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Förva ltn i ngsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Strand Kapitalförvaltning AB,556345-2266, fär härmed avge
årsberättelse för perioden 2O2O Ot 01.-2020 12-31 avseende Strand Förmögenhetsfond,515602 0587.
Strand Förmögenhetsfond är en specialfond och dess kapital investeras i aktier, räntebärande instrument och
externa fonder. Huvudsakligen investerar fonden i den svenska marknaden men har även möjlighet att
investera iutländska marknader. Av fondens medel allokeras mellan 3O-7O% tillaktiemarknaden och mellan
3O-70% till räntebärande värdepapper. Fonden kan därmed betraktas som en blandfond. Allokeringen tillolika
tillgångsslag avgörs av det rådande marknadsläget. Spridningen mellan de olika tillgångsslagen ger en lägre risk
än aktiemarknaden som helhet.
Strand Förmögenhetsfond har haft en positiv värdeutveckling under 2020. Andelsvärdet var per årsskiftet
1828,29, vilket motsvarar en uppgångmed9,9O% sedan årsskiftet2019/2020. Six Return lndex steg under
perioden med L4,83% och vårt blandindex som består av 50% Six Return lndex och 50% OMRX TBill steg under
perioden med 7,BO%. Fonden har de senaste 24 månaderna haft en standardavvikelse på 11,68% och
omsättningshastigheten var under året 0,64. Förvaltningskostnaden för investerade 10 000 SEK vid årets
början var 250,22kr.
Värdeökningen i portföljen under året kommertill 88% från aktieplaceringar och till resterande del från
räntebärande placeringar. Placeringar som givit stort bidrag till avkastningen under året är Embracer,
Thunderful Group och Kinnevik, medan Climeon, Securitas och lntrum har utvecklats svagt. En redogörelse för
hur fondförmögenheten har utvecklats, inklusive netto av in- och utflöden, framgår av not 2 till
balansräkningen, Förändring av fondförmögenhet.

Marknadsutveckling under året
Är 2O2O präglades till stor del av Covid-19 pandemin. Under den absoluta inledningen av året utvecklades
aktiemarknaden starkt och påverkades inte av sjukdomsfallen i Kina, men när pandemin slog till på allvar i
Italien tog rädslan överhanden och marknaden föllsnabbt nertill Iåga nivåer med relativt liten urskiljning
mellan bolagen. Efterhand skiftade dock marknaden fokus och placerare började söka efter vinnare på
hemarbete och ökad digitalisering och efterhand började synfältet också vidgas tillframtiden när pandemin
förhoppningsvis är över och året slutade med uppgång på en stor delav världens finansiella marknader. En
viktig förklaring till detta var sannolikt den fortsatt expansiva penningpolitiken från världens centralbanker,
men det har också skett en återkomst för stabiliserande finanspolitik. Det har framförallt skett i form av stöd
till företagen såsom permitteringsstöd och syftet har varit att stoppa den massarbetslöshet som skulle kunna
bli fallet om ett stort antal företag gått under. Pandemin har också slagit väldigt olika i olika branscher.
Resenäringen har till exempel nästan helt försvunnit, medan branscher som gynnas av att människor har mer
fritid och mer tid hemma har gynnats. Digitaliseringstrenden förstärktes också där till exempel
sällanköpshandelns skifte från fysiska butiker till inköp via lnternet accelererade.
Risker i förvaltningen
De risker som kan uppstå i förvaltningen är framför allt kursfallsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och
motpa rtsriske r.
Ku rsfa lls ris k:

Per den 3L/122020 hade Strand Förmögenhetsfond en aktievikt pä 44,8% och innehav i en aktiebaserad
asienfond försammanlagtTj% av kapitalet. Betavärdet (24 månader) på denna aktiedel iportföljen i relation
till SIX Return index uppgick till 0,71. Detta innebär att betavärdet för hela fonden uppgick tiil 0,37.

