
Styrelsen och verkställande direktören för Skandia Fonder AB (org nr: 556317-2310)
får härmed avge årsberättelse år 2021 för:

Skandia Mix 100 Exponering



Skandia Fonder 
 
 

Årsberättelse 2021 

 

 
 

Skandia Mix 100 Exponering 
 
Fonden är en indexnära fondandelsfond som ger exponering 
mot svenska och utländska aktier. Fonden har som mål att 
hålla cirka 100 procent av tillgångarna exponerat mot aktier. 
Aktieexponeringen har en bred inriktning mot olika länder, 
branscher och valutor. Fonden är fossilfri, har hållbarhetsfokus 
och premierar investeringar i verksamheter som bidrar till en 
hållbar utveckling. Fonden investerar i fondandelar med håll-
barhetsfokus. Derivatinstrument får användas för att minska 
kostnader och risker i förvaltningen. Fondens mål är att följa 
avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter. 
 
En portfölj av hälften svenska och hälften globala aktier har hi-
storiskt uppvisat en risknivå som är högre än en global aktie-
fond. Det är därför troligt att fonden även i fortsättningen kom-
mer att uppvisa en sådan risknivå. Fondens investeringar i ut-
ländska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden 
påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fon-
den investerar i. Derivatinstrument får användas för att minska 
kostnader och risker i förvaltningen. Placeringshorisonten för 
fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagandemetoden 
används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vil-
ket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den un-
derliggande tillgångens exponering. 
 
Skandia Mix 100 Exponering steg 18,8 procent från 30 april till 
31 december 2021. Under samma period steg jämförelseindex 
19,6 procent. 
 
2021 bjöd på en turbulent inledning, med skyhög spridning av 
Covid-19 och en statskuppsliknande stormning av parlaments-
byggnaden i USA och riksrättsprövning mot den avgående pre-
sidenten. När röken slutligen skingrats gjorde nog många be-
dömningen att världen nu skulle gå mot ökad stabilitet. Dessu-
tom möjliggjorde massvaccineringen att allt fler länder kunde 
lätta på restriktionerna och gradvis öppna upp sina samhällen 
och ekonomier. Med ett uppdämt konsumtionsbehov, en åter-
öppnad global handel och fortsatt expansiv politik blev åter-
hämtningen snabb och stark. Riskfyllda tillgångsslag som ak-
tier, krediter och råvaror gynnades av den stigande ekono-
miska aktiviteten och de fortsatt massiva stimulanserna från 
centralbankerna.  
 
Den ökade trycket i ekonomin har under året även bidragit till 
oro för att inflationen ska ta fart och stort fokus har legat på att 
bedöma huruvida de prisökningar vi sett, främst i USA, är till-
fälliga eller varaktiga. Denna inflationsoro satte åter central-
bankerna och deras agerande i strålkastarljuset. Kombinat-
ionen av stark ekonomisk tillväxt och svårigheter att överhu-
vudtaget få tillgång på varor visade sig mycket riktigt skapa ett 
tryck uppåt på den generella prisnivån. Den amerikanska 
centralbanken meddelade också under hösten att inflationen 
inte längre kan anses övergående och bara betraktas som en 
tillfällig pandemieffekt. Dessutom kommunicerade man att sti-
mulanserna i form av obligationsköp kommer att minskas och 
att takten i minskningen kommer vara snabbare än många 
väntat sig. Budskapet från centralbanken kunde inte vara tydli-
gare. Om inget exceptionellt händer så är det penningpolitisk 
åtstramning som står för dörren. Även om steget kan vara stort 
från sagt till gjort så är det ett förhandsbesked om kommande 
korträntehöjningar och påbörjad avyttring av obligationsportföl-
jen. Marknadsräntor på både korta och långa löptider avslu-
tade då året med ett rejält uppställ. 
 
