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Förvaltningsberättelse 
 
Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 
2022-01-01 - 2022-06-30 avseende Spets, 515603-0610. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) 
om värdepappersfonder (LVF). 
 
Förvaltningen av Spets utförs av Fair Investments Sweden AB baserat på ett uppdragsavtal mellan Fair 
Investments Sweden AB och ISEC Services AB. 

 
Allmänt om verksamheten 
 
Fondens utveckling  
Fondförmögenheten minskade under perioden från 243 miljoner kronor till 191 miljoner kronor. Nettot av in- 
och utflöde i fonden under perioden var -11,6 miljoner kronor. Fondens andelsvärde minskade under perioden 
med 17,01 procent (andelsklass A). 
 
 
Förvaltarkommentar 
 
Marknadskommentar – halvåret som gick 
Spetsfondens A-klass minskade 17,01 procent under första halvåret av 2022. Den avkastningen säger så klart 
ingenting eftersom det inte går att utvärdera fondens prestation på så kort sikt. Dessutom gillar förvaltaren 
talesättet som har följande innebörd: ”Du är aldrig så genial som folk tror när du presterar på topp och aldrig så 
värdelös som folk tror när du underpresterar”. Prestation på aktiemarknaden bör utvärderas över minst 5 års 
cykler, allra helst över en hel konjunkturcykel. På lång sikt är det bolagens utveckling som styr. På kort sikt styrs 
bolagens aktiekurser av aktiemarknadens giriga intresse för bolagets utveckling eller av aktiemarknadens rädsla 
för bolagets utveckling.  
 
Under 2022 finns det som vanligt också orosmoment. En ökad inflation och rädslan för recession i flera länder. I 
stället för att byta spår och försöka parera marknadens rädslor/nycker försöker förvaltaren välja bolag som 
klarar sig bra oavsett vilka popularitetsvindar som blåser på börsen, det vill säga bolag som förväntas klara sig 
bra på lång sikt. På kort sikt kommer fonden inte vara immun mot svängningarna, utan bolagen kommer likt 
båtar på havet svänga om vågorna ökar i amplitud. Det går inte att påverka. Just nu har fonden dessutom bolag 
i portföljen som svänger mer än vad vår förvaltningsstrategi gjort historiskt. Svängningarna kommer vara 
ordentligt obehagliga. Om det blir obehagligt, tänk på att det är svängningarna som ger fonden den höga 
avkastningen. Om bolagen inte skulle svänga så skulle de inte ge högre avkastning än en bankränta. 
 
 
Väsentliga risker 
Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling (marknadsrisk) samt av förändring 
i växelkursen på den svenska kronan (valutarisk).  
 
Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.  
 
Fonden är en global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier utan geografiska 
eller branschspecifika begränsningar. Fonden påverkas därför av marknadsrisk, det vill säga risken för 
förändringar i priser på fondens underliggande aktier. Exponering mot aktiemarknader uppnås huvudsakligen 
genom placeringar i aktier, men kan även placera upp till 10 procent av fondförmögenheten i andra fonder. 
Marknadsrisken minskas genom att fonden har en diversifierad portfölj med god spridning på olika sektorer och 
2 branscher. Den geografiska diversifieringen kan variera över tid och fonden har möjlighet enligt 
fondbestämmelser att placera upp till 100 procent av fondens medel på den amerikanska aktiemarknaden. 
Fonden utsätts för likviditetsrisk vilket avser risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en 
rimlig kostnad och inom en rimlig tid. Fonden kommer att ha positioner både i bolag med likvida aktier och bolag 
med en begränsad likviditet i aktien. En hög likviditetsrisk kan medföra att fondens villkor för inlösen av 
fondandelar riskeras att inte kunna följas vid varje tidpunkt. Denna risk kan dock hanteras i fonden genom 
hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta 



större andelsflöden. Eftersom Fonden placerar sina tillgångar globalt är fonden exponerad mot valutarisk. När 
Fonden placerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, uppstår valutarisk i 
motsvarande utsträckning. Fonden använder sig inte av valutaderivat för att valutasäkra sina innehav. För att 
beräkna fondens sammanlagda exponeringar använder fondbolaget 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 
Efter perioden har det inte inträffat några väsentliga förändringar på personella eller organisatoriska och ej 
heller för fonden eller några förändringar i placeringsinriktning.  
 
