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Scientia Hedge 

Erik Liden 

515602-3284 

SE0002898312 

Specialfond 

Medel (5 av 7) 

2009-05-29 

25 000 kr, därefter ingen beloppsbegränsning 

Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag 

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. 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 stats
skuldväxlar utgivna av Riksgälden, OMRX T-bill. 

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 2 357 519 kr. 

Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen 
att bedriva fondverksamhet 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: 031-165215 
E-post: info@scientia.se 
www.scientia.se 



Årsberättelse 2012 

Styrelsen oeh verkställande direktören för Seientia Fund Management AB avger härmed följande 
årsberättelse för fonden Scientia Hedge (Org nr 515602-3284) för räkenskapsåret 2Dl2-01-Dl till 
2012-12-31. 
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Scientia Hedge är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder . S~lunda är Scientia Hedge inte 
en s~ kallad UCITS-fond. Andelarna i Scientia Hedge har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med 
värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i n~got annat land och f~r inte säljas 
eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i s~dana länder där 
sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investe
ring inte f~r göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kon~ 
trollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att s~dan investe
ring sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna årsbe
rättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer p~ var och en 
att göra sin egen bedömning aven investering i fonden och riskerna förknippade därmed. 

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 f~r 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 
r~dgivning till konsumenter. 
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Förvaltarna har ordet 

L~t oss börja med att tacka Er för det 
förtroende Ni har givit oss genom att 
investera i Scientia Hedge. 

Arbetet med förvaltningen av Scientia 
Hedge har som m~lsättning att generera 
högsta möjliga avkastning till Er an
delsägare. 

Scientia Hedge är en specialfond som 
baseras p~ en mekanisk placeringsmo
dell - Scientias InsiderModell@. Mo
dellen investerar efter offentlig informat
ion om hur bolagens insynspersoner, 
dvs. ledande befattningshavare och 
ägare, investerar i sina egna bolag . 

Fonden investerar i svenska noterade 
aktier med god likviditet men ocks~ i 
tillg~ngar med en negativ korrelation 
med aktiemarknaden i syfte att uppn~ 
högsta möjliga riskjusterad avkastning . 
Till skillnad fr~n andra fonder som för
valtas efter matematiska modeller och 
ofta försöker göra m~nga affärer för att 
utnyttja exempelvis trender, arbetar 
InsiderModellen för att göra f~, men rätt, 
placeringar. 

Scientia Hedge redovisade en avkastning 
p~ totalt +8,28 procent efter fast och 
prestationsbaserat arvode för 2012 . 

Vid utg~ngen av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 49 341 tkr, vilket är en 
minskning med 6 100 tkr under 2012 . 
Under ~ret tecknades andelar för 16 338 
tkr och andelar inlöstes för 18 065 tkr. 
Arets resultat uppgick till 4 241 tkr. 

Äret i korthet 

Finanskrisen gjorde sig p~mind 2011 och 
Stockholmsbörsen summerade därför 
sjunkande kurser när ~ret gick mot sitt 
slut. Av detta skäl var det m~nga som 
befarade att 2012 ocks~ skulle g~ en 

dyster utveckling till mötes. Inledningen 
p~ ~ret blev dock allt annat än dystert 
och kurserna steg ordentligt till mitten 
av mars. Fr~n denna tidpunkt raderades 
~rets positiva inledning ut till mitten p~ 
sommaren . Kurserna klättrade därefter 
relativt ordentligt under det andra halv
~ret. Precis som under 2011 bestod de 
främsta orosmomenten under ~ret av de 
statsfinansiella problemen i en rad län
der i eurozonen. 

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

Även p~ 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, p~ framtiden. Det 
kom att lugna marknaderna n~got . 

När vi summerar 2012 blir det allts~ ett 
positivt ~r . Stockholmsbörsen noterade 
en utveckling inklusive utdelningar p~ 
16,68 procent. 

Den börsuppg~ng vi noterade under 
2012 började under september 2011 och 
fr~n denna punkt s~ stängde faktiskt 
Stockholmsbörsen ~ret 32 procent högre 
än denna punkt. Förutom att det har 
varit en fin resa för de som under denna 
period har varit placerade i aktier eller 
fonder mot svenska aktier, s~ har det 
varit en utveckling som indikerades ti
digt av agerandet hos bolagens insyns
personer i de egna aktierna med start 
under sommaren 2011. Fr~n juni 2011 
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och under den resterande delen av §ret 
s§ ökade insynspersonerna sina innehav 
med över 4 miljarder kronor netto och 
omkring 80 procent av alla affärer som 
de gjorde var köp i den egna aktien . Det 
är sällan insiders köper i s§ stor ut
sträckning under en sammanhängande 
längre period. Därför skrev vi i §rsberät
telsen för 2011 att det fanns mycket 
goda förutsättningar för ett starkt 2012, 
vilket det nu ocks§ blev. Under 2012 har 
dock insiders varit mer passiva - om än 
inte negativa - vilket gör att sannolik
heten för ett riktigt bra börs§r 2013 är 
mycket hög. 

