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Förvaltningsberättelse 
 
Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse för perioden 
2021-05-18 - 2021-12-31 avseende Stolt Explorer, 515603-1543. Fonden är värdepappersfonder enligt lagen 
(2004:46) om värdepappersfonder (LVF). 
 
Förvaltningen av fonden utförs av Stolt Kapitalförvaltning AS i enlighet uppdragsavtal med ISEC Services AB. 
 
Allmänt om verksamheten 
 
Fondens utveckling  
 

Detta är Stolt Explorers första årsredogörelse då fonden lanserades 18 maj 2021. Fondens andelsklass A har 

haft ett nettoinflöde under perioden om cirka 138 miljoner NOK och andelsklass B har under perioden haft ett 

nettoinflöde om cirka 171 miljoner NOK. 

Fondens andelsvärde ökade under perioden med 7,02 i andelsklass A och med 7,34 procent i andelsklass B. 

Marknadskommentar – året som gick 
 
Aktier som tillgångsslag steg kraftigt under 2021. Amerikanska S&P 500 steg 26,9 procent. Nordens kollektiva 
index, VINX-30, steg 26,6 procent.  

De drivande trenderna på marknaden var amerikanska teknikföretags fortsatt starka resultat (Nasdaq 
Composite +21,4 procent) efter ett särskilt bra 2020 (+43, procent). På andra sidan skalan utmärkte sig 
kinesiska teknikföretag negativt med stora värdeförluster. Golden Dragon China Index (Nasdaq) föll -42,7 
procent under 2021. Den kinesiska regeringen uppgav att den ville ha större kontroll och strängare reglering av 
landets teknikföretag. 

De mest aktuella trenderna och teman på marknaderna i slutet av 2021 var:  

A. Osäkerhet relaterad till ytterligare pandemieffekter, 
B. Centralbankernas signalering av stimuleringstoppar, 
C. Ökande inflationstrender, 
D. Ökad risk för kollaps på den kinesiska bostadsmarknaden. 

Förvaltarkommentar 

Aktiefonden Stolt Explorer lanserades i slutet av maj och nådde sin önskade allokering under juli månad. 

Fondens positiva utveckling under perioden låg inom det förväntade intervallet givet marknadens utveckling. 
Informationsteknologi var den bransch som bidrog mest med 2,3 procent, medan kraftförsörjning minskade 
med -0,1 procent. Bland aktieinnehaven hade Tesla den starkaste utvecklingen med +98,6 procent. Den 
svagaste utvecklingen hade HSBC och Kyndryl. Valutorna hade endast en mindre effekt på portföljen. 

Stolt Kapitalförvaltnings interna marknadsutvärdering drar under andra halvåret 2021 slutsatsen att, i ljuset av 
hög historiskt avkastning för aktier, i kombination med en hög riskaptit och låg försiktighet bland 
marknadsaktörer, risken på marknaden är hög i förhållande till avkastningspotentialen, och ser därför att 
fonden bör ha en måttlig defensiv allokering in i 2022 och fram tills det att risk/avkastningsförhållandet 
återigen anses vara sunt. 

 
Väsentliga risker 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt, och strävar efter att ha en övervikt mot 
marknaderna i Norden. Fonden påverkas därför av marknadsrisk, dvs. risken för förändringar i priser på 
fondens underliggande aktier, aktierelaterade finansiella instrument och fondandelar inklusive börshandlade 
fonder, så kallade ETF:er.  
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Exponering mot aktiemarknader uppnås huvudsakligen genom placeringar i aktier, men fonden kan även 
placera upp till 50 procent av fondförmögenheten i andra fonder. Marknadsrisken minskas genom att fonden 
har en diversifierad portfölj med god spridning på olika sektorer och branscher. Den geografiska 
diversifieringen kan variera över tid och fonden har möjlighet enligt fondbestämmelser att placera upp till 50 
procent av fondens medel på den nordiska aktiemarknaden. Marknadsrisken kan också minskas genom att 
fonden har möjlighet att ligga 25 procent underviktad mot marknaden.  
 
Utöver marknadsrisken är fonden exponerad mot valutarisk och likviditetsrisk:  
 
Valutarisk: Fonden placerar globalt i värdepapper som prissätts i olika valutor. När Fonden placerar i tillgångar 

som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, norska kronor, uppstår valutarisk i motsvarande 

utsträckning. Fondens värde kommer därigenom att påverkas av valutafluktuationer. Vid utgången av 2021 var 

fondens fem största valutaexponeringar: 12 procent mot NOK, 44 procent mot USD, 9 procent mot EUR, 9 

procent mot SEK och 6 procent mot CHF. 

