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Skandia Time Global 

Fonden investerar globalt i aktier inom TIME-sektorerna telekom, 
information, media och underhållning (entertainment). Investe-
ringarna fördelas över olika länder, främst i marknadsledande fö-
retag. 

Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen 
överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgifter. 

De sektorer och branscher som fonden fokuserar på har histo-
riskt präglats av en hög risknivå. Därför kan det bedömas att fon-
den även i fortsättningen kommer att uppvisa väsentligt högre 
risk än fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. 
Fondens investeringar i utländska aktier valutasäkras normalt 
inte, vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i 
växelkursen för de valutor fonden är investerad i. Placeringshori-
sonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagan-
demetoden används för att beräkna fondens sammanlagda ex-
ponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp 
till den underliggande tillgångens exponering. 

Skandia Time Global sjönk 11,7 procent under 2022. Under 
samma period sjönk jämförelseindex 22,2 procent. 

Under 2022 öppnade samhället upp efter nedstängningarna på 
grund av covid-19-pandemin, vilket hade betydande effekt på 
företagen inom teknik, media och telekom (TMT). Under 
pandemin växte konsumtionen i linje med dess långsiktiga trend 
tack vare stora statliga stimulanser. Men resor, nöjesställen och 
restauranger var alla kraftigt begränsade. När samhället 
öppnade igen började konsumtionen gå tillbaka till tjänster, vilket 
ledde till en nedgång i varukonsumtionen och särskilt inom 
online-detaljhandeln och konsumentelektronik.  

Bland de positiva bidragsgivarna till resultatet under året var 
Deutsche Telekom och Check Point Software. 

Telekomoperatören och majoritetsägaren av T-Mobile, Deutsche 
Telekom, presterade starkt under året drivet av solida 
affärsresultat med både Deutsche Telekom och T-Mobile som 
höjde EBITDA-guidningen tre gånger under 2022. IT-
säkerhetsföretaget Check Point Software hade ytterligare ett 
starkt resultat då efterfrågan på dess kärnprodukter ökade under 
året samtidigt som ökade geopolitiska spänningar och 
distansarbete har varit en övergripande medvind till 
cybersäkerhetssektorn. 

Bland de negativa bidragsgivarna till resultatet under året var 
Apple och Embracer Group. 

iPhone-tillverkaren Apple är det största bolaget i fondens 
jämförelseindex med cirka 15 procent. I början av året hade 
fonden nära 9 procents innehav i bolaget och i slutet av året 
minskade det till cirka 3 procent, vilket innebär att Apple är den 
största undervikten i fonden i förhållande till jämförelseindex. 
Apple försämrade resultatet både på absolut basis, eftersom 
aktierna föll under året, men också på en relativ basis då 
aktierna föll mindre än index. Bolaget gick bättre än förväntat 
under året då de kunde säkra bättre tillgång på 
nyckelkomponenter än sina konkurrenter och därmed tog 
marknadsandelar. Embracer Group gick svagt under året då 
bolaget möttes av kortsiktiga motvindar från spelförseningar och 
marknaderna för videospel och brädspel som saktade in på 
grund av återöppningen. Vi fortsätter dock att se videospel som 
ett område med långsiktig sekulär tillväxt och Embracers starka 
pipeline av AAA-spel under utveckling ger dem en position att 
växa snabbare än marknaden, vilket inte återspeglas i den låga 
värderingen av aktierna. 

För 2023 förblir fondens strategi densamma. Vi vill äga bolag 
med låg värdering i förhållande till de långsiktiga 
tillväxtutsikterna. Den stora priskorrigeringen i snabbväxande 
techbolag har lett till att hitta attraktiva möjligheter i  
högtillväxtsegment och för närvarande är fonden balanserad i 

förhållande till index. Att köpa lågprissatta tillgångar med bättre 
tillväxtutsikter än vad som återspeglas i marknadspriset har gett 
en stark överprestation för vår teknikstrategi sedan starten 2001 
och vi är övertygade om strategin och utsikterna för 2023.  

Fonden har inte handlat med derivatinstrument under perioden. 

Förvaltningsarvode: 
1,40 % per år. 

Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade affärs-
transaktionskostnader. 

Insatt belopp Förvaltnings-
kostnad 

Nettovärde 2022-
12-31

Engångsinsättning 
2022-01-01 10 000 kr   133 kr  8 832 kr 
Månadssparande 
2022-01-01 - 2022-12-31 12 x 100 kr   8 kr  1 123 kr 

Årlig avgift: 
1,41 %. 

