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Inside Canada 

Erik Liden (ansvarig) och David Unver 

515602-5727 

SE0004751345 

261859 

Värdepappersfond 

Hög (6 av 7) 

2012-08-24 

5000 kr, därefter inga begränsningar 

Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag 

Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om 
högst 1,60 procent till fondbolaget, som ersättning för 
fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringSinstitu
tet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Utö
ver det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett pre
stationsbaserat arvode till fondbolaget . Detta arvode om
fattar 20 procent av den avkastning som överstiger fon
dens jämförelseindex som utgörs av ett index över ut
vecklingen på den kanadensiska aktiemarknaden inklu
sive utdelningar som heter MSCI Canada. 

Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Tibia Kon
sult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland 
Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktieka
pitalet uppgår till 2357519 kr. Fondbolaget tilldelades 
tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksam
het den 24 mars 2009. 

Skandinaviska Enskilda Banken 

Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young 

Scientia Fund Management 

Engelbrektsgatan 26 
411 37 Göteborg 
Telefon: 031-165 100 
Telefax: 031-165 215 
E-post: info@scientia.se 
www.scientia.se 



Årsberättelse 2012 

Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger här
med följande årsberättelse för fonden Inside Canada (Org . nr. 515602-5727) för rä
kenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31. 
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Inside Canada är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside Ca
nada har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, 
Australien eller Nya Zeeland och f~r inte säljas eller erbjudas t ill försäljning till elle r inom USA, Kanada, Japan, Australien 
eller Nya Zeeland eller i s~dana lä nder där sådant erbjudande eller försälj ning skulle strida mot gällande lagar eller regler , 
Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB 
har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering frän utlandet sker i enlighet med s~dant lands lag. Det 
~ligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, s~väl i Sverige som 
utomlands. Informationen i denna Srsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i 
fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning aven investering i fonden och riskerna förknip
pade därmed. 

Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling pS de finansiella 
marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan bSde 
öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i 
fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt 
svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 

Scientia Fund Management AB tillhandahSller inte sSdan finansiell rSdgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell 
r~dgivning till konsumenter. 
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Förvaltarna har ordet 

Lilt oss börja med att tacka Er för det 
förtroende Ni har givit oss genom att 
investera i Inside Canada. 

Arbetet med förvaltningen av Inside Ca· 
nada har som millsättning att generera 
högsta möjliga avkastning till Er an
delsägare och att över tid generera en 
högre avkastning än den kanadensiska 
aktiemarknaden som helhet och att 
därmed utgöra en god placering för den 
som önskar fil en exponering mot denna 
marknad. 

Inside Canada är en värdepappersfond 
som förvaltas efter en mekanisk place
ringsmodell - Scientias InsiderModell®. 
Modellen investerar efter offentlig in
formation om hur bolagens insynsperso
ner, dvs. ledande befattningshavare och 
ägare, investerar i sina egna bolag. Fon
den placerar silledes efter hur insiders i 
kanadensiska bolag placerar i sina egna 
bolags aktier och placeringarna sker ute
slutande i noterade aktier med god likvi
ditet. 

Till skillnad friln andra fonder som för
valtas efter matematiska modeller och 
ofta försöker göra milnga affärer för att 
utnyttja exempelvis trender, arbetar 
InsiderModellen för att göra fil, men rätt, 
placeringar. 

Inside Canada startade den 24 augusti 
2012 och vid utgilngen av 2012 uppgick 
fondförmögenheten till 1 460 tkr vilket 
är en ökning med 1 460 tkr eftersom 
detta var fondens första ilr. Under ilret 
tecknades andelar för 151 262 tkr och 
andelar inlöstes för 157 164 tkr. Ärets 
resultat uppgick till 7 362 tkr. 

Aret i korthet 

Finanskrisen gjorde sig pilmind 2011 och 
Stockholmsbörsen summerade därför 

sjunkande kurser när ilret gick mot sitt 
slut. Av detta skäl var det milnga som 
befarade att 2012 ocksil skulle gil en 
dyster utveckling till mötes. Inledningen 
pil ilret blev dock allt annat än dystert 
och kurserna steg ordentligt till mitten 
av mars. Friln denna tidpunkt raderades 
ilrets positiva inledning ut till mitten pil 
sommaren. Kurserna klättrade därefter 
relativt ordentligt under det andra halv· 
ilret. Precis som under 2011 bestod de 
främsta orosmomenten under ilret av de 
statsfinansiella problemen i en rad län· 
der i eurozonen. 