Från fondens start fram till årsskiftet gav alla byggstenar posi-
tiv absolut avkastning. Högst avkastning, över 20% gav den 
nordamerikanska aktieportföljen. Tätt därefter kommer den 
globala aktieportföljen. Den svenska indexnära portföljen samt 
den europeiska aktieportföljen visade också höga avkastnings-
resultat, runt 17%. Lägst avkastning gav japanska aktier som 
kom upp i ca 5%. 
 
Fonden har inte handlat med derivatinstrument under året. 
 

 
 

 
Förvaltningsarvode: 
0,55 % per år. 
 
Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade affärs-
transaktionskostnader. 

 
 Insatt belopp Förvaltnings-

kostnad 
Nettovärde 2021-

12-31 
Engångsinsättning    
2021-04-14 10 000 kr   28 kr   11 867 kr 
Månadssparande    
2021-05-01 - 2021-12-31 12 x 100 kr   2 kr   895 kr 

 
Årlig avgift: 
0,55 %. 
 
Ansvarig förvaltare: 
Maria Qundos (SIM). 
 
Pensionsmyndigheten: 
Fonden ingår ej premiepensionsvalet. 

 
 

Jämförelseindex: 
38 % SIX Portfolio Return Index, ex Skandias exkluderingar & 62 % MSCI World ex client defined 
securities index. 
 
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  232 956  118,67 1 963 085  0,00 18,8 % 19,6 % 

 
*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 31 december på fondens 
placeringar. 
**Totalavkastning för fond och index under perioden 30 april till 31 december 2021. 
 
 
 

Omsättningshastigheten i fonden 
 

År ggr/år Internt mellan egna fonder  
2021 0,14 0,00  

 
Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage) 

 
År Belopp, tkr Del av omsättn., %  
2021   0 0,00  

 
 

 
    
    

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   0   0 
Penningmarknadsinstrument   0   0 
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde   0   0 
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde   0   0 
Fondandelar  232 419   0 
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde  232 419   0 
Placering på konto hos kreditinstitut   0   0 
Summa placeringar med positivt marknadsvärde  232 419   0 
Bankmedel och övriga likvida medel   350   0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0   0 
Övriga tillgångar (Not 3)   286   0 
Summa tillgångar  233 055   0 
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   99   0 
Övriga skulder (Not 3)   0   0 
Summa skulder   99   0 
Fondförmögenhet (Not 1)  232 956   0 
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)   0   0 
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)  27 728   0 
Ränteintäkter   0   0 
Utdelningar   0   0 
Valutakursvinster och -förluster netto   0   0 
Övriga finansiella intäkter   0   0 
Övriga intäkter (Not 10)   657   0 
Summa intäkter och värdeförändring  28 384   0 
Kostnader   
Förvaltningskostnader -  600   0 
   Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten -  600   0 
   Ersättning till förvaringsinstitutet   0   0 
   Ersättning till tillsynsmyndighet   0   0 
   Ersättning till revisorer   0   0 
Räntekostnader -  2   0 
Övriga finansiella kostnader (Not 9)   0   0 
Övriga kostnader (Not 10)   0   0 
Summa kostnader -  602   0 
Skatt (Not 2)   0   0 
Årets resultat (Not 1)  27 783   0 
   
NOTER 2021 2020 
   
Not 1. Förändring av fondförmögenheten   
Fondförmögenhet vid årets början   0   0 
Andelsutgivning  218 858   0 
Andelsinlösen - 13 685   0 
Årets resultat enligt resultaträkning  27 783   0 
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning   0   0 
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen   0   0 
Lämnad utdelning   0   0 
Fondförmögenhet vid årets slut  232 956   0 
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   0   0 
I övriga skulder ingår olikviderade affärer   0   0 
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper   
Realisationsvinster   0   0 
Realisationsförluster   0   0 
Orealiserade vinster och förluster   0   0 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper   0   0 
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  1 735   0 
Realisationsförluster -  3   0 
Orealiserade vinster och förluster  25 996   0 
Värdeförändring på fondandelar  27 728   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   657   0 
I övriga kostnader ingår transaktionskostnader   0   0 
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 
     