Fondens värdeutveckling 

Utvecklingen för fonden under 2012 p§
verkades mycket av den positiva börsen 
och slutade p§ +8,28 procent. Stock
holmsbörsen steg med drygt 16 procent 
under §ret. Utvecklingen för fondens 
jämförelseindex, OMRX T-bill, under §ret 
blev + 1,21 procent. 

Som bekant placerar även fonden i ter
miner p§ guld och olja . Syftet med dessa 
placeringar är att sänka fondens riskniv§ 
samt att ge ett positivt bidrag i d§liga 
börstider. Figurerna till höger visar ut
vecklingen för fondens placeringar i r§
varuterminer med res?ektive underlig
gande r§vara under aret. Under §ret 
hade placeringen i guld en positiv resul
tatp§verkan p§ fondens utveckling me
dan WTI-olja hade en negativ resultat
p§verkan. Guldpriset steg under §ret 
med 7 procent och priset p§ WTI-olja 
sjönk med hela 22 procent. 

Göteborg den 27 mars 2012 

Erik Liden 
Ansvarig förvaltare 

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

Fondens utveckling 

Scientia Hedge redovisade en avkastning 
p§ totalt +8,28 procent efter fast och 
prestationsbaserat arvode under 2012. 

Fondförmögenhet 

Vid utg§ngen av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 49341 tkr, vilket är en 
minskning med 6 100 tkr under 2012 . 
Under §ret tecknades andelar för 16 338 
tkr och andelar inlöstes för 18 065 tkr. 
Årets resultat uppgick till 4 241 tkr. 

Förvaltningskostnader 

Fonden erlade under §ret 637 tkr i för
valtningsarvode till fondbolaget . Scientia 
Hedge erlade under §ret 141 tkr i cour
tage och clearingavgifter. 

Fondbestämmelser 

Inga ändringar har skett fondbestäm
melserna under 2012. 

Utdelning 

Utdelning om 8 613 tkr lämnades under 
§ret. Utdelning per andel uppgick till 
19,034443 kr. 

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 Scientia Hedge är 
per respektive marknads stängningskurs 
2012. Stängningskursen för investering
arna i aktier noterade p§ Stockholms 
Fondbörs är per klockan 17:30 den 28 
december, i valutor per klockan 17 :00 
den 28 december och för investeringar
na i guld och olja per klockan 23 :15 den 
28 december. 

Fondens investeringar under verksam
hets§ret 2012 har varit i svenska likvida 
aktier samt i penningmarknadsinstru
ment och terminer med r§varorna guld 
och olja som underliggande tillg§ngar. 

Per 31 december 2012 uppgick till av 
Scientia Hedge ställda säkerheter till 28 
924 tkr motsvarande 58,62 procent av 
fondförmögenheten . Fonden ställer mar
ginaisäkerheter för affärerna hos clea
ringinstitutet New York Mercantile Ex
change, NYMEX, samt till Skandinaviska 
Enskilda Banken, SEB, för upptagna ak
tiel§n . 

Fondens omsättningshastighet omräknat 
till §rstakt uppgick till 2,70 g§nger. 
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Nyckeltal 

Ii ~rsavk 

Avkastningsanalys i procent 

Ande l positiva månader 

Genomsnittlig FT'I3nadsavkastning 

Bästa månaden 

Sämsta månaden 

Stockholmsbörsen inkl 

Månadsavkastning och övriga nyckeltal 

Avkastning i procent (efter arvoden) 

Januari 

Februa ri 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

Noverrner 

Decerrner 

* från fondstart i juni 2009 
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2012 2011 2010 2009* Fr. start 