Övriga värdepapper i portföljen vid balansdagen var:
Floating rate notes 39,4%
Kassa 8,4%

Vi har för närvarande små risker kopplat till räntebindning, medan det i övrigt finns vissa kursfallsrisker
relaterade tillförändringar av riskpremier imarknaden. Förväntad 24 månaders standardavvikelse (implicit
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standardavvikelse), baserat på portföljens utseende vid årsskiftet och historisk kursutveckling på innehaven,
uppgick vid årsskiftet ltl ).0,1.%.
Value at risk (99%) enligt rapport från MSCI för 20 dagar uppgår till 9,95%
Stresstester Lraserat på historiska kriser ger kursfall på mellan 0,59% (Brexit EuroBreakup) och 16,68% (Black
Week 08). Vid en nedgång för aktier generellt på 30 procent beräknas fonden tappa 14,92 procent
Kred itris k:

Samtliga innehav i obligationer, företagscertifikat och floating rate notes är utställda av företag med god

kreditvärdighet.Kreditratingenpä7,3% avkapitaletvarvidårsskiftetA-ellerbättreoch5,7%hadeen
kreditrating på BBB- och BBB, 4,4%ac kapitalet hade BB och BB+ ochl-,8% av kapitalet hade B CCC-. lcke
kreditratade innehav och innehav stod vid årsskiftet för 20,0% av kapitalet.
M

otpartsrisk:

Den enda motpartsrisk som fanns i portföljen är kassan som är placerad hos SEB. Kassan uppgick vid årsskiftet
till 8,4% av kapitalet.
Likvid itets ris k
Det största nettoutflödet från Strand Förmögenhetsfond under de senaste fem åren har uppgått till 18,89% av
NAV. Strand Kapitalförvaltnings minimikrav baseras på maximalt historiskt nettoutflöde under de senaste 5
åren och i möjligaste mån proportionell utförsäljning (Near Proportional Liability).

Nyckeltalet RCR Redemption covarage ratio redovisar hur stor andel av ett hypotetiskt utflöde som kan mötas
på två dagar. I ett Basscenario, vilket vi definierar som en aktiemarknad utan stress är målet att kunna möta 2
gånger det största historiska utflödet de senaste fem åren. Vid ett stressat scenario som definieras som den
svåraste veckan under finanskrisen 2008 bör RCR ligga över 1,0.
Basscenario RCR min 2,0: Utfall 5,29
Värsta historiska scenario RCR min 1,0: Utfall5,29
Va I uta

expone

ri

ng:

Under året har fonden haft innehav i Novo Nordisk, NRC, Admicom samt Arisaig Asia Consumer Fund.
Valutaeffekten i dessa innehav har minskat avkastningen med 1,,3%.
Bolaget redovisar inte Active Share som riskmått. Fondens jämförelseindex består av 50% OMRX Tbill vilket gör
att måttet Active Share inte bedöms vara relevant för denna fond.
Derivatinstru

m e

nt

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande instrument
(derivat) samt att låna ut värdepapper. Under året har dessa möjligheter inte utnyttjats. Både
åtagandemetoden och bruttometoden används vid beräkning av riskexponering.

Analyskostnader
Samtliga analyskostnader för både diskretionär- och fondförvaltning betalas av bolaget. Analyskostnaden
belastar således inte andelsägare i fonderna eller diskretionära kunder på kapitalförvaltnlngen.
Ersättning till anställda
Bolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande.
Utgångspunkten för ersättningsmodellen i Strand är att den ska främja en sund och effektiv riskhantering.
Rörlig ersättning är sådan ersättning som inte är bestämd på förhand till belopp eller storlek. lstället för rörlig
ersättning strävar Strand mot att samtliga anställda skallvara aktieägare i bolaget.
För 2020 uppgick sammanlagt kostnadsfört ersättningsbelopp, inklusive lön och tjänstepension, till de
anställda (ej styrelse) till 11 067 tkr, fördelat på 4 903 tkr till anställda i ledande ställning och 6 164 tkr till
övriga anställda. Ersättningarna var fördelade på fast ersättning 10 476 tkr och rörlig ersättning 591 tkr. Totalt
antal betalningsmottagare var cirka tolv anställda under året.
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lngen anställd i ledande stallning eller förvaltning har erhållit rörl!g ersättning.

