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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse för
perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 avseende T.O. Fonden, 515602-0447. Fonden är en specialfond enligt lagen
(2013:561) om alternativa investeringsfonder ("LAIF").
Förvaltningen av T.O. Fonden utförs av Carnegie Investment Bank AB i enlighet uppdragsavtal med ISEC
Services AB.
Allmänt om verksamheten
Fondens utveckling
Fondförmögenheten ökade under perioden från 735,8 miljoner kronor till 894,0 miljoner kronor. Nettot av in
och utflöde i fonden under perioden -0,2 miljoner kronor. Fondens utdelning uppgick till 28,4 miljoner kronor.
Fondens andelsvärde ökade under perioden med 25,9 procent.
Portfölj och marknadskommentar
2021 blev ett mycket starkt börsår. Många börser steg med över 30 procent påhejade av en kraftig ekonomisk
utveckling i kombination med låga räntor och stora penningpolitiska stimulanser. Tillväxt- och värdeaktier
turades om att vara draglok, men året slutade relativt oavgjort mellan dessa olika typer av aktier. Trots att
pandemin spökat även under detta år har den inte påverkat riskviljan negativt. Däremot har globala
leveranskedjor och utbudet av olika produkter haft svårt att hänga med i den generellt höga efterfrågan på
olika varor. Detta har lett till en kraftigt stigande inflation som i sin tur fått räntor att börja stiga igen mot slutet
av året. Sett över hela året har börsbolagen hanterat situationen mycket väl och vinstutvecklingen har varit
mycket god.
Fondens utveckling har präglats av den starka börsuppgången. En hög aktieandel över hela året har bidragit till
hög värdeuppgång. Den medvetna höga exponeringen mot svenska småbolag har också betalat sig väl då de
utvalda förvaltarna där lyckats bra. På räntesidan har det skapats goda värden genom att satsa på svenska
företagsobligationer med medelhög risk, istället för mer försiktiga obligationsfonder. Slutligen har innehavet
mot alternativa investeringar också levererat väl då det nådde den förväntade avkastningen och bidrog till
diversifiering. De direktägda svenska aktierna har inte riktigt hängt med börsindex, men utgör ett lite mer
defensivt komplement till den mer offensiva småbolagsdelen. De utländska aktieinnehaven har påverkats
positivt av att kronan tappat mark under året.
Mål och placeringsinriktning
T.O. Fonden har som målsättning att skapa värdetillväxt över tid. Med hjälp av analys och urval tar
förvattningsteamet aktiva beslut att investera globalt på aktie- och räntemarknaden med huvudsakligt fokus
på Sverige. Fördelningen mellan aktier, räntor och alternativa investeringar kan variera utifrån marknadsläget.
Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av andelar i fonder, aktier, aktie- och ränterelaterade
instrument samt hedgefonder. Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera
innehaven till ett färre antal placeringar. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5 år.
Valuta
Fonden har möjlighet att använda derivat för att valutasäkra fonden, detta har dock inte använts under 2021.

