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Scientia är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Scientia inte en så kallad UCITS-fond. 

Andelarna i Scientia har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, 

Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, 

Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning 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 från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att 

sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands.  

Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både 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 tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till 

konsumenter. 
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VD har ordet 
 

Låt mig börja med att tacka Er för det förtro-
ende Ni har givit oss genom att investera i 
Scientia Alpha I. Arbetet med förvaltningen 
av Scientia Alpha I har som målsättning att 
generera högsta möjliga avkastning till Er 
andelsägare genom att följa bolagens ledande 
befattningshavare. 
 
Scientia Alpha I är en specialfond som baseras 
på en mekanisk placeringsmodell. Modellen 
investerar efter offentlig information om hur 
alfa-aktörer, dvs. ledande befattningshavare 
och ägare, investerar i sina egna bolag. Fon-
den investerar i svenska noterade aktier med 
god likviditet samt råvaruderivat och använ-
der sig av blankning som en del av placerings-
inriktningen. Kostnadseffektiv förvaltning 
säkerställs genom att alfa-aktörerna gör ana-
lysen åt förvaltarna att jämföras med tradi-
tionell fondförvaltning där samma arbete 
genomförs av ett analytikerteam. Till skillnad 
mot andra fonder som förvaltas efter mate-
matiska modeller och ofta försöker göra 
många affärer för att utnyttja exempelvis 
trender, arbetar modellen bakom Scientia 
Alpha I för att göra få, men rätt, placeringar.   
  
Scientia Alpha I redovisade en negativ avkast-
ning på totalt -2,91 procent efter fast och 
prestationsbaserat arvode för det första halv-
året 2009 (vilket endast inkluderar juni må-
nad). Vid utgången av perioden uppgick fond-
förmögenheten till 7 508 tkr. Periodens resul-
tat uppgår till -207 tkr.  
 
Perioden i korthet 
  
Under början av juni hade fonden en positiv 
värdeutveckling. Efter vårens breda uppgång-
ar på Stockholms Fondbörs präglades den 
senare delen av månaden av vinsthemtag-
ningar med sjunkande kurser som följd vilket 
drabbade avkastningen för Scientia Alpha I 

negativt. Även priset på guld, vilket är en 
råvara som fonden placerar långsiktigt i, hade 
en negativ avkastning under perioden.  
 
Den negativa utvecklingen till trots, så obser-
verade vi att alfa-aktörerna hade en mycket 
positiv grundtro till aktier under perioden. 
Antalet aktieköp från alfa-aktörer under peri-
oden var dubbelt så många som antalet för-
säljningar, vilket brukar vara en god indikator 
på att stigande aktiekurser i dessa bolag är 
nära förestående.  
 
Risknivå 
 
Målsättningen för Scientia Alpha I är att leve-
rera en högre avkastning än svenska aktiefon-
der till Er andelsägare men till samma risk. 
Avkastningen för Stockholms Fondbörs under 
juni var -1,08. Beräknat på dagsdata under 
juni är risknivån på årsbasis för Scientia Alpha 
I 15,75 procent att jämföra med 26,10 under 
samma period för Stockholmsbörsens general-
index.   
 
Övrigt 
 
När denna halvårsrapport skrivs har fondbola-
get flyttat till nyrenoverade lokaler på Stora 
Nygatan 31 i Göteborg. Ta gärna med Er en 
vän och besök oss!   
 
 
Denna halvårsrapport är inte granskad av 
fondens revisorer. 
 
Göteborg den 25 augusti 2009 
 
 
 
 
Erik Lidén 
Verkställande Direktör 
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Förvaltningsberättelse 

 

Fondens utveckling 
 
Scientia Alpha I startades den 1 juni 2009 och 
redovisade en avkastning för fondens första 
månad på -2,91 procent efter fast och presta-
tionsbaserat arvode. NAV-värdet (andelsvär-
det) är därmed 97,087893 per den 30:e juni 
2009.  
 
Fondens utveckling har under sin första må-
nad påverkats negativt av den generella ned-
gången på Stockholms Fondbörs samt genom 
ett kraftigt försämrat pris på guld. Scientia 
Alpha I hade under juni ett innehav i guld-
terminer med en exponering på c:a 20 pro-
cent av fondförmögenheten.    
 
Fondförmögenhet 
 
Fondförmögenheten var vid starten 7 100 tkr. 
Eftersom fonden endast har förvaltats i en 
månad när denna förvaltningsberättelse för-
fattas kan endast en kortare redogörelse för 
fondförmögenhetens sparandeutveckling ges. 
Periodens resultat uppgick till -207 tkr.    
 
