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Skandia Världen 
 
Fonden investerar i globala aktier. Investeringarna fördelas 
över olika länder och branscher, främst i de större börsföreta-
gen. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årli-
gen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avgif-
ter.  
 
En placering i den globala aktiemarknaden har historiskt präg-
lats av en relativt medelhög risk för att vara en aktieplacering, 
tack vare god riskspridning mellan olika länder, branscher och 
valutor. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsätt-
ningen kommer att uppvisa en sådan risknivå i jämförelse med 
andra aktiefonder med inriktning på vissa branscher, regioner 
eller aktier i mindre bolag. Fondens investeringar valutasäkras 
inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i 
växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Placerings-
horisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åta-
gandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda 
exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas 
upp till den underliggande tillgångens exponering. 
 
Skandia Världen steg 31,5 procent under 2021. Under samma 
period steg dess jämförelseindex 30,7 procent. 
 
Under 2021 steg de globala aktiemarknaderna kraftigt, mätt 
som MSCI All Country World Index, då riskaptiten visade sig 
vara tillräckligt motståndskraftig för att underblåsa ett rally och 
som vann över den pågående osäkerheten. Trots tilltagande 
osäkerhet gav konsekvent starka företagsvinster, särskilt för 
amerikanska och europeiska företag, fart för ett börsrally. Un-
der alla fyra kvartal överträffade andelen företag i både S&P 
500-indexet och det paneuropeiska STOXX 600-indexet för-
väntningarna och slog deras långsiktiga historiska genomsnitt. 
 
Med denna bakgrund överträffade fonden jämförelseindexet 
MSCI All Country World Index. Starkt aktieurval mer än upp-
vägde den negativa effekten från sektorexponeringen. Det 
starka aktieurvalet inom hälso- och sjukvård och industri drev 
den relativa avkastningen, samtidigt som aktieurvalet inom IT 
gav ett mervärde. Mindre positivt var vårt aktieval inom sek-
torerna för energi och material. Även sektorallokeringar drog 
ner avkastningen, särskilt överviktsexponeringar mot konsu-
mentvaror, en underviktsexponering mot IT och att inte äga 
energiaktier, i ljuset av högre råolje- och energipriser. Ur ett 
regionalt perspektiv var aktieurvalet svagt i Kina, men ökade 
värde i Japan och USA.  
 
Inom industrisektorn bidrog en position i det japanska konsult-
företaget BayCurrent till den relativa utvecklingen då resultatet 
under årets tre första kvartal var starkt på grund av bättre pris-
sättning. Inom IT-sektorn, gav en position i Googles moderbo-
lag Alphabet ett mervärde i år, eftersom aktiekursen steg efter 
att företaget rapporterat i stort sett starka kvartalsresultat un-
der hela året. Intäkterna överträffade i allmänhet investerarnas 
förväntningar, drivna av Google Search och YouTube, vilket 
återspeglar tillväxt som ligger långt över historiska nivåer ef-
tersom online-aktiverad handelsaktivitet är hög inom olika 
branscher. Molnverksamheten rapporterade också accelererad 
intäktstillväxt och förbättrade marginaler. Vi fortsätter att äga 
Alphabet eftersom företaget innoverar i en skala som driver till-
växt, bygger konkurrenshinder och skapar nya möjligheter. 
 
Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera för-
valtningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet under året. 

 
 

 
Förvaltningsarvode 
1,40 % per år 
 
Insättnings- och uttagsavgift 
0 % 
 
Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade 
affärstransaktionskostnader 

 
 Insatt belopp Förvaltnings-

kostnad 
Nettovärde  
2020-12-31 

Engångsinsättning    
2021-01-01 10 000 kr   163 kr  13 154 kr 
Månadssparande    
2021-01-01 - 2021-12-31 12 x 100 kr   10 kr  1 395 kr 

 
Årlig avgift 
1,40 % 
 
Ansvarig förvaltare 
Louis Florentin-Lee (Lazard) 
 
Pensionsmyndigheten 
Fonden ingår i premiepensionsvalet 

 
Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index 
Årsavkastning snitt (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 15,6 % 15,4 % 
Årsavkastning snitt (5 år) 2017-01-01 - 2021-12-31 15,3 % 14,3 % 
Volatilitet snitt (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 14,6 % 15,6 % 
Tracking error (2 år) 2020-01-01 - 2021-12-31 3,3 %  