De milnga politiska debatterna i Grek
land och efterföljande kravallerna oroade 
milnga placerare. Men konsekvenserna 
av de statsfinansiella problemen i Grek
land blev lindrigare än befarat. Inte hel
ler problem i flera andra euroländer pil
verkade börsen nämnvärt, även om det 
stundtals verkade skakigt i det korta 
perspektivet. 

Även pil den amerikanska kontinenten 
fanns det gott om orosmoln. I sista mi
nuten lyckades politikerna där komma 
överens med varandra om att skjuta det 
sk. budgetstupet, som innebar automa
tiska skattehöjningar, pil framtiden. Det 
kom att lugna marknaderna nilgot. 

Fondens värdeutveckling 

Utvecklingen för fonden under 2012 friln 
fondstarten den 24 augusti var +3,95 
procent och fondens jämförelseindex, 
MSCI Canada, hade en utveckling pil 
+1,06 procent . Fondens fina värdeut
veekling var ett resultat av flera effekter, 
men bland annat lade Exxon ett bud pil 
ett av fondens mindre innehav - Celtic 
Exploration, vilket gav fonden ett rejält 
positivt bidrag till värdeutvecklingen . 

ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 5 

I 
ro ....... s:: 
(!) .-
~ 



Den kanadensiska dollarn försvagades 
med omkring tvll procent frlln fondens 
start vilket naturligtvis drog ned utveckl
ingen. 

Göteborg den 27 mars 2013 

Erik Liden 
Ansvarig förvaltare 

David Unver 
Förvaltare 
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F Ö rva I t n i n g s be rä tte I se 

Fondens utveckling 

Inside Canada redovisade en avkastning 
p~ totalt +3,95 procent efter fast och 
prestationsbaserat arvode under 2012 
fr~n fondstarten som ägde rum den 24 
augusti 2012. 

Fondförmögenhet 

Vid utg~ngen av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 1460 tkr vilket är en 
ökning med 1 460 tkr under 2012 ef
tersom detta var fondens första ~r. Un
der ~ret tecknades andelar för 151262 
tkr och andelar inlöstes för 157 164 tkr. 
Arets resultat uppgick till 7 362 tkr. 

Förvaltningskostnader 

Fonden erlade under ~ret 1624 tkr i för
valtningsarvode till fondbolaget. Fonden 
erlade under ~ret 165 tkr i courtage och 
clearingavgifter. 

Fondbestämmelser 

Inga ändringar har skett fondbestäm
melserna under ~ret. 

Kommunikation med andelsägarna 

Andelsägarna erh~lIer varje ~r en ~rsbe
rättelse och en halv~rsrapport där fon
dens utveckling redovisas. Dessutom 
skickas m~nadsvis saldobesked till an
delsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAV
kursen publiceras i tidningar och via 
olika kursleverantörer. Det g~r även att 
följa fondens kursutveckling p~ fondbo
lagets hemsida, www.scientia.se. Alla 
rapporter finns att tillg~ p~ hemsidan 
tillsammans med m~nadsrapporterna . 

Övrigt 

Finansiella instrument som ing~r i fon
den värderas till marknadsvärde. För att 
bestämma värdet p~ marknadsnoterade 
instrument används i normalfallet sen
aste betalkurs (samma dag) . Om betal
kurs inte föreligger sker värdering till 
senast noterade köpkurs (även om 
denna noterats m~nga dagar tidigare). 
Om senast noterade betalkurs eller köp
kurs inte framst~r som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet p~ objek
tiva grunder. Tidpunkten för värderingen 
av investeringarna i Inside Canada som 
utgörs av investeringar i aktier noterade 
p~ kanadensiska marknader är stäng
ningskurser den 28 december 2012 och i 
valutor per klockan 17:00 svensk tid 
samma dag . 

Fondens omsättningshastighet omräknat 
till ~rstakt uppgick till 1,47 g~nger. 
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Nyckeltal sedan fondstart (24 aug 2012) 

Avkastning i procent (efter arvoden) 
Avkastning 

Genorrsnittlig ~rsavk 

Avkastningsanalys i procent 
Andel positiva rrnnader 

Genomsnittlig rrnnadsavkastning 

Bästa rrnnaden 

Sämsta rrnnaden 

Riskmått och övriga nyckeltal 

Standardavvikelse i procent 

Sharpekvot 

Månadsavkastning och övriga nyckeltal 
Avkastning i procent (efter arvoden) 
Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti* 

September 

Oktober 

November 

December 

* fr~n fondstart 24 augusti 2012 
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2012 

