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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 RP 5, 515602-9901. Fonden är värdepappersfonder enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder (LVF).
Förvaltningen av fonden utförs av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS baserat på ett uppdragsavtal mellan Alfred
Berg Kapitalforvaltning AS och ISEC Services AB.
Allmänt om verksamheten
Fondens utveckling
Fondförmögenheten ökade under perioden från 954 miljoner kronor till 1 903 miljoner kronor. Nettot av in- och
utflöde i fonden under perioden var 685 miljoner kronor. Fondens andelsvärde ökade under perioden med 14,63
procent.
Förvaltarkommentar
Marknadskommentar – året som gick
De senaste åren har vi pekat på centralbankernas massiva, kvantitativa lättnader och rekordlåga räntor som
drivkraften till allt högre aktiekurser. Aktier har varit dyra, ibland väldigt dyra. Som vi påpekade förra året i vår
sammanfattning av aktieåret 2020 har det dock funnits få andra alternativ till aktier för investerare som vill ha
en avkastning på mer än ett par procent.
Under hela 2021 har vi sett räntorna stiga och centralbankerna ta beslut om att fasa ut stödköpen på
marknaderna. Ändå har den positiva utvecklingen på aktiemarknaden fortsatt. Och det mitt i en global pandemi.
Hur kan detta vara möjligt? Svaret är att den gradvisa och pågående återöppningen av ekonomierna har
resulterat i en kraftig resultatökning för företagen.
Under 2021 har vi alltså gått från en centralbanksdriven till en vinstdriven aktiemarknad.
På väg in i 2022 står räntemarknaden inför en paradox. Inflationen är hög och räntorna låga. En av dessa siffror
är fel. Vi tror att avkastningen på räntefonder i år snabbt kan bli högre än 2021 eftersom räntorna är på uppgång.
För investerare som hoppas på en aktieliknande avkastning på räntemarknaden så kan det fortfarande finnas
möjligheter att detta sker.
2021 var ett år av återhämtning. Paradoxalt nog ligger de verkliga ekonomiska effekterna av Covid 19 bakom oss.
Bruttonationalprodukten (BNP) för världen ligger 2,1 procent under nivån före Covid. De nordiska länderna
sticker dock ut genom att ligga i topp på listan. Här är BNP nästan tillbaka på samma nivå som innan, och långt
över nivån i EU. Solida sociala strukturer, politisk stabilitet och god tillväxt har gett de nordiska länderna en fördel
i återhämtningen.
Mot 2022 är världens industriproduktion på rekordnivåer. Global handel och detaljhandelsförsäljning är 6,5
respektive 4,9 procentenheter högre än vid utgången av 2019. Tjänstesektorn fortsätter att brottas med låg
efterfrågan så länge efterfrågan riktas mot varor, och inte mot resor och restaurangbesök.
Inflationen var på allas läppar under 2021. Till en början som ett övergående fenomen, men mot slutet av året
blev fler och fler övertygade om att inflationen fortfarande inte är tillfällig. Detta är fallet främst i USA med en
inflation på cirka 7 procent. Det har gått 30-40 år sedan vi senast såg liknande nivåer. I Norge, Norden och Europa
ligger inflationen fortfarande inom normala nivåer.