     
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT      
     
Fondandelar     
     
Aktie- och blandfonder     
Skandia Europa Exponering SE  19 269 8,27% 8,27% 
Skandia Global Exponering SE  43 813 18,81% 18,81% 
Skandia Japan Exponering SE  7 371 3,16% 3,16% 
Skandia Nordamerika Exponering SE  44 049 18,91% 18,91% 
Skandia Sverige Hållbar SE  44 114 18,94% 18,94% 
Skandia Sverige Exponering SE  44 459 19,08% 19,08% 
Skandia USA SE  29 343 12,60% 12,60% 
Summa Aktie- och blandfonder   232 419 99,77%  
Summa Fondandelar   232 419 99,77%  
Summa Övriga finansiella instrument   232 419 99,77%  
     
Summa Finansiella instrument     
Med positivt marknadsvärde   232 419 99,77%  
Med negativt marknadsvärde    0 0,00%  
Övriga tillgångar och skulder    537 0,23%  
    Varav likvida medel SEB    350 0,15%  
Fondförmögenhet   232 956 100,00%  
     
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   232 419 99,77%  
Ränterelaterade finansiella instrument    0 0,00%  
Övrigt    537 0,23%  
Summa tillgångar och skulder   232 956 100,00%  
     

 
* 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 Mix 100 Exponering – 
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: Hållbarhetsrelaterade egenskaper 
är avgörande vid val av investeringar till fonden. Fonden exklu-
derar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internation-
ella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) 
samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat 
miljörelaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå 
skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämförelsein-
dex. 
 
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 benämns fossilfri, eftersom 
den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar eller genererar 
kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller 
gas). Fonden väljer bort bolag som inte bedöms agera i linje 
med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Glo-
bal Compact), är involverade vapen, i cannabis för rekreations-
bruk, producerar tobak eller har bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller so-
ciala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som an-
vänds för hållbarhetsarbetet, 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. 
Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhet i 
de strategier som innehåller aktier, långa och korta ob-
ligationer samt krediter. Detta motsvarar cirka 99% av 
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. 
 Vapen och/eller krigsmateriel 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som producerar och/eller utvecklar vapen och/eller 
krigsmaterial. 
 Tobak 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som producerar tobak. 
 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft ur fos-
sila bränslen. 
 Övrigt 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bo-
lag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk 
och 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 kränker internat-
ionella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller 
av en underleverantör. 
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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 i egen regi  
 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/kon-
sulter 
 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Mix 100 Exponering är hållbarhetsaspekter 
avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika 
och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala 
och affärsetiska frågor. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med 
starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och 
bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling 
under 2021 är; 
 
 Cigna är ett amerikanskt bolag som erbjuder tjänster inom 

hälsovårdssektorn. Bolaget är ett exempel på ett innehav 
med ett välutvecklat hållbarhetsarbete. Bolaget arbetar 
aktivt för att minska användningen av opioder samt deltar i 
statliga program såsom Medicare och Medicaid för att 
erbjuda hälsovård till familjer som inte får 
häsovårdsförsäkring via anställning.  
 

 Alfa Laval är en global leverantör av produkter inom 
värmeöverföring, separering och flödeshantering. Bolaget 
levererar hållbara produkter och lösningar när det gäller 
energioptimering, miljöskydd och livsmedelsproduktion 
inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. 

 
 Medipal Holdings Corp. är ett japanaskt företag som är 

verksamt inom distribution av medicinska förnödenheter 
och dagliga förnödenheter. Bolaget tillverkar och säljer 
medicinska verktyg och utrustning, omvårdnadsutrustning 
och partihandel med läkemedel. 