 
Jämförelseindex 
MSCI All Country World 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 
2021 6 417 331  753,70 8 514 137 0,00 31,5 % 30,7 % 
2020 5 161 731  573,00 9 007 935 0,00 1,5 % 2,0 % 
2019 5 363 765  564,40 9 503 075 0,00 31,5 % 33,7 % 
2018 4 224 792  429,33 9 840 135  0,00 0,3 % -1,9 % 
2017 4 369 008  428,24 10 201 776  0,00 15,6 % 11,7 % 
2016 3 941 489  370,53 10 637 061  0,00 9,7 % 16,2 % 
2015 3 729 107  337,83 11 038 413  0,00 4,5 % 5,1 % 
2014 3 806 542  323,20 11 777 128  0,00 19,9 % 25,4 % 
2013 3 264 826  269,56 12 111 686  0,00 17,9 % 19,9 % 
2012 2 183 248  228,59 9 550 934  4,06 8,5 % 10,2 % 

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

 
År ggr/år Internt mellan egna fonder  
2021 0,15 0,00  

 
Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage) 

 
År Belopp, tkr Del av omsättn., %  
2021  1 287 0,06  

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

År Aktiv risk 
2021 3,3 % 
2020 4,1 % 
2019 3,5 % 
2018 1,9 % 
2017 3,5 % 
2016 4,3 % 
2015 3,8 % 
2014 2,7 % 
2013 1,8 % 
2012 1,9 % 
    
    

 

Händelser efter balansdagen:  
I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina. Invasionen är 
ett grovt folkrättsbrott mot en demokrati och innebär ett stort li-
dande för det ukrainska folket. Invasionen har följts av omfat-
tande sanktioner och fördömanden mot Ryssland. Det vi nu 
bevittnar är den största geopolitiska händelsen i Europa sedan 
andra världskriget. De politiska, sociala och ekonomiska följ-
derna av Rysslands invasion är svåra att överblicka, men 
Skandia Fonder följer utvecklingen noggant. Fonden har ingen 
direkt exponering mot Ryssland och påverkas således främst 
av den förväntat turbulenta utvecklingen på marknaderna. 
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BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 
   
Balansräkning, tkr 2021 2020 
   
Tillgångar   
Överlåtbara värdepapper 6 322 406 5 094 239 
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 6 322 406 5 094 239 
Placering på konto hos kreditinstitut   0   0 
Summa placeringar med positivt marknadsvärde 6 322 406 5 094 239 
Bankmedel och övriga likvida medel  100 035  75 629 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0   0 
Övriga tillgångar (Not 3)  3 647  2 556 
Summa tillgångar 6 426 088 5 172 424 
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  7 496  6 113 
Övriga skulder (Not 3)  1 261  4 580 
Summa skulder  8 758  10 693 
Fondförmögenhet (Not 1) 6 417 331 5 161 731 
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 2021 2020 
   
Intäkter och värdeförändring   
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (Not 4) 1 584 364  65 462 
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   0   1 
Utdelningar  69 640  73 126 
Valutakursvinster och -förluster netto - 1 722 -  651 
Övriga finansiella intäkter   0   0 
Övriga intäkter (Not 10)   0   0 
Summa intäkter och värdeförändring 1 652 281  137 937 
Kostnader   
Förvaltningskostnader - 80 679 - 70 513 
   Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten - 80 661 - 70 446 
   Ersättning till förvaringsinstitutet -  18 -  67 
   Ersättning till tillsynsmyndighet   0   0 
   Ersättning till revisorer   0   0 
Räntekostnader -  101 -  89 
Övriga finansiella kostnader (Not 9)   0   0 
Övriga kostnader (Not 10) - 1 287 - 2 149 
Summa kostnader - 82 067 - 72 750 
Skatt (Not 2)   0   0 
Årets resultat (Not 1) 1 570 214  65 187 
   
NOTER 2021 2020 
   
Not 1. Förändring av fondförmögenheten   
Fondförmögenhet vid årets början 5 161 731 5 363 765 
Andelsutgivning  137 620  140 030 
Andelsinlösen - 452 234 - 407 251 
Årets resultat enligt resultaträkning 1 570 214  65 187 
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning   0   0 
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen   0   0 
Lämnad utdelning   0   0 
Fondförmögenhet vid årets slut 6 417 331 5 161 731 
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  3 647  2 556 
I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 1 261 - 4 580 
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper   
Realisationsvinster  693 786  302 725 
Realisationsförluster - 81 348 - 519 178 
Orealiserade vinster och förluster  971 926  281 915 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 584 364  65 462 
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 - 1 287 - 2 149 
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     
Carlsberg A/S DK  62 585 0,98% 0,98% 
Coca-Cola Co/The US  127 658 1,99% 1,99% 
Coca-Cola European Partners Plc GB  67 324 1,05% 1,05% 
Lg Household and Health Care Ltd KR  48 693 0,76% 0,76% 
Diageo Plc GB  137 568 2,14% 2,14% 
Pernod Ricard Sa FR  76 267 1,19% 1,19% 
Procter and Gamble Co/The US  101 493 1,58% 1,58% 
Unilever Plc GB  114 195 1,78% 1,78% 
Summa Dagligvaror   735 784 11,47%  
     