2
Väsentliga risker
Fondens värde kan öka såväl som minska till följd av utvecklingen på aktiemarknaden och räntemarknaden
(marknadsrisk). I fonden minimeras denna risk genom att fonden äger aktiefonder och räntefonder i flera olika
geografiska områden och med olika placeringsinriktningar, vilket ger diversifiering. Likviditetsrisken i fonden är
begränsad vid nuvarande storlek och sammansättning.
Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.
Valuta
Dollarn stärktes med 3,4 procent mot den norska kronan. Isolerat hade detta en positiv effekt på den globala
aktiemarknaden men öppen valuta. Euron föll med 4,9 procent mot norska kronan och påverkade de globala
aktiefonderna med öppen valuta negativt.
Portföljens räntefond är valutasäkrade och påverkades inte nämnvärt av valutakursförändringar.
Derivatinstrument
Fonden kan investera i derivatinstrument, men har inte gjort det 2021. Vid beräkningen av den sammanlagda
exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden.
Avgifter i underliggande fonder
Den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av fonden per år för andelsklass B är 0,5 procent per år av
fondens värde. Gällande avgift är 0,5 procent.
Förvaltningsavgifter för underliggande fonder får ej överstiga 5 procent i årlig fast förvaltningsavgift samt 30
procent i prestationsbaserad ersättning.
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
Rysslands invasion av Ukraina har skapat en oro för stora fall i både ränte- och aktiemarknaderna värden över.
Det är inte mycket som tyder på att kriget kommer att avslutas inom en snar framtid. Osäkerheten kopplad till
hur allvarliga och långvariga de ekonomiska konsekvenserna blir är stor. Räntor och kreditspreadar har haft stora
svängningar under den senaste tiden, både här hemma och internationellt. Likviditeten har också varit
utmanande i vissa delar av marknaden, men inte i närheten av de likviditetsutmaningarna som vi såg i mars 2020.
Aktivitetsgrad
Fondens aktivitetsgrad mäts med måttet aktiv risk, som fokuserar på avkastning. Aktiv risk visar hur mycket
fondens avkastning skiljer sig från avkastningen hos dess jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta
volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen hos dess jämförelseindex baserat på
månadsdata från de två senaste åren.
Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, givet fondens riskspridning och
placeringsinriktning, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för de tillgångsmarknader och geografiska
marknader som fonden får placera i. Fondens exponering mot aktier och räntor kan variera över tid och
placeringar kan ske utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Därför har fonden inget
jämförelseindex som gör det möjligt att mäta aktivitetsgrad genom ett relativt mått som t ex aktiv risk.
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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:
Fonden investerar uteslutande i fonder och är därmed en fond-i-fond. ESG överväganden är därför
inbyggda i löpande utvärderingar och beslut kring den strategiska aktiva allokeringen och valet av
investeringar.
Vi fokuserar på aktiva tillgångsslag där ESG överväganden kan integreras. För aktiva fonder där ESG
överväganden inte kan integreras på ett effektivt sätt, men där fonden bidrar till möjligheten att nå
fondens placeringsmål, prioriteras dessa investeringar.
Vi integrerar ESG i förvaltarurvalsprocessen i alla investeringar. Processen visar i vilken utsträckning ESG
är relevant för investeringen och utvärderar sedan varje enskild förvaltares förmåga att integrera ESG
överväganden i sin investeringsprocess, både absolut och relativt mot sina konkurrenter. Vi föredrar
förvaltare som integrerar ESG faktorer på ett sätt som följer bästa praxis och eller har en komparativ
fördel jämfört med sina konkurrenter, men detta är endast en av många faktorer som beaktas i
urvalsprocessen. Om den utvalda förvaltaren inte följer bästa praxis eller har en komparativ fördel
kommer vi aktivt att påverka förvaltaren till att förbättra detta. Vi förväntar oss att en utvald förvaltare
kontinuerligt utvärderar och tar hänsyn till ESG-faktorer för våra andelsägares bästa, och att detta
återspeglas i fondens innehav. Detta övervakas av vårt investeringsteam samt av vår investeringskonsult.
Vi anser att fondförvaltare har ett ansvar att skydda andelsägarnas intressen genom att utöva aktivt
ägande och inflytande genom dialog med företagens styrelser och ledning. Denna dialog syftar till att
hantera risker och kan både skapa och bevara företagens värde. Den direkta uppföljningen av de företag
som våra andelsägare exponeras mot, genom de underliggande investeringarna i aktier och eller
obligationer, görs av våra utvalda förvaltare.
Vi förväntar oss en högre långsiktig avkastning genom att investera i företag och tillgångar som bidrar till
en hållbar utveckling av världsekonomin.
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:
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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:
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: Underliggande fonder kontrolleras avseende företag som har verksamhet
med klusterbomber och personminor.
☐ Kemiska och biologiska vapen
☐ Kärnvapen
☐ Vapen och/eller krigsmateriel
☐ Alkohol
☐ Tobak
☐ Kommersiell spelverksamhet
☐ Pornografi
☐ Fossila bränslen (olja, gas, kol)
☐ Kol
☐ Uran
☐ Genetiskt modifierade organismer (GMO)
☐ Övrigt:
Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN
Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
☐ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen
av Bolaget självt eller av en underleverantör.
☐ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade
problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen
under en tid som Bolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Länder
☐ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande
värdepapper utgivna av vissa stater.
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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
Bolagets kommentar:
Fonder delegerar den aktiva bolagspåverkan i de underliggande bolagen till de utvalda fonderna.
Detta redovisas i samband med urvalsprocessen och vid efterföljande övervakningsarbete av de
fonder som har valts ut.
☐ 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
Fonden investerar uteslutande i fonder och är därmed en fond-i-fond. ESG-överväganden är därför integrerade
i löpande bedömningar och beslut kring strategisk tillgångsallokering och förvaltarval. I valet av fondförvaltare
beaktar vi hur ledningsgruppen tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och ägarförvaltning i samband med val av
värdepapper.
Fonden fokuserar på tillgångsklasser där ESG-hänsyn kan integreras. För tillgångsslag där ESG-hänsyn inte kan
integreras på ett effektivt sätt, men där tillgångsslaget bidrar till att fondens investeringsmål uppnås, prioriteras
placeringsmålen.
Fonden integrerar ESG i valet av investeringar i fonden. Processen talar om i vilken utsträckning ESG är relevant
för fonden och bedömer sedan varje enskild förvaltares förmåga att integrera ESG-hänsyn i sin
investeringsprocess, både absolut och relativt till sina konkurrenter. Vi föredrar förvaltare som integrerar ESGaspekter på ett sätt som följer bästa praxis och/eller har en komparativ fördel gentemot sina konkurrenter, och
detta är en av många faktorer som beaktas i urvalsprocessen. Om inte förvaltaren följer bästa praxis eller har en
komparativ fördel kommer vi att aktivt påverka förvaltaren till att förbättra detta. Vi förväntar oss att den valda
förvaltaren löpande bedömer och beaktar ESG-faktorer för våra andelsägares räkning, och att detta återspeglas
i fondens innehav och att förvaltaren kan ge exempel på var sådana bedömningar antingen har lett till en
investering, en försäljning eller gjort att förvaltaren avstår från en investering. Detta övervakas av vårt
investeringsteam och vår investeringskonsult.
Vi anser att fondförvaltarna har ett ansvar att tillvarata andelsägarnas intressen genom att utöva aktivt ägande
och inflytande genom dialog med bolagens styrelser och ledningar. Denna dialog syftar till att hantera risker och
kan både skapa och bevara företagens värde. Den direkta uppföljningen av de bolag som våra andelsägare är
exponerade mot genom investeringar i aktier eller andra instrument görs av våra utvalda förvaltare.
Vi förväntar oss högre långsiktig avkastning genom att investera i företag och tillgångar som bidrar till en hållbar
utveckling av världsekonomin.
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 använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller
för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in
Fonden har inte valt in någon investering under perioden och det är i enlighet med det som står i
informationsbroschyren.
Fonden har valt bort
Samtliga innehav har under perioden inte haft exponering mot klusterbomber eller personminor.
RP 5 har valt en fond som har ett tydligt hållbarhetsperspektiv på globala aktier, men det är bara en andel av
fondens totala allokering.
Fonden påverkar
Fonder delegerar det aktiva påverkandearbetet av företag till de utvalda värdepappersfonderna. Detta
framkommer i samband med urvalsprocessen och efterföljande uppföljningsarbete av de fonder som valts in.
Med tanke på att vi inte har haft några specifika uteslutningar som har utlösts har vi inte heller behövt påverka
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en förvaltare för att sälja en investering som varit i konflikt med vårt formella uteslutningskrav för till exempel
klusterbomber etc. Vi har dock påverkat, och fortsätter att påverka, att alla underliggande fonder som har
klassificerat sig som en artikel 6 fond i enlighet med SFDR överväger att göra tillräckliga ändringar för att kunna
klassificeras som en artikel 8 fond. Följande fonder har ändrat eller åtagit sig att ändra klassificeringen till artikel
8: Schroders Alternative Securitized Income Fund, BlueBay Investment Grade Absolute Bond Fund, TwentyFour
Strategic Income Fund, BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond-fond, ARGA Emerging Market
Equity, GQG Emerging Markets.