Likviditetsrisk: Fonden kan placera i värdepapper vilka skulle kunna uppvisa svag likviditet och kan därför vara 
exponerad mot likviditetsrisk. Med likviditetsrisk menas den risk som finns att ett värdepapper inte 
omedelbart kan köpas eller säljas utan att priset påverkas. Likviditetsrisken återspeglas inte helt i indikatorn.  
 
Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.  
 

Derivatinstrument 

Den sammanlagda exponeringen i derivat får max uppgå till 100 procent av fondens värde. Tillåtna 

derivatinstrument: aktie/index-terminer, valutaterminer och/eller aktie/index-optioner, men fonden har inte 

använt sig av derivat under perioden. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas 

som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden.  

 

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 
 
Kriget i Ukraina har lett till att aktiekurserna har fallit kraftigt, medan råvarupriserna har stigit. En fortsättning 

av kriget kommer sannolikt stödja denna trend. Skulle däremot konflikten dämpas så är det naturligt att 

prisavvikelserna dämpas, men sanktionerna kommer troligen att bestå under överskådlig framtid. Vi står då 

inför ett framtidsscenario med en övervägande sannolikhet för fortsatt höga råvarupriser och effekter som 

högre inflation med värdeaktier som relativa vinnare. 

Stolt Explorers enda ryska innehav, Gazprom, hade en negativ utveckling på 71,31 procent från årsskiftet till 

sista februari 2022. Innehavet marginaliserades till en vikt på 0,4 procent av fonden och därmed är risken för 

en negativ påverkan på fondens avkastning framöver marginell. Fonden har en systematisk adaptiv strategi, 

vilket innebär att exponeringen vänds mot de sektorer och bolag som kan visa en positiv trend. Sett ur ett 

fondperspektiv finns ingen större oro för ihållande höga råvarupriser och hög inflation, även om den 

humanitära situationen givetvis är beklaglig. 
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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. 

Fonden saknar relevant jämförelseindex med anledning av fondens placeringsstrategi. Fondens huvudsakliga 

inriktning är exponering mot den globala aktiemarknaden men med en övervikt mot marknaderna i Norden. 

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. 

Eftersom Fonden saknar ett jämförelseindex, finns det ingen aktiv risk att redovisa. 

 



Stolt Explorer   4 
515603-1543 

 

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:  
Stolt Explorer tar hänsyn till hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut. Hållbarhetsrisk definieras som 
miljömässiga, sociala eller ägarstyrningsfaktorer eller andra faktorer som kan orsaka en betydande 
negativ påverkan på värdet av en investering.  

Fonden kommer att avstå från att investera i företag som bryter mot kriterier för beteendemässiga och 
produktbaserade iakttagelser som återges av Council on Ethics rekommendationer för att utesluta 
företag från Norges Bank Investment Management (NBIM). Beteendemässiga observationer inkluderar 
grova eller systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, allvarliga klimat- och miljöskador, 
grov korruption och grova kränkningar av etiska normer. Produktbaserade observationer inkluderar 
vapenproduktion som bryter mot grundläggande humanitära principer, gruvföretag och 
kraftproducenter där en betydande del av verksamheten är inriktad på termisk kol. 

Denna typ av integrering av hållbarhet i fondens investeringsbeslut förväntas totalt sett 
bidra på ett positivt sätt till fondens avkastning och riskprofil över tid än om fonden inte 
hade beaktat dessa faktorer. 

  
 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. 
 
Bolagets kommentar: 
 
 
Referensvärden: 
☐ Fonden har följande index som referensvärde:  
Fondbolagets kommentar:  
 
☐ Inget index har valts som referensvärde 
Fondbolagets kommentar: 

  
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. 

  
 Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 

egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål: 
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☐ Fonden väljer in: 
  

Bolagets kommentar: 
 

  
☒ 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 

Bolagets kommentar: Fonden investerar inte i företag som själva eller genom enheter de 
kontrollerar producerar vapen som vid normal användning bryter mot grundläggande humanitära 
principer. 

☒ Kemiska och biologiska vapen 
Bolagets kommentar: Fonden investerar inte i företag som själva eller genom enheter de 
kontrollerar producerar vapen som vid normal användning bryter mot grundläggande humanitära 
principer. 

☒ Kärnvapen 
Bolagets kommentar: Fonden investerar inte i företag som själva eller genom enheter de 
kontrollerar producerar vapen som vid normal användning bryter mot grundläggande humanitära 
principer. 