Finans      
AIA Group Ltd HK  63 530 0,99% 0,99% 
Aon PLC IE  181 503 2,83% 2,83% 
National Bank of Canada CA  93 123 1,45% 1,45% 
Bgp Holdings Plc MT   0 0,00% 0,00% 
Banco Bradesco SA - ADR BR  41 816 0,65% 0,65% 
SandP Global Inc US  119 364 1,86% 1,86% 
Hdfc Bank Ltd ADR IN  79 721 1,24% 1,24% 
Intercontinental Exchange Inc US  135 550 2,11% 2,11% 
Partners Group Holding AG CH  98 848 1,54% 1,54% 
Prudential Plc GB  39 128 0,61% 0,61% 
Charles Schwab Corp/The US  110 355 1,72% 1,72% 
Summa Finans    962 937 15,01%  
     
Hälsovård     
Boston Scientific Corp US  69 066 1,08% 1,08% 
Johnson and Johnson US  124 295 1,94% 1,94% 
Merck Kgaa DE  81 592 1,27% 1,27% 
IQVIA Holdings Inc US  212 252 3,31% 3,31% 
Thermo Fisher Scientific Inc US  222 149 3,46% 3,46% 
Zoetis Inc US  164 902 2,57% 2,57% 
Summa Hälsovård   874 255 13,62%  
     
Industri     
ABB Ltd CH  97 951 1,53% 1,53% 
Assa Abloy B SE  62 038 0,97% 0,97% 
Baycurrent Consulting Inc JP  88 868 1,38% 1,38% 
Canadian National Railway Co CA  67 875 1,06% 1,06% 
Deere and Co US  55 902 0,87% 0,87% 
Cae Inc CA  40 776 0,64% 0,64% 
Legrand Sa FR  60 225 0,94% 0,94% 
Relx Plc GB  121 566 1,89% 1,89% 
Rockwell Automation Inc US  93 663 1,46% 1,46% 
Toromont Industries Ltd CA  86 998 1,36% 1,36% 
Wolters Kluwer NV NL  166 342 2,59% 2,59% 
Summa Industri   942 205 14,68%  
     
Informationsteknologi     
Accenture Plc IE  198 863 3,10% 3,10% 
Amphenol Corp US  74 790 1,17% 1,17% 
Hexagon B SE  102 901 1,60% 1,60% 
Microsoft Corp US  262 308 4,09% 4,09% 
Motorola Solutions Inc US  139 822 2,18% 2,18% 
Nxp Semiconductors Nv NL  93 343 1,45% 1,45% 
PTC Inc US  70 223 1,09% 1,09% 
Texas Instruments Inc US  101 524 1,58% 1,58% 
Visa Inc US  97 124 1,51% 1,51% 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR TW  135 766 2,12% 2,12% 
Summa Informationsteknologi  1 276 666 19,89%  
     
Material     
Avery Dennison Corp US  56 732 0,88% 0,88% 
Summa Material   56 732 0,88%  
     
Sällanköpsvaror och tjänster     
Adidas AG DE  48 080 0,75% 0,75% 
Alibaba Group Holding Ltd - ADR KY  48 642 0,76% 0,76% 
BRP Inc CA  55 770 0,87% 0,87% 
Dollar General Corp US  111 112 1,73% 1,73% 
Dollarama Inc CA  79 983 1,25% 1,25% 
Industria De Diseno Textil Sa ES  54 193 0,84% 0,84% 
Lowe's Cos Inc US  132 860 2,07% 2,07% 
Mcdonald's Corp US  103 124 1,61% 1,61% 
Nike Inc US  98 369 1,53% 1,53% 
Shimano Inc JP  66 773 1,04% 1,04% 
Swatch Group Ag CH  84 085 1,31% 1,31% 
TopBuild Corp US  52 199 0,81% 0,81% 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR  89 800 1,40% 1,40% 
Summa Sällanköpsvaror och tjänster  1 024 991 15,97%  
     
