättningshastighet ggr   ** 
Omsättning genom närstående värdepappersbolag   Ingen 
      
      
   
** Ej aktuell, fonden startade 2020-11-24 
 
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 Not 2021-11-26- 
 2021-12-31 
 
Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 153 184 
Ränteintäkter 257 937 
Valutakursvinster och-förluster netto -8 584 
Övriga intäkter - 
Summa intäkter och värdeförändring 402 537 
 
Kostnader 
Förvaltningskostnader 
   Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten -94 576 
Räntekostnader -11 074 
Summa kostnader -105 650 
 
  
Årets resultat 296 887 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2021-12-31 
 
Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 96 415 182 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 96 415 182 
 

 
Bankmedel och övriga likvida medel 11 386 439 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 638 111 
Summa tillgångar  108 439 732 
 

 
 
Skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94 576 
Övriga skulder 2 4 814 666 
Summa skulder 4 909 242 
 

 
Fondförmögenhet 1,3 103 530 490 

 
 
 

  
Poster inom linjen  
  Inga  
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Belopp i kr 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. 
 
Övrigt 
 
Fast och rörlig ersättning beskrivs i ISEC Services ABs årsredovisning. 
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Not 1  Finansiella Instrument 
 
Per 2021-12-31 innehades följande finansiella instrument. 
 
Värdepapper 

   

Bransch Antal Marknadsvärde Andel % 

Överlåtbara värdepapper 
   

  Kategori 1 
   

SCBGAS FRN 260608 5 000 000 5 093 750 4,92 

    Energi   5 093 750 4,92 

SSABAS FRN 260626 8 000 000 8 153 040 7,88 

    Material   8 153 040 7,88 

LAKGRP FRN 250609, NOK 5 000 000 5 326 006 5,14 

    Industri   5 326 006 5,14 

KAHRSB FRN 261207 3 750 000 3 797 662 3,67 

YA HOLD FRN 241217 3 750 000 3 792 188 3,66 

    Sällanköpsvaror   7 589 850 7,33 

GREFOD FRN 251104 5 000 000 4 999 850 4,83 

    Dagligvaror   4 999 850 4,83 

NOHLCR SE FRN 250527, Norway 4 500 000 4 601 250 4,44 

    Hälsovård   4 601 250 4,44 

BAYPRT 10,5% 2211219, Mauritius, USD 300 000 2 615 193 2,53 

BAYPRT 11,5% 220614, Mauritius, USD 300 000 2 703 384 2,61 

    Finans   5 318 578 5,14 

MIDSUMMER FRN 230425 5 000 000 4 975 000 4,81 

    Informationsteknik   4 975 000 4,81 

AKHNO FRN 250815, Norway, NOK 3 500 000 3 524 599 3,40 

    Kraftförsörjning   3 524 599 3,40 

ARWFTG FRN 230904 3 750 000 3 790 650 3,66 

ARWFTG FRN PERP 3 750 000 3 778 913 3,65 

BESQSS FRN 240514 3 750 000 3 822 900 3,69 

GPGPRE FRN 240909 3 750 000 3 798 412 3,67 

GPGPRE FRN PERP 3 750 000 3 787 500 3,66 

KLOVSS FRN 220404 2 200 000 2 205 346 2,13 

KNAAND FRN 250401 3 750 000 3 737 025 3,61 

KNAAND FRN PERP 3 750 000 3 816 262 3,69 

MAGBOS FRN 240402 1 250 000 1 297 338 1,25 

MAGBOS FRN 250318 3 750 000 3 817 612 3,69 

NYFSS FRN 240430 5 000 000 5 029 750 4,86 

TRIANB FRN PERP 4 000 000 4 175 000 4,03 

WBGRB FRN 241123 3 750 000 3 776 550 3,65 

    Fastighet   46 833 258 45,24 

  Summa Kategori 1 
 

96 415 182 93,13 
    

Summa Överlåtbara värdepapper 
 

96 415 182 93,13 
    

Summa värdepapper 
 

96 415 182 93,13 
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Övriga tillgångar och skulder 
 

7 115 308 6,87 
    

    

Fondförmögenhet 
 

103 530 490 100,00 

 
 
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  Övriga skulder  
  2021-12-31 
  
    
Likvida skulder 1 844 
Ej registrerade andelsköp 4 812 822 
  
Summa 4 814 666 
  
 
Not 3  Förändring av fondförmögenhet 
  
  2021-11-26- 
  2021-12-31 
  
    
Fondförmögenhet vid årets början - 
    
Andelsklass A   
Andelsutgivning 42 000 000 
Andelsinlösen - 
    
Andelsklass B   
Andelsutgivning 61 233 603 
Andelsinlösen - 
    
Periodens resultat enligt resultaträkning 296 887 
  
Summa 103 530 490 
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