 
Övrigt 
Under perioden var ansvarig förvaltare Johan Bynélius. 

 



Ekonomisk översikt 
 
Huvudportfölj SEK 
 
                
        
  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet kr värde kr andelar per andel kr avkastning % index % risk % 

                
2022-06-30 191 015 502 - 1 640 631,40 - - - - 
2021-12-31 243 305 944 - 1 739 058,08 - - - - 
2020-12-31 22 768 049 - 209 439,14 - - - - 
                
        
 

 
Andelsklass A SEK 
 
                
        

  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet kr värde kr andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 

                
2022-06-30 - 121,30 1 299 147,80 - -17,01 - - 
2021-12-31 - 146,17 1 353 281,74 - 34,46 - - 
2020-12-31 - 108,71 209 439,14 - 8,71 1) - - 
        
1) Avser period 2020-06-04 - 2020-12-31 
 
 
Andelsklass D NOK 
 
                
        

  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet kr värde kr andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 

                
2022-06-30 - 94,25 341 483,60 - -17,94 - - 
2021-12-31 - 114,86 385 776,34 - 14,86 2) - - 
                
        
*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 senaste 24 månaderna 
 
2) Avser period 2021-06-01 - 21-12-31 
 
 



Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2022-06-30 2021-12-31 
 
Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 189 772 221 240 115 305 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 189 772 221 240 115 305 
 

 
Bankmedel och övriga likvida medel 2 419 104 3 187 770 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 869 11 043 
Summa tillgångar  192 199 194 243 314 118 
 

 
 
Skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 235 1 274 
Övriga skulder 1 178 457 6 900 
Summa skulder 1 183 692 8 174 
 

 
Fondförmögenhet 1,2 191 015 502 243 305 944 

 
 
 

   
Poster inom linjen   
  Inga Inga 
   
      
      
      
   
 



Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
 
Halvårsredogörelsen 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. 
 
 



Not 1  Finansiella Instrument 
 
Per 2022-06-30 innehades följande finansiella instrument. 
 
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 
   
  2022-01-01- 2021-01-01- 
  2022-06-30 2021-12-31 
   
      
Fondförmögenhet vid årets början 243 305 944 22 768 049 
      
Andelsklass A     
Andelsutgivning 24 091 154 180 171 325 
Andelsinlösen -30 931 560 -42 289 779 
      
Andelsklass D     
Andelsutgivning 1 043 251 2 214 884 
Andelsinlösen -5 777 960 -14 094 063 
      
Tillfört vid fusion - 59 762 698 
      
Periodens resultat enligt resultaträkning -40 715 327 34 772 830 
      
   
Fondförmögenhet vid periodens slut 191 015 502 243 305 944 
   
 
 



Underskrifter 
 
Stockholm den 
 
    
  
    
    
Helena Unander-Scharin   
Verkställande direktör   
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Förvaltningsberättelse 
 
Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 
2022-01-01 - 2022-06-30 avseende Spets, 515603-0610. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) 
om värdepappersfonder (LVF). 
 
Förvaltningen av Spets utförs av Fair Investments Sweden AB baserat på ett uppdragsavtal mellan Fair 
Investments Sweden AB och ISEC Services AB. 


 
Allmänt om verksamheten 
 
Fondens utveckling  
Fondförmögenheten minskade under perioden från 243 miljoner kronor till 191 miljoner kronor. Nettot av in- 
och utflöde i fonden under perioden var -11,6 miljoner kronor. Fondens andelsvärde minskade under perioden 
med 17,01 procent (andelsklass A). 
 