Ansvarig förvaltare: 
Erling Thune (DNB). 

Pensionsmyndigheten: 
Fonden ingår i premiepensionsvalet. 

Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index 
Årsavkastning snitt (2 år) 2021-01-01 - 2022-12-31 8,7 % 3,7 % 
Årsavkastning snitt (5 år) 2018-01-01 - 2022-12-31 15,3 % 14,9 % 
Volatilitet snitt (2 år) 2021-01-01 - 2022-12-31 15,7 % 18,6 % 
Tracking error (2 år) 2021-01-01 - 2022-12-31 8,7 % 

Jämförelseindex: 
MSCI TMT Index Net (inkluderar utdelningar. 

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % 
och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde 
anges i kronor. 

År Fondförmög-
enhet i tkr* 

Andels-
värde* 

Antal andelar 
i heltal 

Utdelning 
per andel 

Total-
avkastning 

Fond 

Total-
avkastning 

Index 
2022 10 899 515  507,18 21 489 553  0,00 -11,7 % -22,2 %
2021 12 975 697  574,24 22 595 560  0,00 33,7 % 39,1 %
2020 9 752 435  429,41 22 710 288  0,00 14,9 % 20,2 %
2019 9 575 081  373,66 25 624 433  0,00 37,5 % 48,2 %
2018 6 238 453  271,66 22 963 438  0,00 9,2 % 4,5 %
2017 6 223 541  248,74 25 019 120  0,00 24,0 % 16,3 %
2016 4 317 972  200,55 21 529 521  0,00 25,8 % 18,8 %
2015 2 478 812  159,42 15 548 940  0,00 19,1 % 11,1 %
2014 2 145 162  133,88 16 022 550  0,00 28,3 % 35,8 %
2013 1 639 639  104,31 15 718 905  0,00 41,6 % 30,0 %

*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 31 december på fondens
placeringar. 

Omsättningshastigheten i fonden 

År ggr/år Internt mellan egna fonder 
2022 0,86 0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage) 

År Belopp, tkr Del av omsättn., % 
2022  6 836 0,03 

Fondens aktiva risk (ofta benämnt tracking error som anger fondens aktivitetsgrad, dvs hur mycket 
fondens avkastning avviker från sitt jämförelseindex): 

År 
2022 

Aktiv risk 
8,7 % 

2021 7,9 %
2020 5,4 %
2019 5,6 %
2018 4,4 %
2017 6,1 %
2016 6,6 %
2015 5,1 %
2014 5,3 %
2013 4,3 %
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BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 

Balansräkning, tkr 2022 2021

Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 10 740 626 12 633 484 
Penningmarknadsinstrument   0   0 
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde   0   0 
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde   0   0 
Fondandelar   0   0 
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 10 740 626 12 633 484 
Placering på konto hos kreditinstitut   0   0 
Summa placeringar med positivt marknadsvärde 10 740 626 12 633 484 
Bankmedel och övriga likvida medel  172 873  348 167 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 824   0 
Övriga tillgångar (Not 3)   401  13 803 
Summa tillgångar 10 915 724 12 995 454 
Skulder 
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde   0   0 
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde   0   0 
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde   0   0 
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde   0   0 
Skatteskulder   0   0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 126  15 469 
Övriga skulder (Not 3)  2 084  4 288 
Summa skulder  16 209  19 757 
Fondförmögenhet (Not 1) 10 899 515 12 975 697 
Poster inom linjen 
Utlånade finansiella instrument   0   0 
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument   0   0 
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument   0   0 
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument   0   0 
Övriga mottagna säkerheter   0   0 
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument   0   0 
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument   0   0 
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument   0   0 
Övriga ställda säkerheter   0   0 