Telekomoperatörer     
Alphabet Inc - A US  259 304 4,04% 4,04% 
Nintendo Co Ltd JP  63 694 0,99% 0,99% 
Tencent Holdings LTD KY  80 580 1,26% 1,26% 
Warner Music Group Corp US  45 260 0,71% 0,71% 
Summa Telekomoperatörer   448 838 6,99%  
Summa Aktier  6 322 406 98,52%  
Summa Överlåtbara värdepapper  6 322 406 98,52%  
     
Summa Finansiella instrument     
Med positivt marknadsvärde  6 322 406 98,52%  
Med negativt marknadsvärde    0 0,00%  
Övriga tillgångar och skulder   94 925 1,48%  
    Varav likvida medel SEB   100 035 1,56%  
Likvida medel övriga    0 0,00%  
Fondförmögenhet  6 417 331 100,00%  
     
Derivatexponering     
Totalt utställda derivat    0 0,00%  
Totalt innehavda derivat    0 0,00%  
Netto valutaterminer (OTC)    0 0,00%  
Summa derivatexponering    0 0,00%  
     
Total fördelning av tillgångar och skulder     
Aktierelaterade finansiella instrument  6 322 406 98,52%  
Ränterelaterade finansiella instrument    0 0,00%  
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Övrigt   94 925 1,48%  
Summa tillgångar och skulder  6 417 331 100,00%  
     

 
* 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 
2021. 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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Skandia Världen - Hållbarhetsrelaterade 
upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, 
om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, 
och om hållbar investering 
 
    Fonden har hållbara investeringar som mål 
 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala 

egenskaper 
    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att 

fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper el-
ler har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 
 
Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelate-
rade egenskaper vid val av investeringar till fonden. Fonden 
exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott 
mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Glo-
bal Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främ-
jar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper för-
väntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och 
dess jämförelseindex. 
 
Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i 
förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 
 
 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö 

och klimat). 
 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetsta-

garrättigheter och likabehandling).  
 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor 

om ersättningar till ledande befattningshavare och motver-
kande av korruption). 
Andra hållbarhetsaspekter. 
 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkrite-
rier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag som bedöms ha 
betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med 
Parisavtalets tvågradersmål samt bolag som utvinner kol för 
energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot 
internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global 
Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-
versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar 
tobak. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, 
ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsar-
betet, enligt nedan. 
 
Referensvärden  
 
     Fonden har följande index som referensvärde: 
 Inget index har valts som referensvärde 
 
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara 
verksamheter  
 
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att 
etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara eko-
nomiska verksamheter. 
 
Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del 
av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 
Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga mil-
jömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen be-
räkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som 
är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i 
har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 
verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer 
fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlit-
liga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som 
är förenliga med taxonomin. 
 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, 
som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål 
samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat 
hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är 
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investe-
ringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-
min. Den återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. 
 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, 
främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att 
uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 
 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens 
val av bolag. 
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja 
in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. 
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgö-
rande för valet av bolag i fonden. 
 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsana-
lyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men be-
höver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i 
fonden.  
    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 
 Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande pro-
dukter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det 
bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänför-
lig till den angivna produkten eller tjänsten.  
 
Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som producerar och/eller utvecklar klusterbomber 
och/eller personminor. 
 Kemiska och biologiska vapen 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som producerar och/eller utvecklar kemiska och/el-
ler biologiska vapen. 
 Kärnvapen 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som producerar och/eller utvecklar kärnvapen. 
 Tobak 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som producerar tobak. 
 Kol 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som utvinner kol. 
 Övrigt 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk 
och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag 
involverade i medicinsk cannabis. 

 
Internationella normer 
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar 
och överenskommelser såsom  
FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbets-
villkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgär-
der för att komma tillrätta med identifierade pro-
blem eller där fonden bedömer att bolagen inte 
kommer att komma tillrätta med problemen under 
en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det 
enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en hand-
lingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om an-
givna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 
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 Fondbolaget påverkar 
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i 
hållbarhetsfrågor.  
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i 
en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/kon-
sulter 
 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och 
investeringsbeslut i Skandia Världens förvaltning, vilket får 
effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som 
väljs in i fonden. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 

