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Förva ltn ingsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Strand Kapitalförvaltning AB, 556345-2266, fär härmed avge
årsberättelse för perioden 2020-01,-01, - 2020-12-31 avseende Strand Småbolagsfond, 515602-1569.
Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsal< investerar i noterade små och medelstora bolag med

stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet investeras till största del i aktier och räntebärande
instrument. Aktievikten varierar normalt mellan 70-100 procent.
Strand Småbolagsfond har haft en positiv värdeutveckling under 2020. Andelsvärdet var per årsskiftet 4506,58,

vilket motsvarar en uppgång med 38,61% sedan årsskifter2019/2020. OMX Stockholm Mid Cap Glsteg under
perioden med37,36%. Fonden hardesenaste24mänaderna haftenvolatilitet pä21,83%och
omsättningshastigheten var under året 0,49. Förvaltningskostnaden för investerade 10 000 SEK vid årets
början var749,25SEK.
Värdeökningen iportföijen under året är huvudsakligen hänförlig till uppgången på aktiemarknaden under
samma period. Aktievikten har under året igenomsnitt legat pä8L%., vilket innebär att risken legat i den
nedre halvan av det intervall som vi har angivit i fondbestämmelserna. Placeringar som har givit stort bidrag till
avkastningen under året är bland annat Evolution, Stiptech och Xvivo Perfusion. Sämre har det gått för
Adapteo, Alimak Group och IAR Systems.
En redogörelse

för hur fondförmögenheten har utvecklats, inklusive netto av in- och utflöden, framgår av not
av fondförmögenhet.
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till balansräkningen, Förändring

Marknadsutveckling under året
itr 2O2O präglades till stor del av Covid-19 pandemin. Under den absotuta inledningen av äret utvecklades
aktiemarknaden starkt och påverkades inte av sjukdomsfallen i Kina, men när pandemin slog till på allvar i
Italien tog rädslan överhanden och marknaden föll snabbt ner till låga 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 till framtiden när pandemin
förhoppningsvis är över och året slutade med uppgång på en stor del av 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 harvarit 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 fyslska butiker till inköp via lnternet accelererade.
Risker iförvaltningen
De risker som kan uppstå i förvaltningen är framför allt kursfallsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och
m otpa rts risker.
Kursfallsrisk:

Perden 31,/122020 hade Strand Småbolagsfond en aktievikt pä86,7%. Betavärdet på denna aktiedel i
portföljen i relation till OMX Midcap Gl index uppgick till 1,06. Detta innebär att betavärdet för hela fonden
uppgick till 0,92.
Övriga värdepapper i portföljen vid balansdagen var:
Penningmarknadsfonder 6,5%
Kassa 6,8%
Dessa tillgångar har försumbara kursfallsrisker. Förväntad 24 månaders standardavvikelse (implicit
standardavvikelse), baserat på portföilens utseende vid årsskiftet och historisk kursutveckling på innehaven,
uppgick vid årsskiftet tll 21,3%.
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Value at risk (99%) enligt rapport från MSCI för 20 dagar uppgår till 19,76%
Stresstester baserat på historiska kriser ger kursfall på mellan 3,I7% (Brexil EuroBreakup) och 13,74% (Black
Week 0B). Vid en nedgång för aktier generellt på 30 procent beräknas fonden lappa 27 ,03 procent.

Kreditrisk
Mycket begränsad.

Motpartsrisk
Den enda motpartsrisk som fanns i portföljen är kassan som är placerad hos SEB. Kassan uppgickvid årsskiftet

till 6,8% av kapitalet.
Likviditetsrisk
Det största nettoutflödet från Strand Småbolagsfond under de senaste fem åren har uppgått ttl 4,32% av NAV.
Strand Kapitalförvaltnings minimikrav baseras på maximalt historiskt nettoutflöde under de senaste 5 åren och
imöjligaste mån proportionell utförsäljning (Near Proportional Liability).
Nyckeltalet RCR Redemption covarage ratio redovisar hur stor andel av ett hypotetiskt utflöde som kan mötas
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.
på två dagar. I

Basscenario RCR min 2,0: Ulfall L4,21.
Värsta historiska scenario RCR min 1,0: Utfall3,93
Va I uta expo ne ri ng:

Fonden hade vid årsskiftet ingen direkt valutaexponering.