Resultaträkning 1/1 - 31/12, tkr 2022 2021 

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (Not 4) -1 496 290 3 311 018
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument (Not 5)   0   0 
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument (Not 6)   0   0 
Värdeförändring på övriga derivatinstrument (Not 7)   0   0 
Värdeförändring på fondandelar (Not 8)   0   0 
Ränteintäkter  1 824   0 
Utdelningar  148 951  138 305 
Valutakursvinster och -förluster netto  32 837  14 951 
Övriga finansiella intäkter   0   0 
Övriga intäkter (Not 10)   0   0 
Summa intäkter och värdeförändring -1 312 679 3 464 274
Kostnader 
Förvaltningskostnader - 165 962 - 164 481
   Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten - 164 291 - 164 379
   Ersättning till förvaringsinstitutet - 1 671 - 102
   Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0
   Ersättning till revisorer   0   0 
Räntekostnader  1 098 - 845
Övriga finansiella kostnader (Not 9)   0   0 
Övriga kostnader (Not 10) - 6 836 - 5 402
Summa kostnader - 171 700 - 170 728
Skatt (Not 2)   0   0 
Årets resultat (Not 1) -1 484 379 3 293 546

NOTER 2022 2021 

Not 1. Förändring av fondförmögenheten 
Fondförmögenhet vid årets början 12 975 697 9 752 435 
Andelsutgivning  781 021 1 348 040 
Andelsinlösen -1 372 824 -1 418 324
Årets resultat enligt resultaträkning -1 484 379 3 293 546
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning   0   0 
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen   0   0 
Lämnad utdelning   0   0 
Fondförmögenhet vid årets slut 10 899 515 12 975 697 
Not 2. Utdelning till andelsägarna 
Beskattningsbar inkomst före utdelning   0   0 
Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna   0   0 
Beskattningsbar inkomst   0   0 
Betald utländsk skatt enligt dubbelbeskattningsavtal   0   0 
Beslutad utdelning   0   0 
Not 3. Övriga tillgångar och skulder 
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer   401  13 803 
I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 2 084 - 4 288
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 
Realisationsvinster 2 314 382 2 389 466 
Realisationsförluster - 471 899 - 223 721
Orealiserade vinster och förluster -3 338 773 1 145 274
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -1 496 290 3 311 018
Not 5. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument 
Realisationsvinster   0   0 
Realisationsförluster   0   0 
Orealiserade vinster och förluster   0   0 
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument   0   0 
Not 6. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument 
Realisationsvinster   0   0 
Realisationsförluster   0   0 
Orealiserade vinster och förluster   0   0 
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument   0   0 
Not 7. Värdeförändring på övriga derivatinstrument 
Realisationsvinster   0   0 
Realisationsförluster   0   0 
Orealiserade vinster och förluster   0   0 
Värdeförändring på övriga derivatinstrument   0   0 
Not 8. Värdeförändring på fondandelar 
Realisationsvinster   0   0 
Realisationsförluster   0   0 
Orealiserade vinster och förluster   0   0 
Värdeförändring på fondandelar   0   0 
Not 9. Övriga finansiella intäkter och finansiella kostnader 
I övriga finansiella intäkter ingår   0   0 
I övriga finansiella kostnader ingår   0   0 
Not 10. Övriga intäkter och kostnader 
I övriga intäkter ingår arvodesrabatter   0   0 
I övriga kostnader ingår transaktionskostnader - 6 836 - 5 402
I övriga kostnader ingår analyskostnader 0 0

INNEHAV 

Finansiella instrument Land
* 

Marknad
svärde, 

tkr 

Del av 
fondförm
ögenhet 

Del av 
fondför-
mögen-
het per 

emittent 

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-
rande marknad utanför EES 

Aktier

Informationsteknologi
Apple Inc US  368 894 3,38% 3,38% 
Accenture Plc IE   11 0,00% 0,00% 
Adobe Inc US  44 255 0,41% 0,41% 
Adtran Inc US  94 306 0,87% 0,87% 
Advanced Micro Devices inc US  245 766 2,25% 2,25% 
Arrow Electronics Inc US  120 534 1,11% 1,11% 
Capgemini SE FR  297 382 2,73% 2,73% 
Check Point Software Technologies Ltd IL  143 027 1,31% 1,31% 
Dell Technologies Inc US  46 377 0,43% 0,43% 
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE  346 084 3,18% 3,18% 
Lam Research Corp US  67 547 0,62% 0,62% 
O2micro International Ltd ADR KY  21 009 0,19% 0,19% 
Micron Technology Inc US  98 107 0,90% 0,90% 
Microsoft Corp US 1 008 118 9,25% 9,25% 
Mastercard Inc US  356 926 3,27% 3,27% 
Nokia Oyj FI  362 154 3,32% 3,32% 
Nordic Semiconductor Asa NO  134 506 1,23% 1,23% 
Nvidia Corp US  198 721 1,82% 1,82% 
Otello Corp ASA NO  15 986 0,15% 0,15% 
Oracle Corp US  100 598 0,92% 0,92% 
PTC Inc US  112 130 1,03% 1,03% 
Qualcomm Inc US  114 868 1,05% 1,05% 
Salesforce Inc US  391 250 3,59% 3,59% 
Samsung Electronics Co Ltd GDR KR  247 484 2,27% 2,27% 
SAP SE DE  407 397 3,74% 3,74% 
ServiceNow Inc US  114 045 1,05% 1,05% 
Vishay Intertechnology Inc US  101 181 0,93% 0,93% 
Tomtom Nv NL  148 061 1,36% 1,36% 
Visa Inc US  380 436 3,49% 3,49% 
VMware Inc US  101 742 0,93% 0,93% 
Western Digital Corp US  280 417 2,57% 2,57% 
Summa Informationsteknologi 6 469 320 59,35% 