T.O. Fonden
515602-0447

2

Derivatinstrument
Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen men möjligheten har inte utnyttjats. Derivat
är finansiella instrument vars värde bestäms av ett etter flera underliggande instrument. Vid beräkningen av
den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade
åtagandemetoden.
Avgifter i underliggande fonder
Den gällande fasta förvaltningsavgiften är 0,33 procent av fondförmögenheten per år. Den fasta
förvaltningsavgiften för underliggande fonder får som högst uppgå till 2 procent. Den prestationsbaserade
avgiften för underliggande fonder får som högst uppgå till 20 procent av överavkastningen relativt
jämförelseobjekt.
Väsentliga risker
Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling (marknadsrisk) samt av
förändring i växelkursen på den svenska kronan (valutarisk). Riskerna minskas genom att fonden äger ett flertal
underliggande fonder, aktier och obligationer, fördelade över olika tillgångsslag, geografier och valutor
(diversifiering).
Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.
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
2022 har inletts med mycket turbulenta marknader. Hög inflation och en mer hökaktig retorik från den
amerikanska centralbanken ledde inledningsvis till stigande räntor, vilket fick börserna att backa en del. Den
ryska invasionen av Ukraina tog finansmarknaden delvis på sängen och spädde på börsoron. Övriga världen har
svarat med omfattande sanktioner mot Ryssland. De ryska och ukrainska ekonomierna är visserligen små i
storlek men en ökad geopolitisk riskpremie och en ökad sannolikhet för energikris är motiv nog för en
börsnedgång. Fonden har, med sin höga aktieandel, tappat i värde under denna period.
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 har som målsättning att skapa värdetillväxt över tid. Med hjälp av analys och urval tar
förvaltningsteamet aktiva beslut att investera globalt på aktie- och räntemarknaden med huvudsakligt fokus på
Sverige. Fördelningen mellan aktier, räntor och hedgefonder kan variera utifrån marknadsläget. Med anledning
av fondens breda och dynamiska placerings- och allokeringsmöjligheter, saknas ett relevant jämförelseindex
som ger en rättvisande risk- och avkastningsprofil.
Eftersom Fonden saknar ett jämförelseindex finns det ingen aktiv risk att redovisa.
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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:
Carnegie Investment Bank, som förvaltare, har skrivit på FN:s initiativ Global Compact. Vi visar
därigenom vårt stöd för tio principer gällande mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och
anti-korruption som vi också har förbundit oss att följa. Vi stödjer även FN-initiativet Principles for
Responsible Investments (UNPRI). Det innebär att vi även verkar i enlighet med följande sex principer:
Vi införlivar hållbarhetsfrågor i vår investeringsanalys och i våra beslutsprocesser.
• Vi ska vara aktiva ägare och inkludera hållbarhetsfrågor i vår ägarpolicy.
• Vi kommer be de objekt vi investerar i om relevant information avseende hållbarhet.
• Vi kommer verka för att dessa principer ska implementeras och accepteras inom vår industri.
• Vi kommer samarbeta med andra för att förbättra implementeringen av dessa principer.
• Vi kommer rapportera våra aktiviteter och våra framsteg gällande implementeringen av dessa
principer.
Konkret innebär detta att vi undviker exponering mot bolag som producerar eller distribuerar vapen
som är förbjudna enligt internationella konventioner. Exempel på dessa är kemiska och biologiska
vapen, klusterbomber, kärnvapen och personminor. Vi undviker även investeringar i bolag som – utan
att vidta konkreta åtgärder för att förhindra en upprepning – inte respekterar mänskliga rättigheter
eller som begår allvarliga miljöbrott.
TO-fonden kan investera dels i andra fonder, dels direkt i enskilda aktier och företagsobligationer. I de
fall investerar direkt i enskilda värdepapper – i huvudsak på de nordiska marknaderna – exkluderar vi
investeringar i alkohol, tobak, pornografi och vapen, samt är restriktiva avseende spelbolag.
En stor del av fondens kapital förvaltas dock av externa fondförvaltare. Det innebär att vi ofta inte kan
ställa krav direkt på de bolag som fonden indirekt är exponerade mot. Vårt primära fokus är därför att
se till att de externa förvaltare som vi anlitar förstår värdet av att se till både de risker och möjligheter
som kan kopplas till hållbarhetsfrågor. Utöver den diskussionen kontrollerar vi fondens exponering ur
ett hållbarhetsperspektiv i samarbete med vår externa rådgivare ISS-Ethix.
Metoden för bedömning av inverkan på avkastningen bygger på en metastudie av akademisk litteratur
och studier inom hållbara investeringar. Denna visar att strategier som innefattar exkluderaring varken
över- eller underpresterar jämfört med traditionell förvaltning.
För ”positivt urval” finns ett visst positivt samband mellan hållbarhet och avkastning. Strategin kan vara
positivt för avkastningen när flera dimensioner av information vägs in i ett beslut, däribland
hållbarhetsrisker. För ”ansvarsfullt ägande” finns det stöd för att strategin kan generera bättre
avkastning, främst genom kommunikation med bolag för att diskutera förbättringsmöjligheter.
Vi anser att det bästa sättet att begränsa risker är diversifiering, och det gäller även hållbarhetsrisker.
TO-fonden anser vi är väl diversifierad när det gäller enskilda exponeringar.
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:
Referensvärden:
☐ Fonden har följande index som referensvärde:
Fondbolagets kommentar:
☐ Inget index har valts som referensvärde
Fondbolagets kommentar:
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 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:
Vid fondinvesteringar genomlyses innehaven i samarbete med extern rådgivare
ISS-Ethix för att förstå de hållbarhetsrisker som är förenliga med investeringen,
utan att vara hårt exkluderande.
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.
Bolagets kommentar:
Se policy ovan. Exkluderingen avser direktinvesteringar. Vid fondinvesteringar genomlyses
fonden och en samlad bedömning görs av varje enskilt fall, med riktvärde att ifrågasatta innehav
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inte får utgöra mer än 5% av respektive fond.
☐ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade
problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen
under en tid som Bolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Länder
☐ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande
värdepapper utgivna av vissa stater.
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag
involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater
exkluderas.
Övrigt
☐ Övrigt.
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