Bolaget redovisar inte Active Share som riskmått på grund av kostnaden för införskaffandet av jämförelseindex
har ansetts vara orimligt hög.

Derivatinstrument
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 kapitalförvaltningen.
Ersättning till anställda
Bolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande.
Utgångspunkten för ersättningsmodellen iStrand 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 skall vara 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.

lngen anställd i ledande ställning eller förvaltning har erhållit rörlig ersättning.

lnformation om ersättningar för Strand Kapitalförvaltning AB lämnas dels på hemsidan www.strandkapital.se
samt i bolagets årsredovisningför 2O2O.lnformationen kan på begäran erhållas i fysisk form.
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Ansvarsfulla investeringar * hållbar utveckling
Vi på Strand Kapitalförvaltning vill ivårt ätagande 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 ansvarsfulia investeringar.
Alla företag som vi investerar ianalyseras regelbundet isyfte 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 Investeringsprocess 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 annat tillämpar internationella ramverk
såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNGC) liksom FN:s principer för företagande och mänskliga
rättigheter (UNGPs). Dessa ramverk baseras isin tur på internationella normerför 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 idessa 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 moral som vi efterfrågar. Strand kan behålla innehavet och ta en dialog med företaget
angående förbättringsåtgärder alternativt utesluta det från våra portföljer.
Egen analvs
Strand förvaltartvå 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
möjligheterför 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 hitta bolag med ett bra arbete.
Våra förvaltare och analytiker träffar i genomsnitt företagsledningar över 200 gånger per år och har då en god
möjlighet att diskutera samt följa upp bolagens hållbarhetsarbeten.

Hållbarhetsinformation enligt lagkraven återfinns som bilaga l till denna årsberättelse men finns även att
Iadda ned på https://www.halllathelfpfelLg!.sCfulSLh!111Lalternatlvt
på vår hemsida

https://www.strandkapital.se/fonder/sa-blir-du-fondl<und/. Bolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar
lämnas ut vid förfrågan.
Aktieäga rengagema ng

Strand Kapitalförvaltning AB:s principer för aktieägarengagemang syftar till att tillvarata fondandelsägarnas
gemensamma intressen i ägarfrågor och där principerna anger hur vi ska agera som ägare i de 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 prlnciper för aktieägarengagemang finns publicerade på vår hemsida www.strandkapital.se och
nedan lämnas en sammanfattning av dessa:

(i)

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

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 intressekonfl ikter.
dgarstyrning
Bolaget ska vid utövande av rösträtt uteslutande agera ifondandelsägarnas gemensamma intresse och
rösträtter kommer att endast användas till förmån för respektive fond ienlighet med respektive fonds mål och
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 verksamhetsgrenar.
Ägarsamverkan
Bolaget kan, därdet bedöms motiverat, samverka med andra ägare ifrågorsom avserägarstyrning.
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

2020-L2-3L
2019-12-31_

710 860
527 962

2018-12-31
2017-12-3L

422 306
418 939

2016-1.2-31,

350 894
265 080
214 307
172 513
Bs s06
75 052
56 159

201,5-12-31,

201,412-31
2013-12-31-

20L2-12-31
2011-1,2-31

2010-12-31

utdelning
kr

Total avkastning, %

Andelsvä rde

Antal
andelar

4 s06,s8
3 2s1,36
2 606,11

157138,40

38,6

1_62 382,L1_

24,16
1,03

Fond-

förmögenhet, tkr

2 s79,s7

231,1,20
2 087,05
t 615,76
1

q)) )a

L L29,L2
1 031,39
1,

r!9,34

per andel,

L62 044,31
162 406,79
151 823,33

LL,6L

10,74
24,54
10,08

121 01,1,,65
127 886,56
328,41
75 727,76
12 768,25
50171,,68

1

1,1,3

T2,BB

a aa

34,82
10,69
-7,86
30,84

Jämförelseindex,%'