☐ Vapen och/eller krigsmateriel 
☐ Alkohol 

☒ Tobak 
Bolagets kommentar: Fonden investerar inte i företag som själva eller genom enheter de 
kontrollerar producerar tobak. 

☐ Kommersiell spelverksamhet 
☐ Pornografi 
☐ Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

☒ Kol 
Bolagets kommentar: Observation eller uteslutning kan bestämmas för gruvföretag och 
kraftproducenter som själva eller i konsolidering med enheter de kontrollerar 
a) får 30 procent eller mer av sina inkomster från termiskt kol, 
b) baserar 30 procent eller mer av sin verksamhet på termiskt kol 
c) utvinner mer än 20 miljoner ton termiskt kol per år, eller 
d) har en effektkapacitet på mer än 10 000 MW från termiskt 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 



Stolt Explorer   6 
515603-1543 

 

  
☐ Övrigt. 

 
Bolagets kommentar: 
 

☐ 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: 

 
 

 

 

Huvudsakliga negativa konsekvenser  

I dagsläget är informationstillgången på marknaden inte tillräckligt stor för att på ett systematiskt och 

tillförlitligt sätt garantera att investerarna får den adekvata och precisa informationen som sig bör. Med 

anledning av detta kommer Bolaget i dagsläget inte att beakta de negativa konsekvenserna, men vid den 

tidpunkt marknaden får tillgång till tillförlitlig information och mätmetoder som möjliggör detta har Bolaget för 

avsikt att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna. Bolaget anser att informationen som investerarna 

får måste vara tillförlitlig och korrekt för att inget missförstånd vid en eventuell investering ska ske. Således 

kan Bolaget i nuläget inte beakta de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. 
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Uppföljning av hållbarhetsarbetet: 

Stolt Explorer tar hänsyn till hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut. Hållbarhetsrisk definieras som 

miljömässiga, sociala eller ägarstyrningsfaktorer eller andra faktorer som kan orsaka en betydande negativ 

påverkan på värdet av en investering. 

Fonden kommer att avstå från att investera i företag som bryter mot kriterier för beteendemässiga och 

produktbaserade iakttagelser som återges av Council on Ethics rekommendationer för att utesluta företag från 

Norges Bank Investment Management (NBIM). Beteendemässiga observationer inkluderar grova eller 

systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, allvarliga klimat- och miljöskador, grov korruption och 

grova kränkningar av etiska normer. Produktbaserade observationer inkluderar vapenproduktion som bryter 

mot grundläggande humanitära principer, gruvföretag och kraftproducenter där en betydande del av 

verksamheten är inriktad på termisk kol. 

Denna typ av integrering av hållbarhet i fondens investeringsbeslut förväntas totalt sett bidra på ett positivt 

sätt till fondens avkastning och riskprofil över tid än om fonden inte hade beaktat dessa faktorer. 

 

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. 

Fonden har valt in: 

Stolt Explorer har inte valt in någon investering enbart på grund av hållbarhetsaspekter samt att Stolt Explorer 

enligt informationsbroschyren stadgar att fonden inte väljer in innehav på grund val av hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 

egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål: 

Fonden har valt bort: 

Periodiska ESG-inspektioner har lett till att följande instrument valts bort: 

1. iSHARES EMERGING MARKETS ETF (14 konflikter) 

2. BRITISH AMERICAN TOBACCO (1 konflikt) 

Utvecklingen av ovan nämnda ETF var dock till exempel -1,6 procent 2021, mot en utveckling för 

ersättningsinstrumentet EM SRI ETF (SUSM) på -1,0 procent. BA TOBACCO utvecklades med en totalavkastning 

på 11 procent mot ersättningsinstrumentet DAIMLER som steg 23 procent. Båda ersättningsinstrumenten 

hade därmed en positiv finansiell effekt för helåret 2021. 

 

Fondbolaget/förvaltaren har påverkat: 

Fondbolaget har under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 inte påverkat något bolag i hållbarhetsrelaterade 

frågor i enlighet med informationsbroschyren. 