Förvaltningskostnader 
 
Fonden erlade under årets första halvår totalt 
6 tkr i fast arvode till fondbolaget. Inget pre-
stationsbaserat arvode utgick under perioden. 
Scientia Fund Management ersätter fondens 
förvaringsinstitut samt Finansinspektionen för 
tillsyn. Dessa kostnader har inte belastat 
Scientia Alpha I. Scientia Alpha I erlade under 
perioden 5 tkr i courtage och clearingavgif-
ter.  
 

Fondbestämmelser 
 
Inga ändringar i fondbestämmelserna har 
skett under perioden.   
 
Övrigt 
 
Finansiella instrument som ingår i fonden 
värderas till marknadsvärde. För att bestäm-
ma värdet på marknadsnoterade instrument 
används i normalfallet senaste betalkurs 
(samma dag). Om betalkurs inte föreligger 
sker värdering till senast noterade köpkurs 
(även om denna noterats många dagar tidiga-
re). Om senast noterade betalkurs eller köp-
kurs inte framstår som relevant, skall Fond-
bolaget fastställa värdet på objektiva grun-
der. 
 
Tidpunkten för värderingen av investeringar-
na i Scientia Alpha I är per respektive mark-
nads stängningskurs den 30 juni 2009. Stäng-
ningskursen för investeringarna i aktier note-
rade på Stockholms Fondbörs är per klockan 
17:30, i valutor per klockan 17:00 samt för 
investeringarna i guld och olja per klockan 
23:15.   
 
Under perioden har fondbolaget anställt en 
försäljningsansvarig, Susanne Wallin, som 
påbörjar sin anställning den 12 augusti 2009.  
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Balansräkning 

 

  

Tillgångar 6/30/2009 Not (kr)

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 4,838,218

Bank och övriga likvida medel 2,771,420

Kortfristiga fordringar 2 750

Summa 7,610,388

Skulder

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 -94,524

Bank och övriga likvida medel -1,011

Övriga kortfristiga skulder 3 -6,612

Summa skulder -102,147

Fondförmögenhet 

Fondförmögenhet 7,508,240

Poster inom linjen

Säkerheter för optioner

Säkerheter för futures 191,976

Säkerheter för värdepapperslån

Säkerheter som % av fondförmögenhet 2.56%

Not 1

Se innehavssammanställning för specifikation av finansiella instrument 

Not 2 

Fordran Fondbolaget 750

Summa 750

Not 3 

Upplupet förvaltningsarvode -6,612

Summa -6,612
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Not 1: Innehav per den 30/6 2009 
 

  

VÄRDEPAPPERSNAMN ANTAL ANSK.KURS ANSK.VÄRDE VALUTA VALUTAKURS MARKNADSVÄRDE ANDEL I %

FINANSIELLA INSTRUMENT MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE

Axfood 2,773 167 463,091 SEK 1 463,091 7,508,240.42 6.17%

Betsson B 780 87.25 68,055 SEK 1 68,055 7,508,240.42 0.91%

Bure Equity 956 34.9 33,364 SEK 1 33,364 7,508,240.42 0.44%

Cardo 1,051 167.5 176,043 SEK 1 176,043 7,508,240.42 2.34%

Duni AB 1,365 37.5 51,188 SEK 1 51,188 7,508,240.42 0.68%

Ericsson B 6,318 75.7 478,273 SEK 1 478,273 7,508,240.42 6.37%

Hennes & Mauritz B 1,279 385 492,415 SEK 1 492,415 7,508,240.42 6.56%

Höganäs B 823 83.25 68,515 SEK 1 68,515 7,508,240.42 0.91%

Holmen B 2,322 168.5 391,257 SEK 1 391,257 7,508,240.42 5.21%

Hufvudstaden A 8,933 47.9 427,891 SEK 1 427,891 7,508,240.42 5.70%

Husqvarna B 2,781 42 116,802 SEK 1 116,802 7,508,240.42 1.56%

Kappahl Holding AB 2,418 33.5 81,003 SEK 1 81,003 7,508,240.42 1.08%

Loomis B 1,211 76.75 92,944 SEK 1 92,944 7,508,240.42 1.24%

Lundbergforetagen B 1,651 291 480,441 SEK 1 480,441 7,508,240.42 6.40%

Niscaya B 6,533 11.7 76,436 SEK 1 76,436 7,508,240.42 1.02%

Q-med 4,472 45.7 204,370 SEK 1 204,370 7,508,240.42 2.72%

Ratos B 1,604 156 250,224 SEK 1 250,224 7,508,240.42 3.33%

SCA B 6,034 81 488,754 SEK 1 488,754 7,508,240.42 6.51%

Securitas B 5,925 65.5 388,088 SEK 1 388,088 7,508,240.42 5.17%

Nymex West Texas Intermediate aug-09 1 69.89 1,170 USD 7.74785 9,065 7,508,240.42 0.12%

Summa finansiell instrument med positivt marknadsvärde 4,838,218 7,508,240.42 64.44%