37,36
35,43
-1,,36

9,L4
13,78
41,,64
1,8,79

48,70
16,1,4

-23,09
24,19

Jämförelseindex: OMX Stockholm Mid Cap Gl

Nyckeltal
2020-1"2-31
Risk &

avkastningsmått

Totalrisk % L)
Totalrisk för jämförelseindex% 2l

Aktiv risk % 3)
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 ären%
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 ären %

21,,83

25,58
9,04
31,50
L6,64

Kostnader
Förvaltningsavgift, fast %
Förvaltningsavgift, rörligt % 4)
Transa ktionskostnader kr
Transaktionskostnader %
Analyskostnader kr
Analyskostnader %
Uppgift om Årlig avgift%
lnsättnings - och uttagsavgifter

0,90
E 01

496 9L2
0,08

I

0,91
ngen

I

ngen

Omsättning
Omsättningshastighet ggr
Omsättning genom närstående värdepappersbolag
Förva

0,49

ltningskostnad

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

749,25
60,26

1. Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totalavkastning. Uppgiften baseras på
månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
2. Total risk för jamförelseindex anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften
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baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
3. Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna iskillnaden i avkastning mellan fonden och dess
jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
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Resultaträkning
Belopp i kr

/Vot

lntäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på fondandelar
Utdelningar
Valuta ku rsvinster och-förluster netto

2020-0L-012020 1-2-31"

2019-01-01--

2317s7 219

107 896 403

201,9-12-31,

399 969

897 992

822 BB7
-9 029

4 000 908
-76 222

Övriga intäkter

1

1,

t7t

109

1,12779 082

833
084

-7 846 853

Summa kostnader

-38 381
-49
-496
-38 927

Årets resultat

Summa intäkter och värdeförändring

232

Kostnader
Förva ltn i ngskostna

d

er

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten
Rä

nte kostn ad er

Övriga kostnader

913

-174 434
-315 80s

830

-8337 092

L93 243 279

104 381 990

t
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Balansräkning
Belopp i kr

lVot

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Överlåtbara värdepapper
Fondandelar
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

616270236
46469372
662739608

49687L557

Bankmedel och övriga likvida medel
Summa tillgångar

62 t01- 295
725 440 903

36 693 843
533 565 400

10 094 485

4 486 4L6
14 580 901

2 ss3 06s
3 050 448
5 603 513

710 860 002

527 951887

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

Fondförmögenhet

1,3

4331"48s71_

63722986

Poster inom linjen
I

nga

I

nga

h
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Redovis ningspri nciper och boksl utskommenta rer
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (201"3:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt följer
Fondbolagens Förenings rekommendationer.
Vä

rderingsregler

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.
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Not

1

Per

2020 12-31 innehades följande finansiella instrument.
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Finansiella lnstrument

Värdepapper
Bransch

Antal

Marknadsvärde

Andel %

5,01

Överlåtbara värdepapper
Kategori

1

BEIJER REF B

CLIMEON

B

94 617

3s 613 839

538 157

22 936 251

607 940

24 439 188

3,44

HALDEX

465 240

20 354 250

2,86

INWIDO

128 500

1,5 484

250

2,18

LINDAB INTERNATIONAL

186 100

31,711 440

4,46

NCAB GROUP

110 000

28 820 000

4,05

218 667

50 293 4L0

t,0B

124 6L1-

12 267

9s3

1-,13

GREEN LANDSCAPI NG GROUP

SDIPTECH

B

WÄSTBYGG GRUPPEN

B

EVOLUTION GAMING GROUP

55 000

45 914 000

6,46

NOBIA

382 000

25 154700

3,54

VEON EER SDB

100 000

17 820 000

2,51-

ARJO

388 400

24 410 940

3,43

B

40 000

21 480 000

3,02

EPISU RF B

5 100 000

15 453 000

)

tt

1,56

B

BIOGAIA

ONCOPEPTIDES

65 242

077 567

17

XVIVO PERFUSION

722800

38 559 200

\L)

