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Skandia USA 

Skandia USA är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden in-
vesterar i amerikanska aktier. Investeringarna fördelas över olika 
branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbar-
hetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för 
miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden väljer 
bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller ge-
nererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen. 
Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i canna-
bis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning 
gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

Fondens mål är att uppnå en hög total avkastning på lång sikt. 
Mer specifikt är fondens mål att överträffa avkastningen på sitt 
jämförelseindex. 

Den amerikanska aktiemarknaden har historiskt haft en något 
högre risk jämfört med en bred global aktieportfölj. Därför kan 
det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att ha nå-
got högre risk än en global aktiefond med bred placeringsinrikt-
ning. Fondens investeringar i amerikanska aktier valutasäkras 
normalt inte, vilket får till följd att fonden exponeras mot föränd-
ringar i växelkursen för amerikanska dollar. Placeringshorisonten 
för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagandemeto-
den används för att beräkna fondens sammanlagda exponering 
vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den un-
derliggande tillgångens exponering. 

Skandia USA sjönk 7,3 procent under 2022. Under samma pe-
riod sjönk jämförelseindex 7,8 procent. 

Svårigheter i leveranskedjan, stigande energipriser, en tuff ar-
betsmarknad och lägre konsumentefterfrågan drev amerikansk 
inflation till den högsta nivån på 40 år. Fed vände därmed den 
låga räntepolitiken och inledde räntehöjningar. Amerikanska ak-
tier var volatila under hela året när investerare brottades med två 
konkurrerande känslor - lättnad över att Fed vidtog åtgärder för 
att tygla stigande priser och oro för att samma åtgärder skulle 
kunna bromsa den ekonomiska tillväxten. Investerare var posi-
tiva mot slutet av året då inflationen visade tecken på att däm-
pas. 

Skandia USA hade ett tufft år i absoluta tal, men presterade 
ändå bättre än sitt jämförelseindex, MSCI USA Net. Positiva bi-
dragsgivare till överavkastningen var bland andra lantbruksma-
skintillverkaren Deere & Co, som rapporterade kvartalsresultat i 
stort sett över förväntningarna och ledningen utfärdade 
uppmuntrande vägledning för 2023, med hänvisning till stark 
prissättning. Bankholdingbolaget Commerce Bancshares gynna-
des av stigande kurser, som har potential att driva högre 
räntenetto för banken. Bolaget rapporterade också en solid till-
växt under perioden. Hälsovårdsföretaget UnitedHealth rapporte-
rade starka kvartalsresultat med stark intäktstillväxt. 

På den negativa sidan fanns bland andra dryckesförpacknings-
tillverkaren Ball som meddelade under det tredje kvartalet att de 
senarelägger flertalet tillväxtprojekt. Programvaruleverantör för 
CRM, Salesforce, utfärdade försiktiga prognoser inför 2023 un-
der fjärde kvartalet, med hänvisning till avtagande efterfrågan 
och makroekonomisk motvind.  

Under 2022 förstärktes den amerikanska dollarn med drygt 15 
procent mot den svenska kronan, vilket bidrog positivt till fon-
dens avkastning. 

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   136 kr  9 265 kr 
Månadssparande 
2022-01-01 - 2022-12-31 12 x 100 kr   8 kr  1 188 kr 

Årlig avgift: 
1,40 %. 

Ansvarig förvaltare: 
Ronald Temple (Lazard). 

Pensionsmyndigheten: 
Fonden ingår i premiepensionsvalet. 

Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index 
Årsavkastning snitt (2 år) 2021-01-01 - 2022-12-31 14,2 % 13,4 % 
Årsavkastning snitt (5 år) 2018-01-01 - 2022-12-31 12,8 % 14,1 % 
Volatilitet snitt (2 år) 2021-01-01 - 2022-12-31 15,0 % 15,4 % 
Tracking error (2 år) 2021-01-01 - 2022-12-31 3,9 % 

Jämförelseindex: 
MSCI USA 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 4 754 989 1 778,04 2 674 188  0,00 -7,3 % -7,8 %
2021 5 257 401 1 919,09 2 739 430  0,00 40,7 % 39,7 %
2020 3 677 028 1 364,19 2 695 297  0,00 4,3 % 6,0 %
2019 3 719 037 1 307,86 2 843 494  0,00 33,9 % 38,2 %
2018 2 901 051  976,76 2 969 948  0,00 0,4 % 2,8 %
2017 3 044 370  973,03 3 128 626  0,00 9,8 % 9,2 %
2016 3 105 119  886,08 3 504 191  0,00 17,8 % 19,5 %
2015 3 352 820  752,38 4 456 285  0,00 5,9 % 8,4 %
2014 4 424 244  710,50 6 226 654  0,00 39,0 % 37,3 %
2013 2 944 124  511,29 5 758 227  0,00 33,1 % 30,1 %

*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 0,12 0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage) 