 
Förvaltarkommentar 
 
Marknadskommentar – halvåret som gick 
Spetsfondens A-klass minskade 17,01 procent under första halvåret av 2022. Den avkastningen säger så klart 
ingenting eftersom det inte går att utvärdera fondens prestation på så kort sikt. Dessutom gillar förvaltaren 
talesättet som har följande innebörd: ”Du är aldrig så genial som folk tror när du presterar på topp och aldrig så 
värdelös som folk tror när du underpresterar”. Prestation på aktiemarknaden bör utvärderas över minst 5 års 
cykler, allra helst över en hel konjunkturcykel. På lång sikt är det bolagens utveckling som styr. På kort sikt styrs 
bolagens aktiekurser av aktiemarknadens giriga intresse för bolagets utveckling eller av aktiemarknadens rädsla 
för bolagets utveckling.  
 
Under 2022 finns det som vanligt också orosmoment. En ökad inflation och rädslan för recession i flera länder. I 
stället för att byta spår och försöka parera marknadens rädslor/nycker försöker förvaltaren välja bolag som 
klarar sig bra oavsett vilka popularitetsvindar som blåser på börsen, det vill säga bolag som förväntas klara sig 
bra på lång sikt. På kort sikt kommer fonden inte vara immun mot svängningarna, utan bolagen kommer likt 
båtar på havet svänga om vågorna ökar i amplitud. Det går inte att påverka. Just nu har fonden dessutom bolag 
i portföljen som svänger mer än vad vår förvaltningsstrategi gjort historiskt. Svängningarna kommer vara 
ordentligt obehagliga. Om det blir obehagligt, tänk på att det är svängningarna som ger fonden den höga 
avkastningen. Om bolagen inte skulle svänga så skulle de inte ge högre avkastning än en bankränta. 
 
 
Väsentliga risker 
Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling (marknadsrisk) samt av förändring 
i växelkursen på den svenska kronan (valutarisk).  
 
Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.  
 
Fonden är en global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier utan geografiska 
eller branschspecifika begränsningar. Fonden påverkas därför av marknadsrisk, det vill säga risken för 
förändringar i priser på fondens underliggande aktier. Exponering mot aktiemarknader uppnås huvudsakligen 
genom placeringar i aktier, men kan även placera upp till 10 procent av fondförmögenheten i andra fonder. 
Marknadsrisken minskas genom att fonden har en diversifierad portfölj med god spridning på olika sektorer och 
2 branscher. Den geografiska diversifieringen kan variera över tid och fonden har möjlighet enligt 
fondbestämmelser att placera upp till 100 procent av fondens medel på den amerikanska aktiemarknaden. 
Fonden utsätts för likviditetsrisk vilket avser risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en 
rimlig kostnad och inom en rimlig tid. Fonden kommer att ha positioner både i bolag med likvida aktier och bolag 
med en begränsad likviditet i aktien. En hög likviditetsrisk kan medföra att fondens villkor för inlösen av 
fondandelar riskeras att inte kunna följas vid varje tidpunkt. Denna risk kan dock hanteras i fonden genom 
hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta 







större andelsflöden. Eftersom Fonden placerar sina tillgångar globalt är fonden exponerad mot valutarisk. När 
Fonden placerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, uppstår valutarisk i 
motsvarande utsträckning. Fonden använder sig inte av valutaderivat för att valutasäkra sina innehav. För att 
beräkna fondens sammanlagda exponeringar använder fondbolaget 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 
Efter perioden har det inte inträffat några väsentliga förändringar på personella eller organisatoriska och ej 
heller för fonden eller några förändringar i placeringsinriktning.  
 
 
Övrigt 
Under perioden var ansvarig förvaltare Johan Bynélius. 