 

Övrigt 
 
Under perioden var ansvarig förvaltare Jarle Birkeland hos Stolt Kapitalförvaltning 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 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 
 
                
        
  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 

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

                
2021-12-31 323 456 030 -   - - - - 
                
        
 
Andelsklass A 
 
                
        
  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet tkr värde andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 

                
2021-12-31 - 107,02 1 335 669   7,02  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 2021-05-18 - 2021-12-31 
 
 
Andelsklass B 
 
                
        
  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet tkr värde andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 

                
2021-12-31 - 107,34 1 681 677 - 7,34 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 2021-05-18 - 2021-12-31 
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Nyckeltal   
  Andelsklass A Andelsklass B 
   
Risk & avkastningsmått     
      
Totalrisk % 1) ** ** 
Totalrisk för jämförelseindex % 2) ** ** 
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 åren % ** ** 
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 åren % ** ** 
      
Kostnader     
      
Förvaltningsavgift, fast % 1,95 1,45 
Förvaltningsavgift, rörligt % 1,22 1,61 
Transaktionskostnader kr 29 764 82 660 
Transaktionskostnader % 0,04 0,04 
Analyskostnader kr - - 
Analyskostnader % - - 
Årlig avgift % 2,08 1,58 
Insättnings - och uttagsavgifter % Ingen Ingen 
      
Förvaltningskostnad     
      
Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10 000 kr ** ** 
Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr ** ** 
      
Omsättning   2 021 
      
Omsättningshastighet ggr   ** 
Omsättning genom närstående värdepappersbolag kr   Ingen 
      
Riskbedömning derivat enligt åtagandemetoden     
      
   
** Ej aktuell, fonden startade 2021-05-18 
 
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 2021-05-18- 
 2021-12-31 
 
Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 15 542 838 
Värdeförändring på fondandelar 2 589 840 
Utdelningar 1 552 066 
Valutakursvinster och-förluster netto -430 904 
Övriga intäkter 163 
Summa intäkter och värdeförändring 19 254 003 
 
Kostnader 
Förvaltningskostnader 
   Ersättning till fondbolaget -4 913 522 
Räntekostnader -74 172 
Övriga kostnader -137 384 
Summa kostnader -5 125 078 
 
  
Årets resultat 14 128 925 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2021-12-31 
 
Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 222 090 313 
Fondandelar 60 465 972 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 282 556 285 
 

 
Bankmedel och övriga likvida medel 41 381 908 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 007 
Summa tillgångar  323 943 200 
 

 
 
Skulder 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 - 
 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 448 658 
Övriga skulder 38 512 
Summa skulder 487 170 
 

 
Fondförmögenhet 1,2 323 456 030 

 
 
 

  
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 (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. 
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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    

EQUINOR ASA, Norway 20 421 4 817 313 1,49 

GAZPROM ADR, Ryssland, USD/NOK 37 465 3 049 850 0,94 

VESTAS WIND SYSTEMS, Denmark, DKK/NOK 14 303 3 856 088 1,19 

    Energi   11 723 253 3,62 

NORSK HYDRO, Norway 70 151 4 876 898 1,51 

YARA INTERNATIONAL, Norway 8 221 3 658 345 1,13 

    Material   8 535 243 2,64 

ASSA ABLOY AB-B, SEK/NOK 6 712 1 805 654 0,56 

ATLAS COPCO A, SEK/NOK 6 824 4 159 427 1,29 

DAIMLER TRUCK HOLDING AG, Germany, EUR/NOK 1 882 609 199 0,19 

DSV, Denmark, DKK/NOK 1 760 3 623 963 1,12 

SANDVIK, SEK/NOK 12 904 3 174 802 0,98 

SIEMENS AG, Germany, EUR/NOK 4 929 7 544 185 2,33 

VOLVO B, SEK/NOK 16 112 3 290 056 1,02 

    Industri   24 207 287 7,48 

ALIBABA GROUP ADR, China, USD/NOK 3 680 3 851 311 1,19 

AMAZON COM, United States, USD/NOK 125 3 671 984 1,14 

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES, Germany, EUR/NOK 4 145 2 808 525 0,87 

LVMH, France, EUR/NOK 252 1 836 565 0,57 

SCHIBSTED B, Norway 13 250 3 935 250 1,22 

STELLANTIS NV, Netherlands, EUR/NOK 16 398 2 741 613 0,85 

TESLA MOTORS, United States, USD/NOK 677 6 303 099 1,95 

TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR, Japan, USD/NOK 1 633 2 665 892 0,82 