 
Skandia Världens förvaltning inkluderar miljö-, sociala och 
bolagsstyrningsfaktorer systematiskt i traditionell finansiell 
analys. Portföljförvaltaren är väl medveten om vilka 
hållbarhetsrisker och möjligheter en investering medför och 
beaktar detta. Idégenerering sker främst genom fundamental 
analys, som utförs av investeringsanalytiker. Eftersom varje 
enskilt bolag står inför en rad olika hållbarhetsmöjligheter och -
risker ingår hållbarhetsfrågor i varje del av bolagsanalysen. 
Hur hållbarhetsanalysen sedan tillämpas på den finansiella 
modellen varierar. Det beror på om det kan kvantifieras i 
finansiella prognoser eller om det är kvalitativt och huruvida 
det skapar ett scenario som påverkar avvägningen av risker. I 
tillägg ger riskteamet en oberoende analys av fondens 
underliggande värden, inklusive koldioxidutsläpp och 
exponering mot hållarhetsrisker.  
 
Även om portföljkonstruktionen inte uteslutande görs utifrån 
hållbarhetsaspekter ser vi att det finns ett inbördes förhållande 
mellan hållbarhet och finansiell produktivitet. Enligt vår 
erfarenhet tenderar bolag med stark finansiell produktivitet att 
ha attraktiva hållbarhetsegenskaper. Dessa företag är ofta 
tillgångslätta, vilket medför låga koldioxidutsläpp. De antas 
även ha en god strategi och bra kapitalallokeringsbeslut, vilket 
visar på bra bolagsstyrning. 
 
Exempel på bolag som valts in i fonden tack vare goda 
hållbarhetsaspekter under 2021 är; 
 
 BayCurrent Consulting, ett japanskt IT-konsultföretag 

som har starka relationer med japanska företag, där 
digitaliseringsnivån är på en låg nivå jämfört med andra 
länder. BayCurrent är välpositionerat på marknaden och 
kan bli Japans "Accenture". 

 
 Thermo Fisher Scientific, erbjuder ett komplett utbud av 

avancerade analytiska instrument samt 
laboratorieutrustning, mjukvara, tjänster, förbrukningsvaror 
för laboratorium etc. Bolagets instrument och diagnostiska 
lösningar stödjer framsteg inom världshälsan. I synnerhet 
har de bidragit till Covid-pandeminsvaret. Dessutom har 
bolagets sjukvårdsinstrument ger flexibilitet för att hantera 
framtida problem. 

 
 Wolters Kluwer, en holländsk global leverantör av 

professionell information, mjukvarulösningar och tjänster 
för bland annat kliniker och vårdpersonal. Snabba och 
korrekta medicinska diagnoser är avgörande för att 
förbättra patientresultaten. Feldiagnostik kan få negativa 
konsekvenser och orsaka ineffektivitet inom hälso- och 
sjukvården. Wolters Kluwer tillhandahåller evidensbaserad 

resursmjukvara för att hjälpa läkare och kliniker att 
diagnostisera sjukdomar. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Världen 
under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Comp Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
BHP Group Ltd Fossila bränslen 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management  Kontroversiella vapen 
Canadian Natural Resources  Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
China Shipbuilding Industry 
Company Limited  

Kontroversiella vapen 

Chugoku Electric Power Co.,  Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eastern Company Tobaksproduktion 
Elbit Systems Ltd Internationella normer 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Exxaro Resources Limited Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Haci Omer Sabanci Holding  Tobaksproduktion 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
HK Electric Investments & HK  Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Huabao International Holdings  Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries,. Kontroversiella vapen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
Inner Mongolia Yitai Coal Com-
pany Limited 

Fossila bränslen 

ITC Limited Tobaksproduktion 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
Leidos Holdings, Inc. Kontroversiella vapen 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 

Marathon Petroleum Corp 
Fossila bränslen, internat-
ionella normer 

MMC Norilsk Nickel PJSC Internationella normer 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
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Phillips 66 
Fossila bränslen, internat-
ionella normer 

POSCO Internationella normer 
POSCO INTERNATIONAL  Internationella normer 
PPL Corporation Fossila bränslen 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala  Tobaksproduktion 
PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corp Kontroversiella vapen 
Reinet Investments S.C.A. Tobaksproduktion 
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Shanghai Industrial Holdings  Tobaksproduktion 
Shanxi Lu'An Environmental Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & El Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
Thales SA Kontroversiella vapen 
Vale S.A. Internationella normer 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson  Fossila bränslen 
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier 
har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka 
bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft kontakt med 
ett antal bolag i Skandia Världen för att påverka dem i en mer 
hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när 
en incident inträffat, proaktivt i förebyggande syfte eller genom 
att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 12 bolag, 
för Skandia Världens räkning, i syfte att påverka dem i en 
hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
ABB Ltd bolagsstämma 
Accenture Plc reaktiv 
Alibaba Group Holding Ltd.  reaktiv  
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Assa Aboly AB  tematisk 
Coca-Cola Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
McDonald's Corporation tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Rio Tinto plc tematisk 
Unilever PLC tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller 
bolagsstyrningsaspekter. 
 