Sällanköpsvaror och tjänster
Amazon.Com Inc US  105 227 0,97% 0,97% 
Betsson AB SE  227 077 2,08% 2,08% 
Peloton Interactive Inc US  38 948 0,36% 0,36% 
Sony Group Corp JP  359 455 3,30% 3,30% 
Summa Sällanköpsvaror och tjänster  730 707 6,70%

Telekomoperatörer
Activision Blizzard Inc US  48 715 0,45% 0,45% 
Criteo SA ADR FR  272 566 2,50% 2,50% 
Deutsche Telekom Ag DE  201 480 1,85% 1,85% 
Electronic Arts Inc US  135 585 1,24% 1,24% 
Meta Platforms Inc US  569 383 5,22% 5,22% 
Alphabet Inc - A US  891 044 8,18% 8,18% 
T-Mobile US Inc US  56 883 0,52% 0,52% 
Publicis Groupe SA FR  191 882 1,76% 1,76% 
Schibsted ASA A-Shares NO  36 452 0,33% 0,33% 
Square Enix Holdings Co Ltd JP  144 836 1,33% 1,33% 
Stillfront Group AB (publ) SE  125 195 1,15% 1,15% 
Swisscom AG CH  93 544 0,86% 0,86% 
Take-Two Interactive Software Inc US  299 513 2,75% 2,75% 
Telenor ASA NO  150 746 1,38% 1,38% 
Embracer Group Ab SE  194 508 1,78% 1,78% 
Ubisoft Entertainment Sa FR  45 301 0,42% 0,42% 
Walt Disney Co/The US  82 966 0,76% 0,76% 
Summa Telekomoperatörer 3 540 599 32,48% 
Summa Aktier 10 740 626 98,54% 
Summa Överlåtbara värdepapper 10 740 626 98,54% 

Summa Finansiella instrument 
Med positivt marknadsvärde 10 740 626 98,54% 0,00% 
Med negativt marknadsvärde   0 0,00% 0,00% 
Övriga tillgångar och skulder  158 888 1,46% 0,00% 
    Varav likvida medel SEB  172 873 1,59% 0,00% 
Fondförmögenhet 10 899 515 100,00% 

Derivatexponering
Totalt utställda derivat   0 0,00% 0,00% 
Totalt innehavda derivat   0 0,00% 0,00% 
Netto valutaterminer (OTC)   0 0,00% 0,00% 
Summa derivatexponering   0 0,00% 

Total fördelning av tillgångar och skulder
Aktierelaterade finansiella instrument 10 740 

626 
98,54% 0,00% 

Ränterelaterade finansiella instrument   0 0,00% 0,00% 
Övrigt  158 888 1,46% 0,00% 
Summa tillgångar och skulder 10 899 515 100,00% 

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i 
slutet av rapporten. 

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör 
att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De 
marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i december 
2022. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan 
våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. 
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Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper 

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering? 