7,508,240.42

FINANSIELLA INSTRUMENT MED NEGATIVT MARKNADSVÄRDE 7,508,240.42

Nymex Gold Future Aug-09 2 927.4 -12,200 USD 7.74785 -94,524 7,508,240.42 -1.26%

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde -94,524 7,508,240.42 -1.26%

7,508,240.42

LIKVIDKONTON 7,508,240.42

Alpha I FUT USD 62,300 1 62,300 USD 7.74785 482,691 7,508,240.42 6.43%

Alpha I Investeringskonto SEK 2,288,729 1 2,288,729 SEK 1 2,288,729 7,508,240.42 30.48%

Summa medel på likvidkonton 2,771,420 7,508,240.42 36.91%

7,508,240.42

ÖVRIGA TILLGÅNGAR 7,508,240.42

Fordran Fondbolaget 750 1 750 SEK 1 750 7,508,240.42 0.01%

Summa övriga tillgångar 750 7,508,240.42 0.01%

7,508,240.42

ÖVRIGA SKULDER 7,508,240.42

Alpha I FUT EUR -50 1 -50 EUR 10.8674643 -543 7,508,240.42 -0.01%

Alpha I Investeringskonto USD -60 1 -60 USD 7.74785 -468 7,508,240.42 -0.01%

Upplupet förvaltningsarvode -6,612 1 -6,612 SEK 1 -6,612 7,508,240.42 -0.09%

Summa övriga skulder -7,624 7,508,240.42 -0.10%

SUMMA FONDFÖRMÖGENHET 7,508,240 100.00%
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Redovisningsprinciper 
 
 

Halvårsrapporten har upprättats i enlighet 
med lagen (2004:46) om investeringsfonder 
och Finansinspektionens föreskrifter om inve-
steringsfonder samt följer Fondbolagens Fö-
renings rekommendationer i tillämpliga delar. 
Finansiella instrument som ingår i fonden 
skall värderas till marknadsvärde. För att 
bestämma värdet på marknadsnoterade in-
strument används i normalfallet senaste be-
talkurs (samma dag). Om betalkurs inte före-
ligger sker värdering till senast noterade köp-
kurs (även om denna noterats många dagar 
tidigare). Om senast noterade betalkurs eller 

köpkurs inte framstår som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet på objektiva 
grunder. 
 
Tidpunkten för värderingen av investeringar-
na i Scientia Alpha I är per respektive mark-
nads stängningskurs den 30 juni 2009. Stäng-
ningskursen för investeringarna i aktier note-
rade på Stockholms Fondbörs är per klockan 
17:30, i valutor per klockan 17:00 samt för 
investeringarna i guld och olja per klockan 
23:15.   

 

 

 

Göteborg den 25 augusti 2009 
Scientia Fund Management AB 

 
 
 
 
 
 

William af Sandeberg 
Styrelsens ordförande 

 
 
 

 
 

Markus Rosenberg 
 
 
 
 
 
 

Erik Lidén 
Verkställande direktör 
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Fondfakta 

 

Fond      Scientia Alpha I 

Ansvarig förvaltare   Erik Lidén 

Registreringsnummer   515602-3284 

ISIN-nummer    SE0002898312 

Typ      Specialfond 

Risk      Medel 

Fondens startdag    2009-06-01 

Minsta insättning 100 000 kr, därefter multiplar av 25 000 kr per teck-
ningstillfälle 

Teckning/inlösen av andelar Teckning och inlösen av andelar sker per den sista bank-
dagen i månaden. Teckningsanmälan eller inlösenanmä-
lan skall vara fondbolaget tillhanda senast 5 bankdagar 
innan månadsskifte.  

Avgifter Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om 
högst 1,15 procent till fondbolaget, som ersättning för 
fondbolagets förvaltning, ersättning till förvaringsinstitu-
tet samt för tillsynskostnad till Finansinspektionen. Ut-
över det fasta förvaltningsarvodet erlägger fonden ett 
prestationsbaserat arvode till fondbolaget. Detta arvode 
omfattar 20 procent av den avkastning som överstiger en 
så kallad avkastningströskel. Denna avkastningströskel 
definieras som sluträntan på OMRX T-bill den första 
bankdagen i månaden. 

Fondbolaget Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Markus 
Rosenberg, Jan Dahlqvist och Sten K Johnson (Tibia Kon-
sult). Aktiekapitalet uppgår till 1 813 476 kr. Fondbola-
get tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedri-
va fondverksamhet den 24 mars 2009.  

Förvaringsinstitut   Skandinaviska Enskilda Banken 

Revisor Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young 

Kontakt   Scientia Fund Management 

      Stora Nygatan 31, 2tr 
      411 08 Göteborg 
      Telefon: 031-165 100 
      Telefax: 031-165 215 
      E-mail: info@scientia.se 
      www.scientia.se 

 

mailto:info@scientia.se
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