År Belopp, tkr Del av omsättn., % 
2022   157 0,01 

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

År Aktiv risk
2022 3,9 %
2021 3,2 %
2020 3,2 %
2019 2,2 %
2018 2,0 %
2017 2,0 %
2016 2,1 %
2015 1,6 %
2014 1,7 %
2013 1,7 %
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BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 

Balansräkning, tkr 2022 2021 

Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 4 581 373 5 143 163 
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 4 581 373 5 143 163 
Placering på konto hos kreditinstitut   0   0 
Summa placeringar med positivt marknadsvärde 4 581 373 5 143 163 
Bankmedel och övriga likvida medel  176 673  135 182 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1   0 
Övriga tillgångar (Not 3)  2 316  18 522 
Summa tillgångar 4 760 363 5 296 867 
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  5 691  6 100 
Övriga skulder (Not 3) - 316  33 366 
Summa skulder  5 374  39 466 
Fondförmögenhet (Not 1) 4 754 989 5 257 401 
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) - 376 322 1 509 519
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   0 
Utdelningar  56 039  44 865 
Valutakursvinster och -förluster netto - 525 - 809
Övriga finansiella intäkter 0 0
Övriga intäkter (Not 10)   0   0 
Summa intäkter och värdeförändring - 320 807 1 553 575
Kostnader 
Förvaltningskostnader - 67 275 - 61 373
   Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten - 67 206 - 61 365
   Ersättning till förvaringsinstitutet - 69 - 8 
   Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 
   Ersättning till revisorer 0 0 
Räntekostnader 791 - 70
Övriga finansiella kostnader (Not 9)   0   0 
Övriga kostnader (Not 10) - 157 - 73
Summa kostnader - 66 640 - 61 517
Skatt (Not 2)   0   0 
Årets resultat (Not 1) - 387 447 1 492 059

NOTER 2022 2021

Not 1. Förändring av fondförmögenheten 
Fondförmögenhet vid årets början 5 257 401 3 677 028 
Andelsutgivning  263 579  403 965 
Andelsinlösen - 378 544 - 315 651
Årets resultat enligt resultaträkning - 387 447 1 492 059
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning   0   0 
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen   0   0 
Lämnad utdelning   0   0 
Fondförmögenhet vid årets slut 4 754 989 5 257 401 
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  2 316  18 522 
I övriga skulder ingår olikviderade affärer   316 - 33 366
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 
Realisationsvinster  652 825  465 010 
Realisationsförluster - 46 667 - 59 487
Orealiserade vinster och förluster - 982 480 1 103 997
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper - 376 322 1 509 519
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 - 157 - 73
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

Dagligvaror
Estee Lauder Cos Inc/The US  81 617 1,72% 1,72% 
Procter and Gamble Co/The US  130 014 2,73% 2,73% 
Benson Hill Inc US  6 642 0,14% 0,14% 
Sysco Corp US  87 549 1,84% 1,84% 
Summa Dagligvaror   305 822 6,43%

Finans
American Express Co US  46 417 0,98% 0,98% 
Commerce Bancshares Inc/Mo US  152 636 3,21% 3,21% 
Intercontinental Exchange Inc US  122 538 2,58% 2,58% 
Pnc Financial Services Group Inc/The US  178 040 3,74% 3,74% 
Charles Schwab Corp/The US  109 648 2,31% 2,31% 
Summa Finans   609 278 12,81% 

Hälsovård
Agilent Technologies Inc US  81 678 1,72% 1,72% 
Boston Scientific Corp US  102 180 2,15% 2,15% 
Danaher Corp US  147 514 3,10% 3,10% 
Humana Inc US  87 710 1,84% 1,84% 
Johnson and Johnson US  144 927 3,05% 3,05% 
Laboratory Corp Of America Holdings US  69 476 1,46% 1,46% 
Medtronic Plc IE  101 130 2,13% 2,13% 
Omnicell Inc US  22 877 0,48% 0,48% 
IQVIA Holdings Inc US  78 129 1,64% 1,64% 
Thermo Fisher Scientific Inc US  104 895 2,21% 2,21% 
Unitedhealth Group Inc US  156 628 3,29% 3,29% 
Zoetis Inc US  95 506 2,01% 2,01% 
Summa Hälsovård 1 192 650 25,08% 

Industri
Proterra Inc US  8 132 0,17% 0,17% 
Azek Company Inc US  28 867 0,61% 0,61% 
Deere and Co US  131 201 2,76% 2,76% 
MSA Safety Inc US  39 665 0,83% 0,83% 
Norfolk Southern Corp US  118 375 2,49% 2,49% 
Rockwell Automation Inc US  102 976 2,17% 2,17% 
Waste Management Inc US  116 690 2,45% 2,45% 
Watts Water Technologies Inc US  39 297 0,83% 0,83% 
Xylem Inc/Ny US  37 126 0,78% 0,78% 
Summa Industri  622 328 13,09% 