8,28% -6,84% 20,05% 10,11% 

58,33% 50,00% 58,33% 57,14% 55,81% 

0,67% -0,59% 1,53% 1,39% 0,67% 

8,15% 9,51% 8,37% 4,24% 9,51% 

-4,57% -7,01% -7,01% -2,91 % - 7,01% 

1,21% 1,63% 0,32% 

8,15% -3,99% - 1,70% 

-0,74% 0,71% 1,15% 
-0,38% 3,48% 5,92% 

- 1,81% 2,03% 4 ,31% 

-4,57% -4,13% -7,01% 

- 1,29% -4,07% - 0,10% -2,91% 

2,95% 1,75% 2,44% 4,05% 

1,79% - 3,56% - 1,68% -0, 13% 

1,83% -7,01% 8,37% 1,98% 
0,40% 9,51% - 0,29% 4,24% 

1,47% 0,1 3% 2,45% 2,68% 
0,68% -0,84% 5,52% -0,01% 



Balansräknin 

Balansräknin kr Not 2012-12-31 2011-12-31 
Tillgångar 
Överlåtbara värdepapper 
Diskontelingsinstrurrent 
Övriga derivatinstrurrent rred positivt rrarknadsvärde 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 

Bankrredei och övriga likvida medel 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa tillgångar 

Skulder 
Övliga derivatinstrument rred negativt marknadsvärde 
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Fondförmögenhet 

Poster inom linjen 
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrurrent 
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrurrent 

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

Not 2 
Upplupen ränteintäkt 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not 3 
Förvaltningsavgift 
Upplupen kostnad VP-IlJn 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 

3 

60 081 152 
7992064 

285 719 
68358935 

4323993 
14 

72 682 942 

-391693 
-22 896 493 

-23288186 

-53 392 
-23341579 

49341363 

28924365 
693577 

14 
14 

-43878 
-9514 

- 53392 

63 551 966 
7 951 520 

71503486 

7078195 
87 

78581769 

- 1020411 
- 22 060 366 

-23080778 

-59 695 
-23140473 

55441296 

24880356 
891 350 

87 
87 

- 51544 
-8 152 

-59695 
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Resu Itaträ kn i n 

Resultaträknin Not 2012-12-31 2011-12-31 

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 
Värdeförändring övriga derivatinstrurnent 
Ränteintäkter 
Utdelningar 
Valutakursvinst- och förluster netto 
Övri a intäkter 
Summa Intäkter och värdeförändrin 

Kostnader 
Förvalt ningsarvode 
Räntekostnader 
Övriga finansiella kostnader 
Övri a kostnader 
Summa kostnader 

1 Arets resultat 

Not 4 
Realisationsvinster överlåtbara värdepapper 
Realisationsförluster överlåtbara värdepapper 
Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper 
Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper 

Not 5 
Realisationsvinster övriga derivatinstrurnent 
Realisationsförluster övriga derivatinstrurnent 
Orealiserad vinst/förlust övriga derivatinstrurnent 
Summa värdeförändring övriga derivatinstrument 

Not 6 
Kostnad för utdelning vid inlåning av aktier 
Kostnad vplån 
Summa övriga finansiella kostnader 

Not 7 
Courtage 
Öresavrundning 
Kostnad SEB Futures (fondbolaget) 
Transaktionskostnader 
Summa övriga kostnader 
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4 
5 

6 
7 

3891720 -7995341 
-120947 1 501 436 

161 308 228759 
1209470 3 166 295 

14511 92 951 
O 

5156063 - 3005900 

-637 466 -864338 
-3209 -4750 

-132 959 -1189561 
-141 045 -35414 

-914680 -2094064 

4241383 -50999641 

5343796 4839265 
-6 364 047 -3536801 
4911 972 -9 297 806 

3891720 -7995341 

2292920 6316310 
-3 328 305 -2 886 609 

914 438 -1 928265 
-120947 1501436 

-1087761 
-132959 -101 800 

-132959 - 1189561 

O -35 217 
O -8 
O -189 

-141 045 
-141045 -35414 
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Not l' Innehav er 31/12 2012 