 
 

Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Mix 100 
Exponering under 2021: 
 
Bolag  Orsak 

AAK AB 
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

AES Corporation Fossila bränslen 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen  
Algonquin Power & Utilities Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Amphenol Corporation Class  Vapen och/eller krigsmateriel 
Ampol Limited Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 

APA Group Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Baker Hughes Company 
Class A 

Fossila bränslen 

Bank Hapoalim BM Internationella normer 
Bank Leumi Le-Israel Ltd. Internationella normer 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Bayer AG Internationella normer 

Betsson AB  
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

Better Collective A/S 
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

BHP Group Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding 
Corporation  

Vapen och/eller krigsmateriel  

BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobacco  Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Managemen Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Canadian Natural Resources  Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 

Catena Media plc 
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
Chubu Electric Power Comp Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co., Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel  
DNO Fossila bränslen  
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel 
Edison International Fossila bränslen 
EDP-Energias de Portugal Fossila bränslen  

Elbit Systems Ltd 
Vapen och/eller krigsmateriel, 
internationella normer 

Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enagas SA Fossila bränslen  
Enbridge Inc. Internationella normer 
Endesa S.A. Fossila bränslen  
Enel SpA Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
ENGIE SA Fossila bränslen 
Eni S.p.A. Fossila bränslen  
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Equinor ASA Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 

Evolution Gaming Group AB 
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Fortum Oyj Fossila bränslen  
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
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Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer  
GALP Energia SGPS SA  Fossila bränslen 

Gaming Innovation Group,  
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

General Dynamics Corp Kontroversiella vapen 
Glencore plc Fossila bränslen  
Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel 
Hess Corporation Fossila bränslen 
HK Electric Investments & HK 
Electric Investments  

Fossila bränslen 

HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Hong Kong & China Gas Co.  Fossila bränslen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Huabao International Hol-
dings Ltd 

Tobaksproduktion 

Huntington Ingalls Industries,  Kontroversiella vapen 
Iberdrola SA Fossila bränslen  
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
International Petroleum Corp.  Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Israel Discount Bank Limited 
Class A 

Internationella normer 

Itochu Corporation Fossila bränslen 
Jacobs Engineering Group 
Inc. 

Kontroversiella vapen 

Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kansai Electric Power Com-
pany 

Fossila bränslen 

Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
Kitron Vapen och/eller krigsmateriel  
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel 
Kyushu Electric Power Com-
pany 

Fossila bränslen 

L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel 

Leidos Holdings, Inc. 
Vapen och/eller krigsmateriel, 
kontroversiella vapen 

LeoVegas AB 
Bristande hantering av speci-
fika hållbarhetsfaktorer 

Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
Marathon Petroleum Corpo-
ration 

Fossila bränslen, internation-
ella normer 

Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsubishi Heavy Industries,  Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Internationella normer 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel  
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen  
Neste Corporation Fossila bränslen 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corp Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corp Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Oil Search Limited Fossila bränslen 
OMV AG Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 

Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Orsted Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
PGS ASA Fossila bränslen  
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 

Phillips 66 
Fossila bränslen, internation-
ella normer 

Pinnacle West Capital Corpo-
ration 

Fossila bränslen 

Pioneer Natural Resources 
Company 

Fossila bränslen 

Power Assets Holdings Li-
mited 

Fossila bränslen 

PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise 
Group Inc 

Fossila bränslen 

Raytheon Technologies Corp Kontroversiella vapen 

Repsol SA 
Fossila bränslen, internation-
ella normer 

Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel  

Royal Dutch Shell Plc  
Fossila bränslen, internation-
ella normer 

Royal Vopak NV Fossila bränslen 
RWE AG Fossila bränslen  
Saab AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Santos Limited Fossila bränslen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen  
Sempra Energy Fossila bränslen 
ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen  
Singapore Technologies Vapen och/eller krigsmateriel  
Snam S.p.A. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
SSE plc Fossila bränslen  
Subsea 7 Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Tenaris S.A. Fossila bränslen 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TGS Nopec Fossila bränslen  

Thales SA 
Vapen och/eller krigsmateriel, 
kontroversiella vapen 

Tohoku Electric Power Comp Fossila bränslen 
Tokyo Electric Power Com-
pany Holdings 