Informationsteknologi
Accenture Plc IE  112 701 2,37% 2,37% 
Adobe Inc US  52 727 1,11% 1,11% 
Applied Materials Inc US  53 766 1,13% 1,13% 
Analog Devices Inc US  144 669 3,04% 3,04% 
Cognex Corp US  45 072 0,95% 0,95% 
Cisco Systems Inc US  93 806 1,97% 1,97% 
Cyberark Software Ltd IL  34 548 0,73% 0,73% 
Intuit Inc US  63 119 1,33% 1,33% 
Microsoft Corp US  368 586 7,75% 7,75% 
ON Semiconductor Corp US  39 892 0,84% 0,84% 
Salesforce Inc US  87 888 1,85% 1,85% 
Visa Inc US  172 390 3,63% 3,63% 
Summa Informationsteknologi 1 269 165 26,69% 

Material
Avery Dennison Corp US  64 510 1,36% 1,36% 
Ecolab Inc US  48 127 1,01% 1,01% 
Ball Corp US  71 157 1,50% 1,50% 
Summa Material  183 794 3,87% 

Sällanköpsvaror och tjänster
Aptiv PLC JE  42 139 0,89% 0,89% 
Home Depot Inc/The US  124 091 2,61% 2,61% 
Nike Inc US  66 181 1,39% 1,39% 
Summa Sällanköpsvaror och tjänster  232 411 4,89%

Telekomoperatörer
Walt Disney Co/The US  49 139 1,03% 1,03% 
Summa Telekomoperatörer  49 139 1,03% 

Fastigheter
Prologis Inc US  116 784 2,46% 2,46% 
Summa Fastigheter   116 784 2,46%
Summa Aktier 4 581 373 96,35% 
Summa Överlåtbara värdepapper 4 581 373 96,35% 

Summa Finansiella instrument 
Med positivt marknadsvärde 4 581 373 96,35% 0,00% 
Med negativt marknadsvärde   0 0,00% 0,00% 
Övriga tillgångar och skulder  173 616 3,65% 0,00% 
    Varav likvida medel SEB  176 673 3,72% 0,00% 
Fondförmögenhet 4 754 989 100,00% 

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 4 581 373 96,35% 0,00% 
Ränterelaterade finansiella instrument   0 0,00% 0,00% 
Övrigt  173 616 3,65% 0,00% 
Summa tillgångar och skulder 4 754 989 100,00% 

* 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 
58 % 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 58 procent 
av fondens investeringar vad 
Skandia klassar som Hållbara 
investeringar, varav 9 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 investerade Skandia USA i verksamheter som arbetar för miljö och 
samhälle. Miljörelaterade eller sociala egenskaper var avgörande vid val av fondens 
investeringar. Fonden valde bort investeringar på en utökad nivå vad gäller brott mot 
internationella hållbarhetsrelaterade normer 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%)

• Vapen och krigsmaterial

• Fossila bränslen

• Tobak (0 %)

• Cannabis

• Normbrott och bristande hantering av höga hållbarhetsrisker (0%)

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. Även bolag med hög hållbarhetsrisk

väljs bort. Våra kriterier för utökade exkluderingar av normbrott

baseras på information som konstaterar att en allvarlig

normöverträdelse har skett samt att bolaget inte har vidtagit

tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med normöverträdelsen.

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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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 
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 fonden investerar i 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. Vidare vill Skandia att svenska bolag agerar 
som föredömen beträffande hållbarhetsfrågor.   

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 och raffinerar fossila bränslen, definierat
som kol, olja och gas, eller som är verksamma inom kraftgenerering från fossila 
bränslen. 

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. 
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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:

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.  

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 7,7% US 

Pnc Financial Services Group Finans 3,8% US 

Visa Inc Informationsteknik 3,6% US 

Unitedhealth Group Inc Hälsovård 3,3% US 

Commerce Bancshares Inc Finans 3,2% US 

Danaher Corp Hälsovård 3,1% US 

Johnson & Johnson Hälsovård 3,1% US 

Analog Devices Inc Informationsteknik 3,0% US 

Deere & Co Industrivaror 2,8% US 

Procter & Gamble Co Dagligvaror 2,7% 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? 

• Material

• Industrivaror och -tjänster

• Sällanköpsvaror och -tjänster

• Dagligvaror

• Hälsovård

• Finans

• Informationsteknik

• Teleoperatörer

• Fastigheter

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. 

Tillgångsallokering 
beskriver andelen 
investeringar i  
specifika tillgångar. 

-
- 
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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. 

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 100 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 USA 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 US - USA

ersättningspolicy samt riskanalys. Mer information om ersättningspolicyn IE - Irland
och utbetald ersättning finns i den tryckta årsrapporten samt i Skandia Fonders JE - Jersey
årsredovisning som båda finns tillgängliga på bolagets hemsida. SE - Sverige

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 USA, org. nr 802016-0191, 2022 

Revisionsberättelse 
Till andelsägarna i Skandia USA, org.nr 802016-0191 

Rapport om årsberättelse 

Uttalande 
Vi har i egenskap av revisorer i Skandia Fonder AB, organisationsnummer 556317-2310, utfört en revision av årsberättelsen för Skandia USA 
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 USAs finansiella ställning per den 31 december 2022 
och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 
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 USA, org. nr 802016-0191, 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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