 Ja  Nej 

Den gjorde hållbara 

investeringar med ett 

miljömål: 

      % 

Den främjade miljörelaterade och 
sociala egenskaper och även om 
den inte hade en hållbar investering 
som sitt mål, hade den en andel på 
53 % hållbara investeringar 

i ekonomiska 

verksamheter som anses 

vara miljömässigt hållbara 

enligt EU-taxonomin 

med ett miljömål i ekonomiska 
verksamheter som anses vara 
miljömässigt hållbara enligt 
EU-taxonomin 

i ekonomiska verksamheter 
som inte anses vara 
miljömässigt hållbara enligt 
EU- taxonomin 

med ett miljömål i ekonomiska 
verksamheter som inte anses 
vara miljömässigt hållbara 
enligt EU-taxonomin 

med ett socialt mål 

Den gjorde hållbara investeringar 
med ett socialt mål: _% 

Den främjade miljörelaterade och 
sociala egenskaper, men gjorde inte 
några hållbara investeringar 

I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala 

egenskaperna av denna finansiella produkt? 

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna? 

Fonden valde in investeringar som bidrog till positiva effekter för hållbarhet: 
Under året utgjorde 53 procent 
av fondens investeringar vad 
Skandia klassar som Hållbara 
investeringar, varav 0 procent-
enheter klassades som 
Lösningsinvesteringar. 

Vi analyserade hållbarhetsnivån 
i fondens samtliga investeringar 
genom att använda en egen-
utvecklad analysmodell. Den 
analyserar investeringar utifrån 
två hållbarhetsdimensioner, vad 
och hur, och används som ett 
verktyg för att välja in 
investeringar i fonden. 

Hållbarhets- 
indikatorer mäter 
uppnåendet av de 
miljörelaterade eller 
sociala egenskaperna 
som den finansiella 
produkten främjar. 

Hållbar investering:  

en investering i 
ekonomisk 
verksamhet som 
bidrar till ett 
miljömål eller socialt 
mål, förutsatt att 
investeringen inte 
orsakar betydande 
skada för något 
annat miljömål eller 
socialt mål och att 
investeringsobjekten 
följer praxis för god 
styrning. 

EU-taxonomin  
är ett klassificerings-
system som läggs 
fram i förordning 
(EU) 2020/852, där 
det fastställs en 
förteckning över 
miljömässigt 
hållbara 
ekonomiska 
verksamheter. 
Förordningen 
fastställer inte någon 
förteckning över 
socialt hållbara 
ekonomiska 
verksamheter. 
Hållbara 
investeringar med 
ett miljömål kan vara 
förenliga med 
kraven i taxonomin 
eller inte. 
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• Vad: I vilken utsträckning investeringsobjektets produkter och tjänster bidrog till
FN:s globala hållbarhetsmål.

• Hur: Hur väl investeringsobjektet hanterade hållbarhetsrelaterade risker och
möjligheter i sin verksamhet.

Under 2022 beaktade Skandia Time Global miljörelaterade och sociala egenskaper vid 
val av investeringar till fonden. Fonden valde bort investeringar på en grundläggande 
nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global 
Compact) samt ohållbara sektorer. 

Fonden påverkade investeringar i en hållbar riktning: 
Skandia bedrev under året ett aktivt påverkansarbete. Detta arbete omfattade flera 
typer av aktiviteter, så som reaktiv, proaktiv och tematisk påverkan samt röstning på 
bolagsstämmor. Oavsett metod var målet att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i 
fondens portföljbolag samtidigt som negativa konsekvenser för människor och miljö 
förebyggdes.  

… och jämfört med de föregående perioderna? 

Ingen jämförbar data finns tillgänglig för föregående perioder. 

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten 
delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?  

Fonden gjorde löpande investeringar som Skandia bedömde bidrar eller syftar till att 
vara lösningar till FN:s globala hållbarhetsmål, exempelvis hållbar energi, fredliga och 
inkluderande samhällen samt hållbar konsumtion och produktion. Detta innefattar även 
att utveckla förvaltning och investeringar för att bidra till Parisavtalets mål. 

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella 
produkten delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller 
socialt mål med de hållbara investeringarna? 

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för 
hållbarhetsfaktorer?  

Fondens samtliga investeringar genomlystes regelbundet under perioden för 
att säkerställa att inga investeringar gjordes i nedan exkluderade sektorer.  

Bolag kopplade till brott mot internationella normer fångades upp och 
utvärderades. Identifierades en avvikelse inleddes ett aktivt påverkansarbete 
på bolaget. Om det inte skedde någon förbättring från bolagets sida 
exkluderades investeringen till dess att bolaget utför tillräckliga åtgärder. 