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
Hållbarhetsrisker och möjligheter vägs in i analys och investeringsbeslut utifrån hur bolagen presterar inom
delarna: miljö, det sociala området och bolagsstyrning (ESG). Detta vägs samman med den finansiella analysen
samt med beaktande av fondens placeringsinriktning och riskprofil. Mer konkret analyseras hur bolagen
presterar inom områden som exempelvis exponering mot fossila bränslen, storleken på växthusgasutsläpp,
samt hur de arbetar för att motverka korruption.

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
verksamheten.
Metoder som fonden använder för att införliva hållbarhet
Fonden har valt in
Svenska aktiefonder från ledande hållbarhetsaktörer.
Direkta svenska innehav väljs in utifrån etiska hänsynstaganden, samt kriterier kring fossila bränslen. Sandvik,
som är ett av fondens största innehav i svenska aktier, har bland annat valts in utifrån sin starka
hållbarhetsambition inom klimat och cirkularitet. Konkreta mätetal och årtal har satts upp för måluppfyllnad,
som är större än 90 procent cirkularitet 2030. Ett annat exempel är Investor som, enligt den utvärdering och
ranking som årligen genomförs av Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet och Lunds Universitet, rankas som det
mest hållbara investmentbolaget i Sverige år 2021.
Fonden har valt bort
Bolag inom etiskt problematiska sektorer samt fossila bränslen i direktinnehav och i svenska fonder.
Exempelvis har Swedish Match, Evolution Gaming och Lundin Energy valts bort utifrån dessa principer.
Fondbolaget påverkar och samarbetar
Förvaltaren har signerat FN initiativet Principles for Responsible Investments (PRI), och följer dess sex principer
för ansvarsfulla investeringar, samt rapporterar årligen sitt arbete och sina framsteg.
Förvaltaren har under året anställt en senior ESG-specialist/förvaltare som ingår i investeringsteamet.
Förvaltarbolaget har under året gått med i Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar, där nämnda
ESG-resurs är vice ordförande och aktiv i förverkligandet av visionen: driva, sprida och höja kunskapen om
hållbara investeringar.
Under året har förvaltaren bland annat haft en investerardialog med Assa Abloy avseende deras
hållbarhetsarbete, utifrån teman som koldioxidutsläpp, användande av förnybar energi i fabriker samt deras
mångfalds-och jämställdhetsarbete med fokus på förbättringar i chefspositioner.
Förvaltare
Under perioden var ansvarig förvaltare Peter Nelson hos Carnegie Investment Bank AB.
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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

2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31

Fond-

Andels-

Antal utestående

förmögenhet kr

värde

andelar

893 965 802
735 815 361
704 851 534
558 182 381
608 778 835
595 075 273
566 006 278
537 417 244
450 528 265
394 983 934

18,91
15,56
15,00
12,40
13,40
12,70
12,10
11,80
10,80
9,60

47 277 666
47 289 859
46 944 000
45 049 000
45 454 000
46 761 000
46 867 000
45 622 000
41 788 000
41 246 000

Total-

Jämförelse

Aktiv

per andel kr avkastning % *

Utdelning

index % **

risk % ***

-

-

0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5

25,90
7,8
25,9
-3,7
9,2
9,4
6
13,6
17,3
10,9

*Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall
**Jämförelseindex: Relevant jämförelseindex saknas
***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

T.O. Fonden
515602-0447

9

Nyckeltal
2021-12-31

Risk & avkastningsmått
Totalrisk 24 mån % 1)
Totalrisk för jämförelseindex 24 mån% 2)
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 åren %
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 åren %

14,10
*
16,59
14,47

Kostnader
Förvaltningsavgift, fast %
Förvaltningsavgift, rörligt %
Transaktionskostnader kr
Transaktionskostnader %
Analyskostnader, kr
Analyskostnader %
Uppgift om Årlig avgift %
Insättnings- och uttagsavgifter %

0,33
33 544
0,01
0,66
Max 10 %**

Omsättning
Omsättningshastighet ggr
Omsättning genom närstående värdepappersbolag