.!.d.' :ii1·t 

FmanSlella Instrument med POSitIVt marknadsvarde 
Active Biotech 11 000 55 SEK 60S 000 605000 1,23 
Assa Abloy B 8 529 242,9 SEK :2 071 694 2071 594 4,20 
Avanza Bank Holding 4033 131,5 SEK 530340 530340 1,07 
Axfood 17585 245 SEK 4308325 4308 325 8,73 
M, 14043 177,5 SEK :2 492 633 2492633 5,05 
Balder, Fastighets B 37298 37,3 SEK 1 391 215 l 391 215 2,82 
CI<l5 Qhlson B 13 250 86,5 SEK 1146 125 1146 125 2,32 
Ericsson B 3639 65,1 SEK 236899 236899 0,48 
Getinge 10815 220 SEK :2 379 300 :2 379 300 4,82 
Hennes & Mauritz B 12985 224,5 SEK 2915 133 :2 915 133 5,91 
Hexagon B 41898 163,1 SEK 6833564 6833 564 13,85 
Hexpol B 3900 343,5 SEK 1339650 l 339 650 2,72 
Höganäs B 5521 248,5 SEK 1 371 969 1 371 969 2,78 
IndutrClde AB 8000 197 SEK 1 576 000 1 576 000 3,19 
Kinnevik B 11 027 135,7 SEK 1 496354 1496364 3,03 
K1övem 22 070 25,6 SEK 564 992 564992 1,15 
Lundbergforetagen B 19 036 229,9 SEK 4376 376 4376376 8,87 
lundin Petroleum J 320 149,5 SEK 496340 496340 1,01 

Med" A 38964 66,95 SEK 2608640 2608640 5,29 
Mekonomen 5061 206,5 SEK 1045097 1045097 2,12 
Nibe Industrier B 7661 93,75 SEK 718219 718219 1,46 
Nymex West Texas Intennedlate Feb-13 9 91,82 USD 43920 285719 0,58 
Peab B 59304 31,04 SEK 1 840796 1840 796 3,73 
Sandvik 58079 103,5 SEK 6011 177 6011177 12,18 
5MB Bank AB se 130211 6000 000 99,8832 SEK 5992992 5992992 12,15 
SCA B 27013 141 SEK 3808833 3808833 7,72 
Securitas 6 13 549 56,7 SEK 768228 768228 1,56 
Skanska B 10030 106,2 SEK 1065 186 1065 186 2,15 
SSAB A 24233 56,SS SEK 1370376 1370376 2,78 
Statsskuldväxel 130116 :2 000 000 99,9536082 SEK 1999072 1999072 4,05 
Wallenstam B 18063 79,35 SEK 1433299 1433299 2,90 
VOlvO B 36930 88,8 SEK 3279384 3279 384 6,65 

Summa : 68358935 138, 54% 

FInansiella Instrument med negativt marknadsvärde 
Atlas Copco A -26961 178,3 SEK -4807 146 -4807 146 -9,74 
Nordea Bank -48624 62,1 SEK - 3019550 - 3019550 -6,12 
Teliasonera - 51 120 44,06 SEK -2252347 -2252347 -4,56 
Svenska Handelsbanken A -7447 232,4 SEK - 1730683 -1730683 -3,51 
Swedbank A -13142 127 SEK -1669034 -1669034 -3,38 
SES A -29 147 55,25 SEK -1610372 -1610372 - 3,26 
Investor B -8957 170 SEK -1522690 -1522690 -3,09 
Scania B -9051 134,3 SEK -1215549 -1215549 -2,46 
SKF B -5 151 163,2 SEK -840643 -840643 -1,70 
Alfa Laval -5595 135,3 SEK -757004 - 757004 -1,53 
Tele26 -6314 117,1 SEK -739369 - 739369 -1,50 
Swedish Match -2879 218,2 SEK -628 198 - 628 198 -1,27 
Electrolux B -3 500 170,5 SEK -596750 -596750 -1,21 
Elekta B -4792 101,4 SEK -485909 -485909 -0,98 
Boliden -3977 122, 1 SEK -485592 -485592 -0,98 
Trelleborg B - 400O 80,55 SEK -322200 -322200 -0,65 
Modem Times Gp. rTtg B -942 226,6 SEK - 213457 -213457 -0,43 
Nymex Gold Future Feb- 13 9 1675,8 USD -60210 -391693 -0,79 

Summa: -23288186 - 47, 20"10 

LIkvidkonton 
Hedge Investeringskonto SEK 2015534,16 1,000000000 SEK 2016534 2016534 4,09 
Hedge Investeringskonto USO 1 854,26 6,505450000 USD 1854 12063 0,02 
HEOGE FUT USO 263274,80 6,505450000 USD 263275 1 712 721 3,47 
HEOGE FUT EUR 359,20 8,576730389 EU' 359 3081 0,01 
HEOGE FUT SEK 579 594,32 1,000000000 SEK 579594 579594 1,17 
Upplupet fÖlValtningsalVode -43878,40 1,000000000 SEK -43878 -43878 -0,09 
Upplupen ränta SEK 13,80 1,000000000 SEK 14 14 0,00 
Upplupen kostnad vp-I.§n SEK -9514,07 1,000000000 SEK -9514 -9514 -0,02 