    Sällanköpsvaror   27 814 238 8,60 

MOWI, Norway 16 753 3 496 351 1,08 

NESTLE SA CHF, Switzerland, CHF/NOK 3 388 4 170 306 1,29 

ORKLA, Norway 42 726 3 775 270 1,17 

UNILEVER PLC, Great Britain, GBP/NOK 6 830 3 211 419 0,99 

    Dagligvaror   14 653 345 4,53 

ASTRAZENECA, Great Britain, SEK/NOK 3 671 3 800 099 1,17 

JOHNSON AND JOHNSON, United States, USD/NOK 2 261 3 407 652 1,05 

NOVARTIS AG, Switzerland, CHF/NOK 8 735 6 773 123 2,09 

NOVO NORDISK B, Denmark, DKK/NOK 6 590 6 529 240 2,02 

ROCHE HOLDING AG CHF, Switzerland, CHF/NOK 2 147 7 861 483 2,43 

    Hälsovård   28 371 597 8,77 

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP, China, USD/NOK 43 569 5 274 061 1,63 

DNB BANK ASA, Norway 20 089 4 057 978 1,25 

GJENSIDIGE, Norway 19 636 4 202 104 1,30 

HSBC HOLDINGS PLC, Great Britain, GBP/NOK 28 379 1 517 326 0,47 
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INVESTOR B, SEK/NOK 18 325 4 065 008 1,26 

JP MORGAN CHASE & CO, United States, USD/NOK 2 591 3 614 650 1,12 

NORDEA, Finland, SEK/NOK 38 482 4 141 702 1,28 

    Finans   26 872 829 8,31 

APPLE, United States, USD/NOK 3 218 5 034 270 1,56 

ASML HOLDING NV, Netherlands, EUR/NOK 624 4 420 701 1,37 

CISCO, United States, USD/NOK 6 578 3 672 471 1,14 

ERICSSON B, SEK/NOK 40 467 3 933 209 1,22 

HEXAGON AB-B, SEK/NOK 15 332 2 145 179 0,66 

IBM, United States, USD/NOK 365 58 204 0,02 

IBM, United States, USD/NOK 1 828 2 152 576 0,67 

INTEL CORP, United States, USD/NOK 5 086 2 307 620 0,71 

MICRON TECHNOLOGY INC, United States, USD/NOK 3 551 2 914 166 0,90 

MICROSOFT, United States, USD/NOK 1 627 4 820 822 1,49 

NOKIA, Finland, EUR/NOK 90 321 5 046 928 1,56 

NVIDIA Corp, United States, USD/NOK 1 170 3 031 632 0,94 

SAMSUNG ELEC-GDR LON, South Korea, USD/NOK 389 5 651 336 1,75 

SAP AG O.N, Germany, EUR/NOK 3 005 3 762 515 1,16 

VISA, United States, USD/NOK 1 495 2 854 309 0,88 

    Informationsteknik   51 805 937 16,02 

ADEVINTA ASA, Norway 30 138 3 535 188 1,09 

ALPHABET INC-CL A, United States, USD/NOK 172 4 389 992 1,36 

ALPHABET INC-CL C, United States, USD/NOK 168 4 282 793 1,32 

AT&T INC, United States, USD/NOK 9 913 2 148 429 0,66 

Meta Platforms Inc, United States, USD/NOK 1 242 3 680 390 1,14 

TELENOR, Norway 25 625 3 551 625 1,10 

TENCENT HOLD-ADR, China, USD/NOK 7 467 3 835 266 1,19 

    Kommunikationstjänst   25 423 684 7,86 

ÖRSTED A/S, Denmark, DKK/NOK 2 383 2 682 900 0,83 

    Kraftförsörjning   2 682 900 0,83 

  Summa Kategori 1  222 090 313 68,66 

    

Summa Överlåtbara värdepapper  222 090 313 68,66 

    

Fondandelar    

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (LN), Irland, USD/NOK 381 733 28 212 255 8,72 

ISHARES MSCI FRONTIER AND SELE, United States, USD/NOK 106 085 32 253 717 9,97 

    FUND   60 465 972 18,69 

  Summa Kategori 2  60 465 972 18,69 

    

Summa Fondandelar  60 465 972 18,69 

    

Summa värdepapper  282 556 285 87,36 

    

Övriga tillgångar och skulder  40 899 745 12,64 
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Fondförmögenhet  323 456 030 100,00 

 
 
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  Förändring av fondförmögenhet 
  
  2021-05-18- 
  2021-12-31 
  
    
Fondförmögenhet vid årets början - 
    
    
Andelsklass A   
Andelsutgivning 146 287 848 
Andelsinlösen -8 446 116 
    
Andelsklass B   
Andelsutgivning 186 851 676 
Andelsinlösen -15 366 303 
    
Periodens resultat enligt resultaträkning 14 128 925 
    
  
Fondförmögenhet vid periodens slut 323 456 030 
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