lnformation om ersättningar för Strand Kapitalförvaltning AB lämnas dels på hemsidan www.strandkapital.se
samt i bolagets årsredovisning för 2020. lnformationen kan på begäran erhållas i fysisk form.
Ansvarsfulla investeringar - hållbar utveckling
Vi på Strand Kapitalförvaltning vill ivårt åtagande gentemot våra kunder och andelsägare agera som
ansvarfulla investerare och bidra till hållbar utveckling. Detta gör vi genom att i vår förvaltning aktivt arbeta
med etiska investeringar.
Vi identifierar våra investeringar utifrån olika lönsamhetskriterier såsom framtida vinsttillväxt, bolagskvalitet,
ledning och kassaflöden. Därefter gör vi en intern genomgång för att se om det är några av investeringarna
som inte lever upp till våra kriterier för ansvarsfulla investeringar.
Alla företag som vi investerar i analyseras regelbundet i syfte att identifiera de bolag som inte uppfyller
internationella normer för att klassificeras som etiska investeringar. Företaget kan även analyseras utifrån
kundspecifika kriterier. Detta genomförs dels som en integrerad del av vår lnvesteringsprocess och dels med
hjälp av oberoende experter inom ansvarsfulla investeringar.
För att kvalitetssäkra vårförvaltning harvi anlitat en extern aktör, Sustainalytics. Sustainalytics använder ett
metodverktyg, The Global Standards Screening (GSS), som bland annattillämpar internationella ramverk
såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNGC) liksom FN:s principer för företagande och mänskliga
rättigheter (UNGPs). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter,
arbete och korruption. För mer information om Sustainalytics arbete se

Sustainalytics genomför kontinuerligt en screening av våra fonders innehav för att säkerställa att inte någon av
våra investeringar i dessa portföljer strider mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter.
Strand erhåller efter varje genomförd screening en skriftlig rapport. Om ett innehav upptäcks i Sustainalytics
screening utvärderar Strand bolaget ytterligare en gång för att avgöra om det verkligen kan anses uppfylla de
krav på etik och moralsom vi efterfrågar. Strand kan behålla innehavet och ta en dialog med företaget
angående förbättringsåtgärder alternativt utesluta det från våra portföljer.
Egen analvs
Strand förvaltar två fonder, Strand Småbolagsfond samt Strand Förmögenhetsfond. Båda dessa fonder har
förhållandevis koncentrerade portföljer vilket innebär att antalet aktieinnehav är begränsat och sällan
överstiger 25 bolag. Kombinationen av begränsat antal bolag samt att vi är långsiktiga investerare öppnar
möjligheter för oss att på djupet lära oss bolagen och föra en löpande dialog med företagsledningarna, Vi
investerar nästan uteslutande i svenska bolag vilket underlättar vår hållbarhetsanalys.
Syftet med hållbarhet och bolagsstyrning är att identifiera såväl risker som att hltta bolag med ett bra arbete.
Våra förvaltare och analytiker träffar igenomsnitt företagsledningar över 200 gånger per år och har då en god

mojlighet att diskutera samt följa upp bolagens hållbarhetsarbeten.
Hållbarhetsinformation enligt lagkraven återfinns som bilaga l till denna årsberättelse men finns även att
ladda ned på https://www.hallbarhetsprofilen.se/index.html alternativt på vår hemsida
https://www.strandkapital.se/fonder/sa blir du fondkund/. Bolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar
lämnas ut vid förfrågan.
Aktieäga rengagemang

Strand Kapitalförvaltning AB:s principer för aktieägarengagemang syftar till att tillvarata fondandelsägarnas
gemensamma intressen iägarfrågor och där principerna anger hur vi ska agera som ägare ide bolag som vi
investerar i inom ramen för fondförvaltningen. Vår målsättning är att aktieägarengagemanget ska leda till en
hållbar och positiv utveckling för de aktier och andra tillgångar som vi investerar i för fondernas räkning och
därvårt engagemang också ska bidra till en långsiktig positiv avkastning på investerat kapital.
Bolagets principer för aktieägarengagemang finns publicerade på vår hemsida www.strandkapital.se och
nedan lämnas en sammanfattning av dessa:
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(i)

Bolaget övervakar relevanta frågor om respektive Portföljbolag genom att ta del av tillgänglig
!nformation inyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för
respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagens strategi, finansiella
och icke finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och
bol agsstyrn ing).

(ii)

Bolaget träffar företagsledningar och har då en god möjlighet att diskutera, dvs. att även
påverka, samt följa upp Portföljbolagens hållbarhetsarbeten vilket inkluderar bland annat deras
sociala och mlljömässiga päverkan samt bolagsstyrning, Bolaget har en "lnstruktion avseende

Ansvarsfulla investeringar" där detta arbete beskrivs närmare.