• Kontroversiella vapen (0%)

• Kol

• Tobak (0 %)

• Cannabis

• Normbrott. Bolag som kränker internationella normer, exempelvis UN

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och

som har allvarliga brister i sin hantering av miljö, sociala aspekter,

affärsetik eller bolagsstyrning. 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 anses rimlig i det enskilda fallet.

Fonden använde även fler indikatorer för att beakta huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbar utveckling som har definierats i EU-förordningen om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar. Dessa beskrivs mer utförligt under frågan 

Huvudsakliga  
negativa  
konsekvenser är  
investeringsbesluts  
mest negativa  
konsekvenser för  
hållbarhetsfaktorer  
som rör miljö, sociala  
frågor och  
personalfrågor,  
respekt för mänskliga  
rättigheter samt  
frågor rörande  
bekämpning av  
korruption och  
mutor. 
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om hur negativa konsekvenser beaktades nedan. 

Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter?  

Ja. Skandia Fonder förväntar sig att bolagen följer riktlinjerna och arbetar i 
linje med konventionerna oavsett om de riktar sig till stater eller enskilda 
organisationer och oavsett om de länder där bolagen verkar är bundna av 
konventionerna eller har svagare eller ringa rättighetslagstiftning på området.  

Vi granskar återkommande våra fonders investeringar. Om ett bolag inte följer 
ovan nämnda ramverk och riktlinjer på ett godtagbart sätt, utvärderas 
avvikelsen. Eftersom vi är aktiva ägare påbörjar vi en dialog för att påverka 
bolaget att utveckla sin verksamhet. Det betyder till exempel att Skandia 
Fonder noggrant följer händelseutvecklingen i bolaget, för samtal med 
bolagens ledning och, i tillämpliga fall, röstar på bolagsstämmor. Främst avser 
vi att föra dialog med ett sådant bolag i syfte att det ska rätta till 
missförhållandena. Ytterst, i de fall när tillräcklig förbättring inte bedöms möjlig, 
kan ett bolag komma att väljas bort som investeringsobjekt. 

Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer? 

1. Utsläpp av växthusgaser;

2. Koldioxidavtryck;

3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet:

Koldioxidavtrycket mättes och kommer att rapporteras på skandia.se/fonder under
året. Vi genomlyste även noterade aktieemittenter inom ramen för Skandias 
klimatriskanalys. De största utsläpparna adresserades inom ramen för vårt 
påverkansarbete.  

4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen:
Fonden exkluderade bolag som utvinner termiskt kol; aktörer inom okonventionell
olja, utvinning av oljesand och/eller utvinning i norra Arktis; kraftproducenter med 
hög andel kol samt energibolag som motverkar Parisavtalet via omfattande lobbying. 

7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald:
Samtliga noterade bolag genomlystes för att undersöka risker för att de medverkar
till avskogning i sina verksamheter eller leverantörsled. Om det uppdagas en sådan 
risk inleds aktivt påverkansarbete och i sista led uteslutning. Detta är ett prioriterat 
område för det aktiva ägarstyrningsarbetet i Skandia Fonder. 

10. Brott mot FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag:
Samtliga investeringar genomlystes med avseende på denna indikator, och de bolag
som inte bedömdes agera i linje med internationella normer exkluderades. 

11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s
Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag:
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Noterade aktier genomlystes med avseende på denna indikator. Om brist på 
processer identifieras görs en bedömning av riskerna och allvarligheten i detta, 
baserat på en kombination av dialog och/eller andra datapunkter. Vid behov leder 
det till att vi inleder ett påverkansarbete och eventuellt exkludering.  

13. Jämnare könsfördelning i styrelserna:
Denna indikator analyserades ingående för innehav i svenska börsbolag.

14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition,
kemiska och biologiska vapen):

Fonden uteslöt helt investeringar i bolag som producerar eller distribuerar 
kontroversiella vapen. 

19. Frivillig indikator för investeringar i bolag – miljö och klimat: Andel av investeringar i
företag utan policy för att hantera avskogning:

Fonden genomlyste samtliga bolag för att undersöka risker för att de bidrar till 
avskogning i sina verksamheter eller leverantörsled. Om det uppdagas en sådan risk 
inleds aktivt påverkansarbete och i sista led uteslutning. 

20. Frivillig indikator för investeringar i bolag – social: Andel investeringar i enheter
utan policy för bekämpning av korruption och mutor i enlighet med FN:s konvention
mot korruption:

Fonden genomlyste samtliga bolag utifrån efterlevnad av lagar och konventioner 
inom området. Vi förde dialog med bolag, både reaktiv och proaktiv, rörande 
hantering av korruptionsfall och förebyggande av risker internationellt.  