 







Ekonomisk översikt 
 
Huvudportfölj SEK 
 
                
        
  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet kr värde kr andelar per andel kr avkastning % index % risk % 


                
2022-06-30 191 015 502 - 1 640 631,40 - - - - 
2021-12-31 243 305 944 - 1 739 058,08 - - - - 
2020-12-31 22 768 049 - 209 439,14 - - - - 
                
        
 


 
Andelsklass A SEK 
 
                
        


  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet kr värde kr andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 


                
2022-06-30 - 121,30 1 299 147,80 - -17,01 - - 
2021-12-31 - 146,17 1 353 281,74 - 34,46 - - 
2020-12-31 - 108,71 209 439,14 - 8,71 1) - - 
        
1) Avser period 2020-06-04 - 2020-12-31 
 
 
Andelsklass D NOK 
 
                
        


  Fond- Andels- Antal utestående Utdelning Total- Jämförelse- Aktiv 
  förmögenhet kr värde kr andelar per andel kr avkastning % index % * risk % ** 


                
2022-06-30 - 94,25 341 483,60 - -17,94 - - 
2021-12-31 - 114,86 385 776,34 - 14,86 2) - - 
                
        
*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 senaste 24 månaderna 
 
2) Avser period 2021-06-01 - 21-12-31 
 
 







Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2022-06-30 2021-12-31 
 
Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 189 772 221 240 115 305 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 189 772 221 240 115 305 
 


 
Bankmedel och övriga likvida medel 2 419 104 3 187 770 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 869 11 043 
Summa tillgångar  192 199 194 243 314 118 
 


 
 
Skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 235 1 274 
Övriga skulder 1 178 457 6 900 
Summa skulder 1 183 692 8 174 
 


 
Fondförmögenhet 1,2 191 015 502 243 305 944 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
 
 


Allmänna redovisningsprinciper 
 
Halvårsredogörelsen 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. 
 
 







Not 1  Finansiella Instrument 
 
Per 2022-06-30 innehades följande finansiella instrument. 
 
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 
   
  2022-01-01- 2021-01-01- 
  2022-06-30 2021-12-31 
   
      
Fondförmögenhet vid årets början 243 305 944 22 768 049 
      
Andelsklass A     
Andelsutgivning 24 091 154 180 171 325 
Andelsinlösen -30 931 560 -42 289 779 
      
Andelsklass D     
Andelsutgivning 1 043 251 2 214 884 
Andelsinlösen -5 777 960 -14 094 063 
      
Tillfört vid fusion - 59 762 698 
      
Periodens resultat enligt resultaträkning -40 715 327 34 772 830 
      
   
Fondförmögenhet vid periodens slut 191 015 502 243 305 944 
   
 
 







Underskrifter 
 
Stockholm den 
 
    
  
    
    
Helena Unander-Scharin   
Verkställande direktör   
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     2022-08-31T09:45:47.295Z
     /envelopes/Hya9jj2Js/recipients/rk13si21o
     /envelopes/Hya9jj2Js
   
    
     /envelopes/Hya9jj2Js/recipients/rk13si21o
     Helena
     Unander-Scharin
     194.62.153.17
   
  
   
    signature.created
    2022-08-31T09:46:19.543Z
    BkgCqoonJs.fa294fb7-20a5-4f26-82fb-0e38ee8f1ffe
    
     BkgCqoonJs.fa294fb7-20a5-4f26-82fb-0e38ee8f1ffe
     /envelopes/Hya9jj2Js/documents/BkgCqoonJs/signatures/BkgCqoonJs.fa294fb7-20a5-4f26-82fb-0e38ee8f1ffe
     /envelopes/Hya9jj2Js/documents/BkgCqoonJs
     
      /envelopes/Hya9jj2Js/recipients/rk13si21o
      Linda Helena
      Unander-Scharin
      1977/11/17
      197711174669
    
     signed
     bankid-se
     Linda Helena
     Unander-Scharin
     1977/11/17
     194.62.153.17
     
      BkgCqoonJs
      69960bde-7c6a-4713-b951-bedeaaeca47e
      true
      2022-08-31T09:46:18.868Z
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