(iii) Bolaget utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehav I enlighet

med

Bolagets instruktion för strategier för utövande av rösträtter.

(iv)

Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare i Portföljbolag.

(v)

Bolaget kommunicerar inte med andra intressenter i Portföljbolag.

(vi) Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter

i enlighet med Bolagets fastställda

riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Ägarstvrning
Bolaget ska vid utövande av rösträtt uteslutande agera ifondandelsägarnas gemensamma intresse och
rösträtter kommer att endast användas tillförmån för respektive fond ienlighet med respektive fonds måloch
p

lace ri ngsi

n

ri ktn i ng.

Mot bakgrund av att Bolaget på grund av sin storlek endast i undantagsfall har en betydande ägarandel i ett
enskilt bolag har Bolaget enbart i undantagsfall möjlighet att utöva sin rösträtt. För det fall Bolaget är missnöjt
med utvecklingen eller skötseln av ett bolag, men inte har rösträtt, är avyttrande av innehavet
huvudalternativet för att visa missnöje.
Bevakning av relevanta företagshändelser samt deltagande vid bolagsstämma
Bolaget skall löpande bevaka relevanta företagshändelser. I normalfallet skall Bolaget dock inte ha som
ambition att utöva aktivt ägarskap i bolag där fonderna har ett större aktieinnehav och där Bolaget därmed har
möjlighet att utöva rösträtt. Bolaget skall därför vanligtvis inte engagera sig aktivt i ett bolags val av strategier,
affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller
överlåtelse av verksam hetsgrenar.

Ägarsamverkan
Bolaget kan, där det bedöms motiverat, samverka med andra ägare i frågor som avser ägarstyrning.
För ytterligare information om bolagets strategier för att använda rösträtter eller bolagets agerande
i enskild fråga går det bra att vända sig till bolaget direkt.
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Ekonomisk översikt

Fond-

Andels

förmögenhet, tkr

värde

2020-12-3L
2019-12-31
2018-L2-31
2017-12-31-

2016-12-31
201_5-12-31,

2014-72-31"

t

39 897
43 905

1 505,81

45 534
42 984
36
31
31
37
47

2013-72-31_

2012-12-31
201,1,-12-31

2010-12-31

J

69 L07
67 473

947
BB4

045
612

263

Antal
andelar

Utdelning
kr

per andel,

Total avkastning, %

Jämförelseindex,%å

828,29

31 798,99

9,90

7,BO

1 663,63

10,48
-0,07

16,23
-2,45

1 506,83

40 557,9126 495,36
29 L37,L5

1 396,55

32 604,94

L 337 ,L1

32141,09

1,260,84
1,129,02
989,23

29
28
31
39
44

948,50

t

068,31

302,81
240,40
383,01
654,10
238,90

7,90
4,45
6,05
11,68

4,35

4,54 L)
5,34 t)
7,96
13,82
8,80

1_4,13

18,88
19,60
32,92

6,33

-9,53

,5,89

13,87

13,12

ämförelsein d ex: 50% OM RX TBI LL, 50% SIX Retu rn I ndex

1) Ändrade värden mot tidigare rapportering på grund av att bolaget önskar redovisa dessa med månadsvis
viktning av jämförelseindex istället för som tidigare genom endast två tidpunkter, vid periodens början och

periodens slut.

Nyckeltal
2020-12-31
Risk

& avkastningsmått

Totalrisk % 1)
Totalrisk för jämförelseindex% 2l

11,68
9,69

Aktiv risk % 3)

4,94

Duration 4)
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 ären %
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 ären %

o,o7
10,19
6,46

Kostnader
Förva ltningsavgift, fast %
Förva ltningsavgift,

rörligt

0,90
%

Transaktionskostnader kr
Transaktionskostnader %
Analyskostnader kr
Analyskostnader %
Uppglft om årlig avgifl%
lnsättnings - och uttagsavgifter%

1,59
39 762
0,04

1,,02
I

ngen

Omsättning
Omsättningshastighet ggr
Omsättning genom närstående värdepappersbolag kr

0,64
lngen

w
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Förva ltni ngskostnad

Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10 000 kr
Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr

1. Total risk anges som standardavvikelsen

250,22
18,36

förvariationerna ifondens totalavkastning, Uppgiften

baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
2. Total risk för jämförelseindex anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften
baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
3. Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess
jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
4. Anges för räntefonder, per balansdagen.
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Resultaträ kning
Belopp i kr

lvot

2020-01"-01-

2019-01--01-

2020-12-31

2020-12-31

5 921 708

4 140 827
414 912
706 1BB
351 762

lntäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på fondandelar
Rä ntei ntä kter
Utdelningar
Val uta ku rsvinster och-förluster netto
Uvnga rntakter
Summa intäkter och värdeförändring

802 011,
875 389
213 137
54

I OO(

t

2

7 812 960

5 509 596

Kostnader
Förva ltn i ngs kostn ad e r

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten
Rä

nte kostn ad e r

Övriga kostnader

Summa kostnader

Årets resultat

-7622315
-7 6LL
-39 764
-1 659 690

6 t43 270

-635
-24
-46
-706

590

603
398
591

4 903 105

w
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Bala nsräkning
Belopp i kr

lVot

2020-L2-31

2019-12-31

58 196 505
s 033 784

56 256 534

63230289

60 488247

Tillgå ngar

Överlåtbara värdepa pper
Fondandelar
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

6932 44L

Bankmedel och övriga likvida medel

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

7

971,

7023470L

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

Fondförmögenhet

t

t

353787

67 36L
67 909 39s

t127 306

206 797
229 345
436 t42

69 107 395

67 473 253

304 840
822 466

1,2

42317L3

Poster inom linjen
I

nga

I

nga

t(
J,,r"
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsberättelsen har upprättats enligt

Lag

Finansinspektionens föreskrifter (2013:10)
Fondbolagens Förenings rekommendationer.
Vä rd

(2013:561) om förvaltare av alternatlva investeringsfonder,
om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt följer

eringsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår ifonden värderas
turordning.

till

marknadsvärde enligt följande

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs

på

balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.

2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av
information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod l eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på
marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal
Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Not
P

1

Finansiella lnstrument

er 2020-12-31- innehades

f

öljande finansiel la i nstrument.

Värdepapper

Antal Marknadsvärde

Bransch

Andel %

överlåtbara värdepapper
Kategori

1

9 700

1,964
L 49t

2,L6

4 500

250
700
4L0 669
1845 225
1 130 400

2,84

35 000

AUTOLIV SDB

1 800

1317

1,99

DOMETIC GROUP

9 000

000
980 550

ASSA ABLOY B

CLIMEON

B

4 672

FASADGRUPPEN GROUP

13 900

SECURITAS B

ÅrucpnrururröRENTNGEN

B

EPISURF B

2,67
L,64

1,,42

1719 250

ESSITY B

BONESUPPORT HOLDING

0,s9

13 500

450 000

600
1 363 500
1-047

1-,52
1_,97

tr
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SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

7 400

XVIVO PERFUSION

s 000

061
BB2
1,229 140
1 570 000

INTRUM

6 000

1 300

2 800

1 163

ADMICOM OYJ, Finland, EUR

1 500

2 035

I.A.R SYSTEMS GROUP

4 600

NOVO NORDISK B, Danmark, DKK

1 800

ONCOPEPTIDES

6 994

KINNEVIK

B

EMBRACER GROUP

12900

B

27 200

THUNDERFUL GROUP

JOH N

MATTSON FASTIGH ETSFÖRETAGEN

to37

1,50

1 186

1-,72

!,78
2,21

800
400

1,88

287
643 080

2,95

L40
2 205 920
2 s36

1,68

0,93

3,67
3,19

1 391 135

2,0!