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar? 

Största investeringarna Sektor % tillgångar Land 

Microsoft Corp Informationsteknik 9,2% US 

Alphabet Inc Teleoperatörer 8,1% US 

Meta Platforms Inc Teleoperatörer 5,2% US 

SAP SE Informationsteknik 3,8% DE 

Salesforce Inc Informationsteknik 3,6% US 

Visa Inc Informationsteknik 3,5% US 

Nokia Oyj Informationsteknik 3,4% FI 

Apple Inc Informationsteknik 3,4% US 

Sony Group Corp Sällanköpsvaror 3,3% JP 

Mastercard Inc Informationsteknik 3,3% US 

Hur stor var andelen hållbarhetrelaterade investeringar? 

Vad var tillgångsallokeringen? 

Se illustration nedan. 

Förteckningen 
innehåller de 
investeringar som  
utgör den finansiella 
produktens största 
andel investeringar 
under 
referensperioden,  
som är 2022. 
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I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna? 

• Sällanköpsvaror och -tjänster

• Informationsteknik

• Teleoperatörer

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål 
förenliga med EU-taxonomin?  

Vilka var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och 
möjliggörande verksamheter?  

Det finns i dagsläget inte tillförlitliga och fullständiga uppgifter om hur stor andel av 
ett investeringsalternativ som är förenligt med taxonomin. Detta beror på att 
regelverket inte är färdigställt och att underliggande innehav inte har krav att 
rapportera dess taxonomiförenlighet förrän 2023. 

Hållbara investeringar, inklusive Lösningsinvesteringar, i fonden kan vara förenliga 
med EU-taxonomin, men vi har för tillfället inga mål för dess minsta andel. I och 
med att ingen mätning av taxonomiförenligt är gjord för fonden anger vi att andelen 
var 0 procent. 

Tillgångsallokering 
beskriver andelen 
investeringar i  
specifika tillgångar. 

-
- 
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Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin 
jämfört med tidigare referensperioder? 

Ingen jämförbar data finns tillgänglig för föregående perioder. 

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga 
med EU-taxonomin?  

Hållbara investeringar, inklusive Lösningsinvesteringar, i fonden omfattade både 
verksamheter med miljömässigt och socialt fokus. Under 2022 bestod fondens 
Lösningsinvesteringar av 0 procent investeringar vars inriktning syftar till att vara en 
lösning till ett miljömål.  

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar? 

Under 2022 bestod fondens Lösningsinvesteringar av 0 procent av investeringar vars 
inriktning syftar till att vara en lösning till ett socialt mål.

Vilka investeringar var inkluderade i kategorin ”annat”, vad var deras syfte 
och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder? 

I kategorin ”annat” ingick fondens kassa. Fonden får investera i likvida medel i syfte 
att kunna möta fondandelsägarnas begäran om inlösen.  

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala 
egenskaperna under referensperioden? 

Skandia Time Global har följt Skandia Fonders policy om ansvarsfulla investeringar 
under perioden. Fonden har främjat miljörelaterade och sociala egenskaper genom att 
välja in, välja bort och påverka investeringar, vilket har beskrivits ovan.  

Se Skandia Fonders policy om ansvarsfulla investeringar under rubriken ”Hållbar-
hetsrelaterade upplysningar” på skandia.se/fonder. 

Läs mer om vårt arbete på skandia.se/fonder. 

är hållbara 
investeringar  

med ett miljömål  
som inte beaktar 
kriterierna för 
miljömässigt hållbara 
ekonomiska 
verksamheter enligt 
(EU) 2020/852. 
taxonomin. 
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Redovisningsprinciper

Fondens årsberättelse har upprättats enligt lag (2004:46) om värdepappers- Utdelningar
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder I utdelningar ingår bruttoutdelningsbeloppet med avdrag för utländsk kupongskatt.
(FFFS 2013:9) och ansluter till Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning
av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder. Sektorindelning