Fossila bränslen 

TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 
Total SA Fossila bränslen 
TransDigm Group Inc Vapen och/eller krigsmateriel 
UGI Corporation Fossila bränslen 
Uniper SE Fossila bränslen  
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson  Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Volkswagen AG Internationella normer 
Woodside Petroleum Ltd Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett 
under 2021. 
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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 Mix 100 Exponering 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 306 bolag, 
för Skandia Mix 100 Exponerings räkning, i syfte att påverka 
dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
Abliva AB tematisk 
AcadeMedia AB tematisk 
Accenture Plc reaktiv 
ACS, Actividades de Construc-
ción y Servicios 

reaktiv  

Active Biotech AB tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Air Liquide SA tematisk 
Albemarle Corporation reaktiv  
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolags-

stämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolags-

stämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
Anoto Group AB tematisk 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
Archer-Daniels-Midland Comp reaktiv 
Arion Banki hf  tematisk 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Attendo AB tematisk 
Autoliv Inc  tematisk 
Avanza Bank Holding AB tematisk 
Axfood AB tematisk 
Bactiguard Holding AB tematisk 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bausch Health Companies Inc. reaktiv 
Bayerische Motoren Werke AG tematisk 
BE Group AB tematisk 
Beijer Electronics Group AB tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bergs Timber AB  proaktiv, tematisk 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Besqab AB tematisk 
Bilia AB  tematisk 
BillerudKorsnas AB proaktiv, tematisk 
BioGaia AB  tematisk 
BioInvent International AB tematisk 
Biotage AB tematisk 
Bjorn Borg AB tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
BLUESCOPE STEEL LIMITED tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bollore SA tematisk  
Bonava AB  tematisk 
Bong AB tematisk 

Boozt AB tematisk 
Boule Diagnostics AB tematisk 
Bravida Holding AB tematisk 
BTS Group AB  tematisk 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Bulten AB tematisk 
Bunge Limited reaktiv, tematisk 
Bure Equity AB tematisk 
Byggmax Group AB tematisk 
Camurus AB tematisk 
Capital One Financial Corp reaktiv  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
Castellum AB tematisk, bolagsstämma 
Catena AB tematisk 
Caterpillar Inc. tematisk 
Cellavision AB tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Christian Berner Tech Trade  tematisk 
Clas Ohlson AB  tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Coor Service Management  tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
C-Rad AB  tematisk 
CRH Plc tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
Dedicare AB tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Deutsche Bank AG reaktiv  
Deutsche Bank AG/New York  reaktiv  
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Doro AB tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Duni AB tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
E.ON SE tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electra Gruppen AB tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Elos Medtech AB  tematisk 
Empir Group AB  tematisk 
Eniro AB  tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Episurf Medical AB  tematisk 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Experian PLC reaktiv  
Facebook, Inc. reaktiv, tematisk, bolags-

stämma 
Fagerhult AB tematisk 
FastPartner AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
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Ford Motor Company tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolags-

stämma 
Getinge AB  tematisk 
GHP Specialty Care AB tematisk 
Green Landscaping Group AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
Hanza Holding AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
Hitachi,Ltd. tematisk 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
IAR Systems Group AB  tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Strategic Holdings reaktiv  
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighets tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Karolinska Development AB  tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Lammhults Design Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lonza Group AG reaktiv  
Loomis AB tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
Magnolia Bostad AB tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Medcap AB tematisk 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 

Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
Moberg Pharma AB tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Moment Group AB tematisk 
Momentum Group AB  tematisk 
Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
NCAB Group AB tematisk 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Nestle S.A. tematisk 
NGS Group AB tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nilorngruppen AB  tematisk 
NIPPON STEEL CORP. tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolags-

stämma 
Nordic Waterproofing Holding tematisk 
Note AB tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
Odd Molly International AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Panasonic Corporation tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
Poolia AB  tematisk 
Precise Biometrics AB tematisk 
Prevas AB  tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Railcare Group AB tematisk 
RaySearch Laboratories AB tematisk 
Rejlers AB  tematisk 
Renault SA tematisk 
Restaurant Brands International tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rio Tinto plc tematisk 
Rnb Retail and Brands AB tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Saputo Inc. tematisk 
Scandic Hotels Group AB tematisk 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
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SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Softronic AB  tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
Stockwik Forvaltning AB tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sumitomo Mitsui Financial  tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svedbergs i Dalstorp AB  tematisk 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Erics-
son  

tematisk, bolagsstämma 

Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toshiba Corporation tematisk  
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Wallenstam AB  tematisk 
Walmart Inc. tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Wilmar International Limited tematisk  
Wise Group AB tematisk 
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
Woolworths Group Ltd tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller 
bolagsstyrningsaspekter. 
 
 H&M (miljö) Bolaget har många hållbarhetsutmaningar 

kopplat till både arbetsvillkoren i bolaget och i 
leverantörsleden samt bolagets klimatpåverkan i sin 
värdekedja.  
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med bolaget 
kring dess strategier för att minska sin klimatpåverkan 
genom både klimatomställning och innovation. H&M 
arbetar med att sätta mer ambitiösa klimatmål i närtid för 
att accelerera omställningen och för att effektivisera och 
energioptimera tillverkningsprocesserna. Bolaget arbetar 
även genom flera initiativ med att influera kunderna till en 
mer hållbar och medveten konsumtion. Dialogen fortsätter 
under 2022. 

 
 Carrefour SA (socialt) Carrefour SA har 

hållbarhetsutmaningar kopplat till sina värdekedjor och 
leverantörskedjor, inom klimat, mänskliga rättigheter och 
goda arbetsvillkor. Bolaget har globala värdekedjor varav 

flera har sin koppling till illegal skövling av Amazonas och 
förföljelse av miljöaktivister i bland annat Brasilien.  
 
Skandia har under året fört enskild dialog med Carrefour 
SA om dessa utmaningar och det är tydligt att Carrefour 
SA arbetar aktivt och samarbetar med många andra 
aktörer för att hantera dessa utmaningar på ett adekvat 
sätt. Dock finns det stora utmaningar med många 
inblandade aktörer, vilket gör utmaningarna extra 
krävande. Skandia för även dialog i samarbete med andra 
investerare, främst kring hur bolagets proteinbaserade 
produkter kan bli mer ansvarfulla och hållbara. Denna 
dialog fortsätter under 2022. 
 

 Tele2 AB (bolagsstyrning) InförTele2s årsstämma lade 
bolagets styrelse fram ett förslag om ett långsiktigt 
aktiesparprogram, vilket Skandia Fonder röstade för på 
stämman. Dock såg vi förbättringsmöjligheter med 
finansieringen av programmet och röstade mot det 
delförslaget. Skandia förordar att utspädning av 
aktiekapital ska undvikas i program som är kopplat till 
ersättningsstrukturer för medarbetare och förespråkar 
därför återköp av aktier som primär finansiering av denna 
typ av program. 

 
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 Ser-
vices (NIS) som röstningsrådgivare för att analysera förslag till 
beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fon-
ders 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

ersättningspolicy samt riskanalys. Mer information om ersättningspolicyn
och utbetald ersättning finns i den tryckta årsrapporten samt i Skandia Fonders
årsredovisning som båda finns tillgängliga på bolagets hemsida.
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Till andelsägarna i Skandia Mix 100 Exponering, org.nr 515603-1576 

Rapport om årsberättelse 

Uttalande 
Vi har i egenskap av revisorer i Skandia Fonder AB, organisationsnummer 556317-2310, utfört en revision av årsberättelsen för Skandia Mix 
100 Exponering för år 2021 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 3-8. Skandia Mix 100 Exponerings årsberättelse ingår på 
sidorna 1-2 i detta dokument. 

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 Mix 100 Exponerings finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värde-
pappersfonder. 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. 

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 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 
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