AAK FRN 21,1210

2 000 000

1 998

880

2,89

ARWIDSRO FRN 230904

2 500 000

2 493 750

3,61

COOR SERVICE MANAGEMENT FRN 200324

2 000 000

2 011 860

2,91

COREM FRN 240429

1 250 000

1 253 888

L,81

HEIMSTADEN FRN 230531

1 250 000

1 255 588

1_,82

INTRUM FRN 250912

2 000 000

2026 840

2,93

LÄruSTÖnSÄ«nINGAR FRN PERPETUAL

2 000 000

2026760

2,93

SAGAX FRN 210201

2 000 000

2001"280

2,90

SBAB BANK PERP FRN

2 000 000

2 050 000

2,97

SINCH FRN 241,127

2 500 000

2 528 050

3,66

SIRIUS FRN 220922, Bermuda

2 000 000

19s3740

2,83

000 000

1 021 850

1,48

1 250 000

1312 150

1,90

1

000 000

996240

1,44

TF BANK FRN 251214

1

000 000

1 000 000

L,45

VERISURE MIDHOL FRN 231201

1 250 000

1 2s8 988

L,82

56 818 857

82,22

SSAB FRN

220405

STILLFRONT

GROUP

1

FRN 240626

STOREBRAND LAS FRN

47tt2t,Norge

Summa Kategori 1
Kategori 7
DISRUPTIVE MATERIALS

21,6

1377

648

1,,99

L377 648

Summa Kategori 7
Summa Överlåtbara värdepapper

58 196 505

84,2L

Fondandelar
Kategori 7
ARISAIG ASIA CONSUMER FUND, Brittiska Jungfruöarna, USD

4 773

5 033

784

1,28

&
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Summa Kategori 7

5 033

784

7,28

Summa Fondandelar

5 033

784

7,28

Summa värdepapper

63230289
5877

L06

8,50

69 107

395

100,00

övriga tillgångar och skulder

Fondförmögenhet

91,50

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

L. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad
och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är
reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid
någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
/. Uvrga trnansrella instrument.
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Förändring av fondförmögenhet

Fondförmögenhet vid årets början
Andelsutgivning
Andelsin Iösen
Periodens resultat enligt resultaträkning

Fondförmögenheten vid årets slut

2020-01_-01-

20L9-01-01-

2020-1_2-3L

2019-12-31-

67 473 253

6 143 270

39 896 892
28 674 427
-6 001 17L
4 903 105

69 107 395

67 473 253

4 450367
-8 9s9 49s
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Beskrivning
Strand Förmögenhetsfond investerariaktier, räntebärande värdepappersamten liten del externa fonder. Fokus ärpå den
svenska marknaden. Fonden kan betraktas som en aktiv'tförvaltad blandfond.Allokeringen avgörs avdetrådande
m a rkn ads I äg et.

Hål I barh etsi nformation
trr

Hållbarhetsaspekter bea ktas i förva ltningen av fonden
Fondbolagets kom

m

entar

Hållb arhetsfaktorer b edöm s parallellt m ed finansiella faktorer för att utvärdera ett b olag och i slutändan aktiens

potential. Ettbolags hållbarhetsprofil bedöms såväl utifrån riskaspeklersom möjligheter. Förvaltarna harettdagligt
ansvar att bevaka de bolag Strand har gjoft investeringar i.

n

Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen avfonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
E

tr

Vr

Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
Fondbolaqets kom m entar
Hållbarhetsfaktorer bedöms parallellt med finansiella faktorerför att utvärdera ett bolag och i slutändan aktiens
potential. Ett bolags hållbarhetsprofil bedöms såväl utifrån riskaspeklersom möjligheter. Förvaltarna har ett dagligt
ansvar att bevaka de bolag S/rand har gjorT investeringar i.

Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Fondbolaqets kom m entar
Hållbarhetsfaktorer bedöms parallellt med finansiella faktorerför att utvärdera ett bolag och i slutändan aktiens
potential. Ett bolags hållbarhetsprofil bedöms såväl utifrån rlskaspektersom möjligheter. Förvaltarna har ett dagligt
ansvar att b evaka de b olag Strand har gjoft investeringar i.

Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption)
Fondbolaqets kom m entar
Vi anser det vara viktigt att företagsledningar visar ett tydligt och genuint engagemang i hållb arhetsfrågor. Upplever
vi att hallb arhetsarb etet m er är av "syns sk u ll" eller om ledningen inte visa r förändringsvilja resulterar det att vi
undviker bolaget eller lämnar investeringen.

ET

Andra

hå llba rhetsaspekte r
Fondbolagets kom mentar
Slrands interna Placeringskommittd har hållbarhet som en separat punkt att behandla vid varje möte och som
protokolleras. I våra fonder investerar vi inte i bolag som producerar vapen, tobak, alkohol eller pornografi.