Övrigt
Under perioden var ansvarig förvaltare Christian Grosch hos Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.
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Ersättning och förmåner
Fondens fondbolag är ISEC Services AB. Företaget bedriver, förutom fondverksamhet, även annan närliggande
verksamhet såsom riskhanteringstjänster till andra fondbolag och administration för fonder tillhöriga andra
fondbolag. Nedanstående information avser samtliga anställda i företaget.

2021
51
13 444 321
-

2020
51
19 789 781
-

2 976 963

3 774 037

2) anställda i ledande strategiska befattningar

-

-

3) anställda med ansvar för kontrollfunktioner

3 928 289

4 083 727

4) risktagare

-

-

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

-

-

6 905 252

7 857 764

Antal anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald
Den sammanlagda ersättningen till anställda uppgår till
Den sammanlagda rörliga ersättningen till anställda uppgår till

Det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt
1) den verkställande ledningen

Summa ersättning till särskilt reglerad personal

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

2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

Fondförmögenhet kr

Andelsvärde

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr

1 903 036 430
954 077 532
571 177 115
185 350 793

-

12 841 338,99
7 895 242,96
4 829 987,84
1 964 667,24

-

Fondförmögenhet kr

Andelsvärde

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr

-

144,34
125,92
110,86

12 841 338,99
7 895 242,96
4 829 987,84

-

Total- Jämförelseavkastning %
index %

-

Aktiv
risk %

-

-

Total- Jämförelseavkastning %
index % *

Aktiv
risk % **

Använd valutakurs NOK/SEK: 1,0267

Andelsklass B i NOK valuta

2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

14,63
13,58
8,81 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 2019-06-12 - 2019-12-31