ENEA

109 400

20 742 240

)9)

7t 600

10 848 480

1,53

670 000

37 922 000

E ll

I.A.R SYSTEMS GROUP
TOBII

7Q

SECIRA

B

THUNDERFUL GROUP

Summa Kategori

48 019

35 221_936

4,95

567 200

45 999 920

6,47

592 518 555

1

Kategori 7
DISRUPTIVE MATERIALS

3 724

23 751- 672

23 751 672

Summa överlåtbara värdepapper

616 270 236

86,69

30 017 991

4,22

Fondandelar
Kategori 7
AMF RÄNTEFOND KORT

269 340

olfrw
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SIM PLICITY LIKVI DITET A

1,46

339

1,6

451382

46 469

Summa Kategori 7

372

2,31

6,54

Summa Fondandelar

46 469 372

6,54

Summa värdepapper

662739 608

93,23

48L20 394

6,77

710 860 002

100,00

övriga tillgångar och skulder

Fondförmögenhet

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. 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.
7. Övriga finansiella instrument.

Not

2

Övriga skulder

2020-12-i1

2019-12-31

4 484 3L6

3 0s0 048

21,00

400

4 486 476

3 050 448

2020-01-012020-12-31

2019-0L-01-

Fondförmögenhet vid årets början
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Periodens resultat en.ligt resultaträkning

527 961 BB7

1"93

-72 042 7L5
243 279

422 30s 661_
47 113 532
-46 439 296
104 381 990

Fondförmögenheten vid årets slut

710 850 002

527 96L 887

Ej

utbetald inlösen

Ej

registrerade kundinsättning

Summa

Not

3

Förändring av fondförmögenhet

6L697 551

201-9-12-31

M
ti
l

Strand Småbolagsfond
51s602-1569
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Underskrifter
Stockholm den 6 april 2021
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Beskrivning
Strand Småbolagsfond är en aktivtförvaltad fond som huvudsakligen investerar i svenska små- och medelstora noterade
bolag. Förvaltningens mål ärattlångsiktigtuppnå en god värdetillväxttill en lägre riskän aktiemarknaden som helhet.
AktieMkten varierar normalt mellan 70 och 100 procent.

Hål I barh etsi nformation

tr

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Fond bolagets kom m entar

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

potential.

Ett bolags hållbarhetsprofil bedöms såväl utifrån riskaspekter som möjligheter. Förvaltarna har ett dagligt
ansvar att bevaka de bolag Strand har gjoft investeringar i.

D

Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
ln

Eå

ET

Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
Fondbolagets kom m entar
Hallb arhetsfaktorer b edöms parallellt med finansiella faktorer för att utvärdera ett b olag och i slutändan aktiens
potential. Ettbolags hällbarhetsprofil bedöms såväl utifrån rlskaspeklersom möjligheter. För'taltarna hareftdagligt
ansvar att bevaka de bolag Strand har gjofi investeringar i.

Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Fondbolagets kom m entar
Hållb arhetsfaktorer b edöm s parallellt med finansiella faktorer för att utvärdera ett b olag och i slutändan aktiens
pote ntial. Ett b olags hållb arhetsprofil b edöm s såväl utifrån riskaspekter som m öjlighete r. Förvalta rna ha r ett dagligt
ansvar att bevaka de bolag Strand har gjorl investeringar i.

Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
och motverkande av korruption)
Fondbolagets kom m entar
Vi anser det vara viktigt aft företagsled ningar visar ett tydligt och ge n uint e ngagem a ng i hållb arhetsf rågor. U ppleve r
vi att hållb arhetsarb etet m er är av "syns sk ull" eller om ledningen inte visa r förän d ringsvilja re su lterar det att vi
undviker bolaget eller lämnar investeringen.

B

Andra hållbarhetsaspekter
Fondbolaqets kom m entar
Strands interna Placeringskommittö har hållbarhet som en separat punkt att behandla vid varje möte och som
protokolleras. I våra fonder investerar vi inte i b olag som prod ucera r va pen, tob ak, alkohol elle r pornografi.

Metod som används: Fonden väljer in
D

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för aft välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys
bolagens arbete m ed hållbarhet är avgörande för rrialet av bolag i fonden.
Defta alternativ arrser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhets relaterat tem a, t.ex klim at, vatten
m iljötekn ik eller social hållbarhet, s amt fonder som en bart investerar i projekt eller verks am heter m ed m ätbar
sam hälls- eller m iljönytta.
av

vlfl

Ef

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsaspekterbeaktasiekonomiskabolagsanalyserochinvesteringsbeslut,vlketfäreffektmenbehöver
inte rara avgörande för vlka bolag som

läljs

in i fonden.

Dettaalternativar,serfondersomuttalatochsystematisktintegrerarhållbarhetsaspekteriekonomiskaanalyser
och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras
kontin uerligt och påverkar fondens i nvesteri ngar.
Fondbolaqets kom m entar
Slrands utgångspunktärattvara långsiktig investerare.Vi investeraribolag som kan uppvisa en hållbar
affärsmodell och vars ledning och ägare respekteraroch tillämpar internationella normer däribland (ESG-kriterier:
ö, social hänsyn och bolagsstyrning).

Ovrigt
VJ

Annan metod som fonden tillämpar för att välja in
Fondbolaqets kom m entar
Fondens förvaltning kvalitetssäkras av extern aktör som tillämpar internationella ramverk säsom F/V:s
ansvarsfulla investeringar(UNPRI), FN:s G/obai Compact(UN Global Compact) och OECDs riktlinjer.

p

rinciper för

Metod som används: Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerarinte ibolag som ärinr,lclverade iföljande produkter. Högstfem procentavomsättningen idetbolag där
placeringen sker får ar,se verksam het som är hänförlig till den angivra produkten eller tjänsten.

Underdennarubrikkanävenenfondsom intebeaktarhållbarhetsaspekterangevilkaprodukterochtjänstersom inteingåri
fonden till följd av fondens placeri n gs inriktni ng.

Eå

Klusterbomber, personminor

V,

Kemiska och biologiska vapen

Eå
E

Kärnvapen

tr

Vapen och/eller krigsmateriel
Fondbolaqets korn m entar
I det fall ett bolag är underleverantörer till en producent av vapen, tobak, alkohol eller pornografi och dess andel av
omsättningen som härrör från dessa kategorier överstiger 5 procent, avstår vi investeringen.

Alkohol
Fond bolaqets 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.

tr

Tobak
Fondbolaoets kom

m

entar

ldetfall ettbolag ärunderleverantörertill

en producentavvapen,tobak, alkohol ellerpornografi och dessandel av
omsättningen som härrörfrån dessa kategorier överstiger 5 procent, avstår vi investeringen.

Ef

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 härrörfrån dessa kategorier överstiger 5 procent, avstårvi investeringen.

Övrigt

Et

övrigt
Fondbolaqets kom m entar
Strand samarbetar med Sustainalyllcs som genomför 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 onventio ne r.