Samtliga innehav är klassificerade enligt Morgan Stanley Capital 
Redovisning International:s sektorindelning.
Tillgångarna har marknadsvärderats i första hand efter periodens sista 
betalkurs. Såväl orealiserade vinster som förluster redovisas över Omsättningshastighet
resultaträkningen. Omsättningshastigheten beräknas enligt Fondbolagens Förenings 

rekommendation, d.v.s. det minsta värdet av summa köpta värdepapper 
Värdeförändring överlåtbara värdepapper eller summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genom-
Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad snittlig fondförmögenhet under perioden.
värdeförändring på överlåtbara värdepapper såsom aktier och obligationer. 
Vid köp bokförs anskaffningsvärdet lika med total köpeskilling exklusive Avkastningssiffror och riskmått
upplupen kupongränta för obligationer. Försäljningar vinstavräknas enligt Beräkningarna av samtliga avkastningssiffror och riskmått är baserade på 
genomsnittsmetoden. stängningskurser per 2022-12-31.

Värdeförändring penningmarknadsinstrument Valutavinster och -förluster
Redovisas i sin helhet som ränteintäkt. Avser realiserade och orealiserade resultat av valutatransaktioner via bank-

konto och valutaterminer, dock inte valutaförändringar på värdepappersinnehav.
Värdeförändring OTC-derivatinstrument
Redovisas i sin helhet som valutakursvinster och -förluster netto. Detta Värdering av tillgångar
eftersom de enda OTC-derivatinstrument som har handlats med under De finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av
kalenderåret varit via valutaterminer. gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, noterade

betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid
Värdeförändring övriga derivatinstrument värderingstillfället, noterade köpkurs. Om inte heller något sådant värde
Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget
värdeförändring på derivatinstrumentet som inte har daglig avräkning. på objektiv grund beslutar.

Värdeförändring fondandelar För onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett 
Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad marknadsvärde på objektiv grund enligt särskild värdering. Värderingen
värdeförändring på fondandelar. Vid köp redovisas anskaffningsvärdet lika baseras normalt på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspriser
med total köpeskilling. Försäljningar vinstavräknas enligt genomsnittsmetoden. från market-maker eller andra externa oberoende källor. OTC-derivat

värderas enligt vanligen använda binomialträdsbaserade värderingsmodeller
Ränteintäkter såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av
I ränteintäkter ingår realiserad bank- och kupongränta, upplupen ränta samt oberoende motpart.
realiserade och orealiserade resultat på penningmarknadsinstrument.

Ersättningssystem Landskoder
Styrelsen i Skandia Fonder AB antog i december 2022 en uppdaterad SE - Sverige MT - Malta

ersättningspolicy samt riskanalys. Mer information om ersättningspolicyn JP - Japan FR - Frankrike
och utbetald ersättning finns i den tryckta årsrapporten samt i Skandia Fonders NO - Norge DE - Tyskland
årsredovisning som båda finns tillgängliga på bolagets hemsida. US - USA SG - Singapore

GB - Storbritannien FI - Finland
IE - Irland KY - Caymanöarna
IL - Israel KR - Sydkorea
NL - Nederländerna CH - Schweiz

Stockholm den 15 mars 2023

Lars-Göran Orrevall Britta Rosenqvist
Ordförande Affärschef, Skandiabanken AB
Kapitalförvaltningschef, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (”Skandia Liv”)

Mats Ekström Märtha Josefsson
Konsult Investeringskonsult

Annelie Enquist
Verkställande direktör
Skandia Fonder AB
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Revisionsberättelse Skandia Time Global, org. nr 515601-9597, 2022 

Revisionsberättelse 
Till andelsägarna i Skandia Time Global, org.nr 515601-9597 

Rapport om årsberättelse 

Uttalande 
Vi har i egenskap av revisorer i Skandia Fonder AB, organisationsnummer 556317-2310, utfört en revision av årsberättelsen för Skandia Time 
Global för år 2022 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 3-8.  

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Skandia Time Globals finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappers-
fonder. Vårt uttalande omfattar inte hållbarhetsinformationen på sidorna 3-8. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Annan information än årsberättelsen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsberättelsen och återfinns på sidorna 3-8. Det är fondbolaget som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsberättelsen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsberättelsen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revis-
ionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-
der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.  

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-
rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsberättelsen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 
årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Revisionsberättelse Skandia Time Global, org. nr 515601-9597, 2022 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen 
Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 3-8 och för att den är upprättad i enlighet med EUs  
disclosureförordning. 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 
oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen. 

Stockholm den 15 mars 2023 

KPMG AB 

Anders Tagde 
Auktoriserad revisor 
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