 Hexagon AB (miljö) Bolaget har flera 

hållbarhetsutmaningar och möjligheter i sin verksamhet 
främst kopplat till klimatomställningen. Bolaget har flera 
produkter och tjänster som stödjer och främjar 
klimatomställningen samtidigt som det även finns risker 
kopplat till bristande regelefterlevnad och transparens.  

 
Skandia har i sin dialog med bolaget uppmanat dem att 
stärka sin hantering av sina hållbarhetsrisker och samtidigt 

öka transparensen i sin rapportering, både kring hur dessa 
risker hanteras men även hur deras produkter och tjänster 
möjliggör och främjar klimatomställningen. Skandia har 
även uppmuntrat bolaget att följa internationella ramverk, 
så som TCFD för att systematiskt visa på vilka finansiella 
klimatrisker som bolaget har exponering emot.       

   
 Vestas Wind System (socialt) Vestas Wind System har 

flera hållbarhets utmaningar och möjligheter. Bolaget har 
genom sin verksamhet i Kenya kritiserats för bristande 
proaktiv konsultation med invånare och urfolk som 
påverkas av bolagets verksamhet i Lake Turkana Wind 
Power projekt samt bristande riskhantering. Under hösten 
2021 så konstaterade domstolen efter en flera år lång 
process i Kenya att marken som används inte anskaffades 
på ett legalt korrekt vis.  
 
Skandia har genom sin påverkansdialogspartner och 
andra investerare lyft dessa frågor med bolaget för att 
understryka vikten av att bolaget gör ett gediget 
konsultationsarbete inför projekt i högriskkontexter. 
Bolaget ska säkerställa att det förs en konstruktiv dialog 
med lokalbefolkning och urinvånare som negativt 
påverkats av bolagets verksamhet. 

 
 ABB Ltd (bolagsstyrning) Skandia Fonder röstade emot 

ersättningsrapporten för ABB, vilket vi även gjort tidigare 
år. Förbättringar har dock gjorts av ersättningsstrukturen, 
men fortsatt föreligger ett intjänande av det långsiktiga 
incitamentsprogrammet vid en prestation som understiger 
konkurrenters trots en målnivå att ligga i linje med 
konkurrenter. Denna nivå kan inte ses som utmanande för 
full tilldelning inom programmet. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med 
förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor 
Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analysera förslag 
till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia 
Fonders policy för ägarstyrning och vägledande principer vid 
sin rådgivning. 
  



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 2021-12-31.

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 2021 en uppdaterad SE - Sverige GB - Storbritannien CA - Kanada

ersättningspolicy samt riskanalys. Mer information om ersättningspolicyn DE - Tyskland DK - Danmark HK - Hongkong
och utbetald ersättning finns i den tryckta årsrapporten samt i Skandia Fonders US - USA CH - Schweiz MT - Malta
årsredovisning som båda finns tillgängliga på bolagets hemsida. FI - Finland ES - Spanien FR - Frankrike

IN - Indien JP - Japan IE - Irland
KY - Caymanöarna NL - Nederländerna TW - Taiwan
BR - Brasilien

Stockholm den 22 mars 2022

Lars-Göran Orrevall Britta Rosenqvist
Ordförande Affärschef, Skandiabanken AB
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Till andelsägarna i Skandia Världen, org.nr 515601-9563 

Rapport om årsberättelse 

Uttalande 
Vi har i egenskap av revisorer i Skandia Fonder AB, organisationsnummer 556317-2310, utfört en revision av årsberättelsen för Skandia Värl-
den för år 2021 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 4-6. Skandia Världens årsberättelse ingår på sidorna 1-3 i detta doku-
ment. 

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 Världens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfon-
der. Vårt uttalande omfattar inte hållbarhetsinformationen på sidorna 4-6. 

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 4-6. 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. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen 
Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 4-6 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om värde-
pappersfonder. 
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Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av 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 22 mars 2022 

KPMG AB 
 

  
  
  
Anders Bäckström 

 

Auktoriserad revisor 
 

 