+(

iluff

Metod som används: Fondbolaget påverkar
Fondbolaget anvander sitt infllande for att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att
påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

flJ

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

fn

Bolagspåverkan isamarbete med andra investerare

D

Bolagspåverkangenomexternaleverantörer/konsulter

fA

Annan bolagspåverkan
Fondbolaqets kom mentar
I den mån det är möjligt försöker Strand också vara aktiv i samhällsdebatten se vidare:

Fondbolagets kom mentar
Vid behov samarbetar Strand med andra investerare.

http

s

://vrrw.stra n d k a p ita
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Resu rser
(Frivillig nformation utöver standarden för håll barhetsinformation
i
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er för håll barhetsanalys,
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)

g och kontroll.
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Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolaqets kom m entar
Förvaltare och analytiker gör eg na b olagsa nalyse r som ink luderar h ållb arhetsaspe kte r. Därutöver träffar vå ra
förvaltare/analytiker i genomsnitt företagsledningar över 200 gånger per år och har då möjlighet att diskutera samt
följa upp b olagens hållb arhetsarb ete.

Eå

Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolaqets kom m entar
Strand samarbetar med Sustainalytics sorl genomför granskningar av innehaven. Därutöver erhålls kontinuerlig
uppdatering med information om bolag som ärinvolverade iincidentersom kan kopplastill kränkningarav
i nte rnatio ne I la n orm e r och k o nve ntio n e r.

Eå

övrigt

Ytterl

Fondbolagets kom mentar
Slrands interna Placeringskommift6 har hållbarhet som en separat punkt att behandla vid varje möte och som
protokolleras.

ig

are nformation
i

(Frivilli g i nformation utöver standarden för håll barhetsinformation

)
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Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk:
https://www.strandkapital.se/fonderka-blir-du-fondkund/
U ppdateringsfrekvens :
Halvårsvis
Fondbolaqets kom m entar
Fondensfem största innehav publiceras månadsvis här: hftps://wutw.strandkapital.se/fonder/strand-smabolagsfond/

B

Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Lånk:
https:/rllwwstrandkapital.se/fonderka-b lir-du-fondkund/
Fondbolaqets kom m entar
Se i fondens årsberättelse som atttitlgå med hjätp av ovanstående tänk.

vfi
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E

Övrigt
Fondbolaqets kom mentar
Dä Slrands fonder harföt"hållandevis koncentrerade poftföljer, cirka 25 bolag, kombinerat med attvi är långsiktiga
investerare, nästan uteslutande pä svenska m ark naden. öppnar det m öjligheter för oss afl på dju pet lära oss
bolagen samtföra en dialog nted bolagsledningarna.

Fondbolagetans\rararföratiinformationen ihållbarhetsprofllen ärkorrektoch uppdaterad minsten gång om året. Förmer
inform ation om fondens håll barhetsarbete kontakta fond bolaqet.

Länk till hemsida:

Kontaktinformation:

https://www.stra nd ka pital.se/
För mer information kring Strand Kapitalförvaltnings hållbarhetsarbete kontakta vår
förva ltn

i

n g

s

chef Joha n Th

o 16 n, j o h a n

@stra nd ka

p ita l.s

e

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

Hållbarhetsprofllen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och
inriktning förattkunderna ska kunna jämföra olika fonder. lnformationen i Hållbarhetsprofilen ärtillhandahållen och upprättad
avfondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen foljer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och
uppdateras m inst en gång om året.
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Rev stonsberättclse
Till andelsägarna i Strand Småbolagsfond, org.nr 515602-'1569

Rapport om årsberättelse
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i Strand Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556345-2266, utfört en revision av årsberättelsen för
Strand Småbolagsfond för är 2020 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 3-4. Strand Småbolagsfonds 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 Småbolagsfonds finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 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 år oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullg.iort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för värt 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 rdentifleras 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 förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift er om

förvaltare av alternativa investeringsfonder.

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 oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
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 revisionsberäitelse 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. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter elle.r misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsberätielsen.
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 felakiigheter i
årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheier eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våri uttalande.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaKighet 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 åsidosäitande av intern kontroll.

Revisionsberättelse Strand Småbolagsfond, org. nr
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-

-

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 interna 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.

'13
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-

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen
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.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen 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 förvårt uttalande.
Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.
Stockholm den 21 april 2021

Auktoriserad revisor
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