0,27
Ingen

Förvaltningskostnad
Vid engångsinsättning 10 000 kr
Vid löpande sparande av 100 kr/mån

37,73
1,97

*Fonden saknar jämförelseindex
**Gällande avgift: 0%
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

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

24 190 746
157 627 469
2 757 539
3 756 755
95 065
1 083 669
189 511 243

11 160 821
36 523 619
1 582 568
4 277 863
-1 026 626
1 480 280
53 998 525

-2 708 902
-20 096
-35 485
-2 764 483

-67
-2 080 869
-53 559
-352 431
-2 486 927

186 746 760

51 511 598

Not

2021-12-31

2020-12-31

2

182 409 485
675 316 364
857 725 849

140 526 587
557 047 949
697 574 536

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

27 769 978
718 461
8 000 000
894 214 288

37 906 466
536 149
736 017 151

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

245 821
2 665
248 486

201 790
201 790

893 965 802

735 815 361

Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på fondandelar
Ränteintäkter
Utdelningar
Valutakursvinster och-förluster netto
Övriga intäkter
Summa intäkter och värdeförändring
Kostnader
Förvaltningskostnader
Ersättning till förvaringsinstitutet
Ersättning till fondbolaget
Räntekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Årets resultat

Balansräkning
Belopp i kr
Tillgångar
Överlåtbara värdepapper
Fondandelar
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Fondförmögenhet

2,3

Poster inom linjen
Inga

Inga

T.O. Fonden
515602-0447
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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, 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.

T.O. Fonden
515602-0447
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Nyckeltal
Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Not 1

Värdeförändring på finansiella instrument
2021-12-31

2020-12-31

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Orealiserat resultat

8 373 817
-2 566 063
17 678 723

68 539 751
-4 563 397
-52 055 522

Summa

23 486 477

11 920 832

285 975
-108 125
526 419

1 203 896
-1 377 262
-586 645

704 269

-760 011

70 744 423
-334 567
87 217 613

95 673 044
-3 682 728
-55 466 697

157 627 469

36 523 619

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Orealiserat resultat
Summa
Värdeförändring på fondandelar
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Orealiserat resultat
Summa

T.O. Fonden
515602-0447
Not 2
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Finansiella Instrument

Per 2021-12-31 innehades följande finansiella instrument.
Värdepapper
Bransch

Antal

Marknadsvärde

Andel %

9 790

3 426 500

0,38

14 223

2 286 347

0,26

Överlåtbara värdepapper
Kategori 1
BOLIDEN AB
SCA B
Material

5 712 847

0,64

9 958

3 439 493

0,38

17 414

4 809 747

0,54

2 686

2 524 840

0,28

BEIJER ALMA AB

10 000

2 745 000

0,31

LINDAB INTERNATI

14 000

4 499 600

0,50

8 500

2 045 950

0,23

SANDVIK

21 880

5 526 888

0,62

SKANSKA B

14 708

3 444 614

0,39

VOLVO B

19 000

3 983 350

0,45

33 019 482

3,69

ABB LTD, Switzerland
ASSA ABLOY B
AUTOLIV SDR, United States

LOOMIS AB

Industri
BONAVA AB-B SHARES

25 000

1 956 250

0,22

DOMETIC GROUP AB

20 000

2 379 000

0,27

ELECTROLUX B

10 728

2 354 796

0,26

6 690 046

0,75

4 081 542

0,46

Sällanköpsvaror
ESSITY B

13 817

4 081 542

0,46

ASTRAZENECA, Great Britain

Dagligvaror
4 830

5 133 324

0,57

GETINGE B

9 718

3 839 582

0,43

8 972 906

1,00

Hälsovård
HANDELSBANKEN A

22 501

2 201 948

0,25

INVESTOR B

49 176

11 199 834

1,25

KINNEVIK B

8 000

2 582 000

0,29

SEB A

40 000

5 034 000

0,56

SWEDBANK A

20 824

Finans

3 792 050

0,42

24 809 832

2,78

ERICSSON B

30 830

3 076 526

0,34

HEXAGON AB-B

34 573

4 966 411

0,56

8 042 937

0,90

2 788 500

0,31

2 788 500

0,31

Informationsteknik
ADDNODE GROUP AB

6 500

Kommunikationstjänst
FASTPARTNER PREF

41 000

4 817 500

0,54

HEIMSTADEN PREF

130 000

4 329 000

0,48

9 146 500

1,02

Fastighet
ALM FRN 250615

3 750 000

3 928 125

0,44

BESQAB FRN 240514

3 750 000

3 822 900

0,43

CIBUS FRN 230612

2 500 000

2 567 150

0,29

T.O. Fonden
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COREM FRN 230227