Andelsklass C i NOK valuta

2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

Fondförmögenhet kr

Andelsvärde

Antal utestående
andelar

Utdelning
per andel kr

-

92,05

1 964 667,24

-

Total- Jämförelseavkastning %
index % *

-7,95 1)

-

Aktiv
risk % **

-

*Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex
**Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess
jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna
1) Avser perioden 2018-09-19 - 2018-12-31
RP 5 Andelsklass C lades ner 2019-06-13
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Nyckeltal
Andelsklass B

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

11,06
*
14,11
14,60

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

0,50
476 206
0,04
1,04
Ingen

Omsättning
Omsättningshastighet ggr
Omsättning genom närstående värdepappersbolag kr

0,88
Ingen

Förvaltningskostnad
Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10 000 kr
Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr

54,35
3,41

*Fonden saknar jämförelseindex
1) Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totalavkastning. Uppgiften baseras på
månadsdata och avser de senaste 24 månaderna
2) Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras på månadsdata
och avser de senaste 24 månaderna
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Resultaträkning
Belopp i kr

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

Årets resultat

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

264 488 210
301 384
5 197 527
1 726 516
271 713 637

50 936 732
174 939
-1 699 877
1 394 732
50 806 526

-6 918 765
-101 455
-477 973
-7 498 193

-3 447 088
-6 203
-41 819
-3 495 110

264 215 444

47 311 416
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Balansräkning
Belopp i kr
Tillgångar
Fondandelar
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Not

2021-12-31

2020-12-31

1

1 828 973 532
1 828 973 532

936 766 318
936 766 318

80 336 123
1 311 245
1 910 620 900

66 325 687
377 672
91 965
1 003 561 642

2

890 552
6 693 918
7 584 470

404 226
49 079 884
49 484 110

1,3

1 903 036 430

954 077 532

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

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

Fondförmögenhet

Poster inom linjen
Inga

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 Andel %

Fondandelar
Kategori 7
GMO GLOBAL REAL RETRN U-AUSD, Irland, NOK

416 809

90 551 743

1 686 724

182 683 265

9,60

273 235 008

14,36

61 802

158 801 645

8,34

132 378 065

195 931 545

10,30

1 388 694

197 768 805

10,39

55 607

71 352 328

3,75

IMPAX GLOBAL EQTY OPPO-EURSA, Irland, EUR

10 406 968

156 485 537

8,22

JOHCM GLOBAL OPPORTUN-XNDEUR, Irland, EUR

14 473 361

193 051 947

10,14

SYSTEMATICA ALT RSK P-ESNOK, Irland, NOK
Alternative Strategies
ARCTIC NORW VALUE CR-B NOK, Irland, NOK
ARDEV GB LG ONLY EQ SRI-ENOK, Irland, NOK
GQG PARTNERS EM MKT EQ-INOKA, Irland, NOK
HEREFORD-BIN YUAN GREATER CHINA FUND D, Luxemburg, USD

PGIM-JN GLEO-EURIA, Irland, EUR

4,76

87 567

189 835 415

9,98

121 036

191 355 551

10,06

14 972 699

201 155 752

10,57

1 555 738 525

81,75

Summa Kategori 7

1 828 973 532

96,11

Summa Fondandelar

1 828 973 532

96,11

Summa värdepapper

1 828 973 532

96,11

74 062 898

3,89

1 903 036 430

100,00

SISF-GLOBAL RECOVERY-C USD, Luxemburg, USD
SKYLINE ARGA E/M EQ-A USD, Irland, USD
Equity Fund

Övriga tillgångar och skulder

Fondförmögenhet

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad
och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är
reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon
annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.
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Not 2 Övriga skulder
2021-12-31

2020-12-31

Ej likviderade köpta värdepapper
Uppl. kunduttag

6 693 918
-

48 953 750
126 134

Summa

6 693 918

49 079 884

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

954 077 532

571 177 115

790 981 864
-106 238 410
-

409 258 608
-73 669 607
-

-

-

264 215 444

47 311 416

1 903 036 430

954 077 532

Not 3 Förändring av fondförmögenhet

Fondförmögenhet vid årets början
Andelsklass B
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Tillfört vid fusion
Andelsklass C
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Överfört vid fusion
Periodens resultat enligt resultaträkning

Fondförmögenhet vid periodens slut
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