3,95% 

60,00% 

0,78% 

2,37% 

-0,66% 

4,76% 

1,77 

06% 

-0,66% 

1,98% 

2,37% 

0,66% 

-0,44% 

Fr. start 

3,95% 

11,48% 

60,00% 

0,78% 

2,37% 

-0,66% 

4,76% 

1,77 



Balansräkning 

Balansräknin kr Not 2012-12-31 

TIllgångar 
Överlf1tbara värdepapper 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 

Bankmedel och övriga likvida medel 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Övriga tillgf1ngar 
Sum ma tillgå nga r 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Övriga skulder 
Summa skulder 

Fondförmögenhet 

Not 1 
Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrurrent 

Not 2 
Upplupen valutakorrigering 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not 3 
Likvider p~ väg 
Övriga tillgångar 

Not 4 
Förva Itningsavgift 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Not 5 
Fondlikvidskuld 
Övriga skulder 

1 

1 
2 
3 

4 
5 

1458237 
1458237 

1458237 

403573 
7863 

14380 
1884053 

-211 493 
-212484 

-423977 

1460076 

7862 
7862 

14380 
14380 

-211 493 
-211493 

-212484 
-212484 
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Resu Itaträ kn i ng 

Resultaträknin kr Not 2012-12-31 

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 
Ränteintäkter 
Utdelningar 
Valutakursvinst- och förluster netto 

Kostnader 
Förvaltningskost nad 

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten 
Ersättning till förvaringsinstitut 

Räntekostnader 
Övriga kostnader 

Isumma kostnader 

I Arets resultat 

Not 6 
Realisationsvinster överlåtbara värdepapper 
Realisationsförluster överlåtbara värdepapper 
Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper 
Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper 

Not 7 
Öresavrundning 
5umma övriga intäkter 

Not 8 
Transaktionskostnader 
Valutakorrigering 
Summa övriga kostnader 
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6 

7 

8 

9409383 
22357 

986909 
-1078106 

2 
9340545 

-1623500 
-58836 

-554 
-295530 

-1978420 

7362125 

12491 252 
-3 144 760 

62891 
9409383 

2 
2 

-165 366 
-130164 

-295530 



Not 1: Innehav per 31/12 2012 (kr) 

.1 . ... , 

'4!.Ei ·t4!J1di.q"JJ .. lJ.ii·.!J.I.!.W"";IIWMi#iW': 
Qeat West Ufeco 882 
Weston Georg Ltd 302 
Power Financial Carp 782 
Brookfield Asset Management Ilie S88 
Ensi9n En.Svs '" [);)Ilararm Ine '" Pason Sys. Ine ,,, 
Power Corp Hl 
el Financial corp JO> 
Canfor Carp 587 
Unarmr Carp 380 
Maple Leaf Foods llle '" Shaw Corrm;; 8 '" IGM Financialine 20' 
Canadlan Natural Resources ltd '" Rogers Corrm;; B "5 
Athabasca O~ '" Celtk:: Exp. Ud 315 
West Fraser T imber Ud 115 

1~1,!I , ~I~I!II,f!!III" I~ , II " m· I , I~·!III'II ,,!nm_ . 
Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde 

'!IffiJft12 Till j, 
Canada Investeringsk.onto SEK 194067,67 
Canada Investeringskonto CAD 32066,11 
Upplupet fOrvaltningsarvode - 211 493,44 
Upplupen Valutakorringering 7862,32 

li! .~ 

24,35 
70,68 
27,24 
36,07 
15,37 
58,97 
17,15 
25,38 
24,93 
16,58 
23,2 

11,97 
22,84 

41,6 
28,64 
45,16 
10,45 
26,29 
70,OS 

1,00000000000 
6,53354424023 
1,00000000000 
1,00000000000 

,. •• i1i .• H·j i , h ·HoIiN .. , ' .'MW·! i. hi·loi'ii MMi·"'p" ·',a.'ii4. i 

CAD 21477 
CAD 21345 
CAD 21302 
CAD 21209 
CAD 10 759 
CAD 10497 
CAD 10462 
CAD 10431 
CAD 9897 
CAD 9732 
CAD 8816 
CAD 8786 
CAD 8542 
CAD 8486 
CAD 8420 
CAD 8355 
CAD 8339 
CAD 8281 
CAD 80S6 

Summa: 

SEK 194068 
CAD 174S 
SEK -211 493 
SEK 7862 

Summa' 