1 250 000

1 260 350

0,14

DENOPE 7,75% 231002

2 500 000

2 609 375

0,29

HEIMSTAD FRN 241011

3 750 000

3 773 250

0,42

INTRUM FRN 260909

6 000 000

5 917 500

0,66

ISLBAN FRN PERP, ISLAND

4 000 000

3 990 520

0,45

KNAAND FRN PREP

5 000 000

5 088 350

0,57

LANSBK 251119

4 000 000

4 092 200

0,46

LEOVEGAS FRN 231210

3 750 000

3 828 150

0,43

M2 ASSET FRN 221219

1 250 000

1 253 925

0,14

MAGNOLIA FRN 250318

2 500 000

2 545 075

0,28

MEKONOMEN FRN 260318

2 500 000

2 518 325

0,28

NORDNET FRN PERP

6 000 000

5 992 200

0,67

NYFOSA FRN 251118

3 750 000

3 756 900

0,42

SIRIUS FRN 220922, Bermuda

4 000 000

3 995 680

0,45

SSAB 2,75% 240626

2 000 000

2 056 360

0,23

STORSKOGEN GROUP AB FRN 240514

3 750 000

3 784 800

0,42

TF BANK FRN 290927

2 500 000

2 525 000

0,28

VESTUM FRN 241028

3 750 000

3 754 838

0,42

VOLVO FRN 230227

2 000 000

2 033 920

0,23

ÅLANDSBANK FRN260324, Finland

4 000 000

4 050 000

0,45

Obligationer

79 144 893

8,85

Summa Kategori 1

182 409 485

20,40

182 409 485

20,40

110 897

37 745 374

4,22

323

5 838 328

0,65

144 309

21 904 779

2,45

CLIENS MICROCAP-B

21 560

35 327 167

3,95

COELI SICAV I GLB SEL-I SEK, Luxemburg

68 717

21 623 776

2,42

ENTER SMÅBOLAG A

4 572

22 711 504

2,54

GLOBAL X COPPER MINERS ETF, United States, USD

5 100

1 702 677

0,19

25 558

5 253 533

0,59

4 632

3 785 008

0,42

JAN HND HRZN BIOTECHN-E2, Luxemburg, USD

29 249

5 137 746

0,57

L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT, Irland, USD

9 060

2 288 850

0,26

Summa Överlåtbara värdepapper
Fondandelar
ALCUR SELECT
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUR, Luxemburg, EUR
CARNEGIE LISTED PE-B

GUINNESS SUSTAN ENERGY-Y USD, Irland, USD
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF, United States, USD

NB 5G CONNECT USD ACC, Irland, USD

22 628

3 524 544

0,39

PICTET NUTRITION USD, Luxemburg, USD

1 165

3 517 033

0,39

ROBECOSAM SMART MATERIAL-IEE, Luxemburg, EUR

1 077

5 196 558

0,58

26 213

39 706 246

4,44

SEB MICRO CAP FUND, Luxemburg
SEB NANO CAP-B

50 000

13 442 650

1,50

SPP AKTIEFOND GLOBAL A

621 230

129 913 604

14,53

SPP AKTIEFOND SVERIGE

401 395

211 147 420

23,62

569 766 797

63,73

31 159 992

3,49

Aktiefond
CARNEGIE WEALTH MNGT FUND SICAV, Luxemburg

295 916

T.O. Fonden
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Alternativa Invester

31 159 992

3,49

74 389 575

8,32

74 389 575

8,32

Summa Kategori 7

675 316 364

75,54

Summa Fondandelar

675 316 364

75,54

Summa värdepapper

857 725 849

95,95

36 239 953

4,05

893 965 802

100,00

SPP FRN FORETAGS A
Företagsobligationsf

Övriga tillgångar och skulder

Fondförmögenhet

638 635

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 3

Förändring av fondförmögenhet
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Fondförmögenhet vid årets början
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Lämnad utdelning

735 815 361
1 189 656
-1 390 384
-28 395 591

704 851 534
7 210 754
-2 000 000
-25 758 525

Periodens resultat enligt resultaträkning

186 746 760

51 511 598

Summa

893 965 802

735 815 361

T.O. Fonden
515602-0447

16

Underskrifter
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