4 270614 8,66% 

SUMMA FONDFÖRMOGENHET 49341353 10000% 
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Ovrig information 

Ovri Infonnatlon 

Förändring av fondförmögenheten (tkr) 
Ingående fondförmögenhet 

Andelsutgivning 
Andelsinläsen 
Utdelning 
Arets resutat 

Total fondförmögenhet vid årets slut 

Andelsvärde 
Anta l utestående ande lar 
Andelsvärde, kr 
Utdelning per andel, kr 

Andelsägares kostnader 
Investering per årets början 
Värdeförändring före kostnader 
Kostnader 

Fast arvode 
Prestationsbaserat arvode 
Övriga kostnader 

Kostnader tota lt 
Värdeför(!ndring efter kostnader 
Marknadsvärde per årets sista NAV 

Kostnader 
Transaktionskostnader (tkr) 
Orrsättning genom närstående värdepappersinstitut 

Not 

1 
2 
3 

Förva ltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmtigenhet 4 
Försäljnings- och inlösenavgifter 5 

Not 1 
1,15 procent per år. Debiteras dag ligen. 

Not 2 
20 procent av den avkastning som överstiger fondens tid igare 
högsta ande lsvärde uppräknat med QMRX T- bill. 

Not3 
Courtage samt c learingavgifter till externa motparter. 

Not 4 
Avser kostnad omräknad till årstakt för 2009 . 2009 års kostnad 
från fondstart i jun i uppgick till 3,13%. 

Not 5 
Mellan 2010-01-15 och 2010-03-11 drogs en köpavgIft på 1% 
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2012 
55441 
16338 
18065 
8613 
4241 

49341 

444625 
110,62189 
19,034443 

k. 
10000 

1 188 

- 103 
O 

-257 
-360 
828 

10828 

141 
O 

3,39% 
0,00% 

2011 2010 2009 
63488 33475 O 
20798 37778 31820 

- 23745 - 17031 - 206 
O -336 O 

- 5 100 9603 1860 
55441 63488 33475 

453995 483671 306683 
121,841941 130,784233 109,110636 

O 0,827319 O 

k. .. .. 
10000 10000 10000 

- 362 2766 1346 

-108 -123 -70 
-30 -512 -219 

- 184 - 61 -46 
- 322 -697 -334 
- 684 2069 1 011 

9316 12069 11011 

83 220 75 
O O O 

3,28% 6,10% 5,37% 
0,00% 0,00% 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 ingilr i fonden skall vä r
deras till marknadsvärde. För att be
stämma värdet pil marknadsnoterade 
instrument används i normalfallet sen
aste betalkurs (samma dag) . Om betal 
kurs inte föreligger sker värderi ng t ill 
senast noterade köpkurs (även om 
denna noterats milnga dagar tidigare). 
Om senast noterade betalkurs eller köp-

kurs inte framstilr som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet pil objek
tiva grunder. 

Tidpunkten för värderingen av investe
ringarna i Scientia Hedge är per respek
tive marknads stängningskurs 2012. 
Stängningskursen för investeringarna i 
aktier noterade pil Stockholms Fondbörs 
är per klockan 17 : 30 den 28 december, i 
valutor per klockan 17: 00 den 28 de
cember och för investeringarna i termi
ner pil guld och olja per klockan 23 :15 
den 28 december. 

Göteborg den 27 mars 2013 
S . ntia Fund Management AB 

, 

Erik liden 
Verkställande direk ör 

--4~ L-~ o _ ~_ 
Göran Axe~;;;----~-

ns or örande 

!UZ 
Markus Rosenberg 
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Revisionsberättelse 
Till andelsägarna i Scientia Hedge, org.nr 515602-3284 

Rapport om årsberättelsen 

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

Fondbo/aqets ansvar för årsberättelsen 

Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberätte lsen och 
för att lagen om investeringsfonder och Finansinspek
tionens föreskrifter om investeringsfonder ti llämpats vid 
upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget 
bedömer är nÖdvändig för att upprätta en årsberättelse 
som inte innehål ler väsentliga 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 årsberättelsen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom ol ika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar 
årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsberätte lsen har jag även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av Scientia Hedge för 
år 2012. 

Fondbolaqefs ansvar 

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

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revis ionssed 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 str id med lagen om 
investeringsfonder. 

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

Uttalande 

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

Göteborg den 8 april 2013 

är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men --.:"""~!;:I'~i\.<yt;....-'V\ 
inte i syfte att göra ett uttalande om effekti viteten 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 redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsberättelsen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är til lräck-
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. 