140319 
139461 
139 175 
138571 
70294 
68 580 
68 351 
68 153 

" '" 63587 
57600 
57404 
SS 811 
SS 446 
55013 

" 585 

"'" 54 107 
52633 

1458237 

194 058 
11 402 

-211 493 
7862 
1838 

9,61 
9,55 
9,53 
9,49 
4,81 
4,70 

',68 
4,67 
4,43 
4,36 
3,94 
3,93 
3,82 
3,80 
3,77 
3,74 
3,73 
3,71 
3,60 

99,87% 

13,72 
0,78 

- 14,49 
0,11 

013% 
SUMMA FONDFÖRMÖGENHET 1460076 10000% 
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.. 
Ovrig information 

Övri information 

Förändring av fondförmögenheten (tkr) 
Ingående fondförmägenhet 

Andelsutgivning 
Andelsinlösen 
Utdelning 
Årets resutat 

Total fondförmögenhet vid årets slut 

Andelsvärde 
Antal utestående andelar 
Andelsvärde, kr 
Utdelning per andel, kr 

Andelsägares kostnader 
Investering per årets början 
Värdeförändring före kostnader 
Kostnader 

Fast arvode 
Prestationsbaserat arvode 
Övriga kostnader 

Kostnader totalt 
Värdeförändring efter kostnader 
Marknadsvärde per årets sista NAV 

Kostnader 
Transaktionskostnader (tkr) 
Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 
Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmögenhet 
Försäljnings- och inlösenavgifter 

Not 1 
1,60 procent per år. Debiteras dagligen. 

Not 2 
20 procent av den avkastning som överstiger fondens 
tidigare högsta andelsvärde uppräknat med avkastningen 
för MSCI Canada 

Not 3 
Courtage samt clearingavgifter till externa motparter. 

Not 4 
Avser kostnad omräknad till årstakt för 2012. 2012 års 
kostnad från fondstart den 24 augusti uppgick till 1,66%. 
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Not 
2012 

O 
151262 

-157 164 
O 

7362 
1460 

14008 
103,94569 

O 

kr 
10000 

862 

1 -174 
2 -223 
3 -70 

-467 
395 

10395 

165 
O 

i 4 4,67% 
0,00% 



Redovisningsprinciper 

Ärsberättelsen har upprättats i enlighet 
med lagen (2004:46) om investerings
fonder och Finansinspektionens före
skrifter om investeringsfonder samt föl
jer Fondbolagens Förenings rekommen
dationer i tillämpliga delar. Finansiella 
instrument som ing~r i fonden skall vär
deras till marknadsvärde. För att be
stämma värdet p~ marknadsnoterade 
instrument används i normalfallet sen
aste betalkurs (samma dag). Om betal
kurs inte föreligger sker värdering till 

senast noterade köpkurs (även om 
denna noterats m~nga dagar tidigare) . 
Om senast noterade betalkurs eller köp
kurs inte framst~r som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet p~ objek
tiva grunder. 

Tidpunkten för värderingen av investe
ringarna i Inside Canada är per senast 
betald kurs under 2012 och valutor till 
vilka kurserna omräknas per klockan 
17:00 svensk tid den 28 december. 

Göteborg den 27 mars 2013 
Scientia und Management AB 

Erik Liden 
Verkställande direktör 

~~~ .. =_~-~-h 
d,~~\t g 

\ 
Göran Axeheim 

r~ avel 
s 0,-, förande 

t~ 
Markus Rosenberg 
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Revisionsberät te lse 
Till andelsägarna i Inside Canada, arg. nr 515602-5727 

Rapport om årsberättelsen 

Jag har i egenskap av revisor i Scientia Fund Management 
AB, organisationsnummer 556739-2849, utfört en revision 
av årsberättelsen för Inside Canada år 2012. 

Fondbolaqets ansvar för årsberätte lsen 

Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och 
för att lagen om invester ingsfonder och Finansinspek
t ionens föreskr ifter om invester ingsfonder tillämpats vid 
upprättandet och för den interna kontrol l som fondbolaget 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse 
som inte innehåller väsent liga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen på grund
val av min revision . Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige . Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsberätte lsen inte innehåller väsentl iga fel 
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsent liga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna r isk
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrol len som är relevanta för hur fondbolaget upprättar 
årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effekt iviteten i fond
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i fondbolagets 
uPPskattningar i redovisn ingen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsberättelsen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Enligt min uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsberättelsen har jag även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av Inside Canada för år 
2012. 

Fondbolaqets ansvar 

Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen 
enligt lagen om investeringsfonder. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med riml ig säkerhet uttala mig om 
förval tningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige . 

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag 
utöver min revision av årsberättelsen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna 
bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
i nvesteringsfond er. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till
räckl iga och ändamålsenl iga som grund tör mitt uttalande. 

Uttalande 

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid 
med lagen om investeringsfonder eller fondbestäm
melserna. 

Göteborg den 8 april 2013 