Metod som används: Fonden väljer in

u

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden harspecifika och uttalade kriterierförattvälja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys
av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativar,seräven fondersom våljerin bolag utifrån ettangivethållbarhetsrelaterattema,t.ex klimat,vatten
m iljötekn ik eller social hållbarhet, s amt fonder s om en bart investerar i projekt eller verks am heter m ed m ätbar
sam hälls- eller m iljönytta.

Eå

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsaspekterbeaktas iekonomiska bolagsanalyseroch investeringsbeslut,vlketfåreffektmen

behöver

inte vara avgörande för vlka bolag som väljs in i fonden.

Dettaalternatlvar,serfondersom uttalatochsystematisktintegrerarhållbarhetsaspekteriekonomiskaanalyser
och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del avinvesteringsprocessen, analyseras
konti n u erl gt och påve rka r fond e ns i nvesteri n g a r.
Fondbolagets kom m entar
Slrands utgångspunktärattvara långsiktig investerare. Vi investeraribolag som kan uppvisa en hållbar
affärsmodell och vars ledning och ägare respekterar och tilläntpar internationella normer däribland (ESG-kriterier:
miljö, social hänsyn och bolagsstyrning).
i

Övrigt

Et

Annan metod som fonden tillämpar för att välja in
Fondbolaqets kom m entar
Fondens förtaltning kvalitetssäkras av extern aktör sr.tm tillämpar internationella ramverk såsom FN.s principer för
ansvarsfulla investeringar (UNPRI), FN:s Global Compact (UN Global Compact) och OECDs riktlinjer.

Metod som används: Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerarinte ibolag som ärinvolverade iföljande produkter. Högstfem procentavomsättningen idetbolag där
placeringen skerfårarrce verksamhetsom ärhänförlig till den angivra produkten ellertjänsten.
Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår
fonden till följd av fondens placerings i nriktn i ng.

E

Klusterbomber, personminor

U

Kemiska och biologiska vapen

Ei
E4

Kärnvapen

i

Vapen och/eller krigsmateriel
Fondbolaqets kom m entar
I detfall ett bolag är underleverantörertill en producent av vapen, tobak, alkohol eller pornografi och dess andel av
omsättningen som härrörfrån dessa kategorier överstiger 5 procent, avstårvi investeringen.

VJ

Alkohol
Fondbolag_ets kom m entar
I detfall ett bolag är underleverantörertill en producent av vapen, tobak, alkohol eller pornografi och dess andel av
omsättningen som härrör från dessa kategorier överstiger 5 procent, avstår vi investeringen.

E4

robak

rlJ

Pornografi

Fondbolaqets kom m entar
I detfall ett bolag är underleverantörertill en producent av vapen, tobak, alkohol eller pornografi och dess andel av
omsättningen som härrör från dessa kategorier överstiger 5 procent, avstår vi investeringen.

Fondbolagets kom

m

entar

ldetfall ettbolag ärunderleverantörertill

en producentavvapen,tobak, alkohol ellerpornografi och dess andel av

omsättningen som härrörfrån dessa kategorier överstiger 5 procent, avstårvi investeringen.

övrigt

llr

Övrist
Fondbolagets kom mentar
Strand samarbetar med Susfaina//lcs som genontför granskningar av innehaven. Kontinuerlig uppdatering erhålls
med information om bolag som är involverade i incidenter som kan kopplas till kränkningar av internationella
norm e r och k onve ntion er.

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget anvander sitt infllande 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

U

Fondbolaqets kom m entar
Förvaltarna träffar regelbundetföretagsledningar och har då en god möjlighet att diskutera och följa upp bolagens
hällbarhetsarbete. På interna placeringsmöten beaktas kontinuerligt bolagens hållbarhetsarbete.

Bolagspåverkan isamarbete med andra investerare

E

Fondbolagets kom

m

entar

Vid behov samarbetar Strand med andra investerare.

tl

Bolagspåverkangenomexternaleverantörer/konsulter

frt

Annan bolagspåverkan
Fondbolaqets kom mentar
I den ntån det är m öjligt försöker Strand också vara aktiv
http

s

://wv,w.stra n d k a p ita

l. s

e/p

u

b I i ce

i

sam

hällsdeb atten se vidare:

rat/

Resu rser
(Frivill ig information utöver standarden för håll barhetsinformation
Res urser för håll barhetsanalys, uppfölj

n in

)

g och kontroll.

Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolaoets kom m entar
Förvaltare och analytiker gör egna bolagsanalyser som inkluderar hållbarhetsaspekter. Därutöver träffar våra
förvaltare/analytiker i genomsnittföretagsledningar över 200 gånger per år och har då möjlighet aft diskutera samt
fö lja u p p b olage n s h å b a rh etsa rb ete.

Ef

I I

Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kom mentar
Strand samarb etar med Suslalna/y'fics som genomför granskningar av innehaven. Därutöver erhålls kontinuerlig
uppdatering med information om bolag som är involverade i incidenter som kan kopplas till kränkningar av
inte rn ati on e a n o rm e r och k o nve ntio n e r.

Ef

I I

Övrigt
Fondbolaqets kom m entar
Strands interna Placeringskommittö har hållbarhet som en separat punkt att behandla vid varje möte och som
protokolleras.

Eå

Ytterl igare information
(

Frivi

U

IIi

g nformation utöver stand ard en for hål barhetsi nformation
i

I

)

Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Lä

n

k:

U p pd

ate ring sfrekvens

hftps://vrurwstrandkapital.se/fonde

:

H

r/sa-b lir-d u-fondk

u

nd/

alvårsvis

Fondbolaqets kom mentar
Fondens fem största innehav publiceras månadsyls här https://www.strandkapital.se,/fonder/strandformogenhetsfond/

VJ

Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Lä

n

k:

hftps://wvw.strandk apital.se/fonde r/sa-b lir-d u-fondkund/

Fondbolagets kom m entar
Se I fondens årsberättelse som flnns afttillgå med hjälp av ovanstående länk.

ry

E

Övrigt
Fondbolaqets kom mentar
Då Strands fonder harförhållandevis koncentrerade poftföljer, cirka 25 bolag, kontbinerat med attvi är långsiktiga
investerare, nästan uteslutande på svenska marknaden, öppnar det möjligheterför oss aäpå djupet lära oss
bolagen samtföra en dialog med bolagsledningarna.

Fondbolagetans\€rarförattinformationen

ihållbarhetsprofllen ärkorrektoch uppdaterad minsten gång om året. Förmer

inform ation om fondens håll ba rhets arbete kontakta fond bolaget.

Länk till

hemsida:

Kontaktinformation:

https:/lwww.strandkapital.se/
För mer information kring Strand Kapitalförvaltnings hållbarhetsarbete kontakta vår
fö rva I tn

i

ng

s ch

ef

J

oha

n Th

o rd n, j o h a n @s tra n d ka p ita l.s e

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter flnns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofllen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och
inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. lnformationen i Hållbarhetsprofllen är tillhandahållen och upprättad
avfondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och
uppdateras minsten gäng om året.

Revrstonsbe rältclse
Till andelsägarna i Strand Förmögenhetsfond, org.nr 515602-0587

Rapport om årsberättelse
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i Strand Kapitalförvaltning AB, organisationsnummeT 556345-2266, utfört en revision av årsberättelsen för
Strand Förmögenhetsfond föt ät 2020 med undantag för hållbarhetsinformationen på srdorna 3-4. Strand Förmögenhetsfonds årsberättelse
ingår på sidorna 1-14 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Strand Förmögenhetsfonds finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess flnansiella resultat för året enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vårt uttalande omfattar inte hållbarhetsinformationen på sidorna 3-4.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fondbolaget enllgt 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 återflnns på sidorna 3-4. 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 identifleras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. Vid denna genomgäng beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 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 innehäller en väsentlig
felaktighet, ärvi skyldiga att rapportera detta. Vi haringet att rapportera i det avseendet.

Fondbolagets ansva.
Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om
förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondbolaget ansvaTaT 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 oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvaT
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehäller värt 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. Felakligheter kan uppstä på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas päverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
årsberättelsen.
Som del av en revision enligl ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

-

-

i

-

Dessutom:

-

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
ärsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
mrsstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 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 information eller åsidosättande av intern kontroll.

Revisionsberättelse Strand Förmögenhetsfond, org. nr

51

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 omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den rnterna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen 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 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

5602-0587, 2020
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrnformationen
Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 3-4 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Vär granskning av hälibarhetsinformationen för fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av FARS rekommendation RevR 12 Revrsorns
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrappoften. 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 lnternational 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.
Stockholgr den 21

xpMc

a

1s--

/frcrt

,1

i

Mårten Asolund
Auktoriserad revisor
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