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25 000 kr vid första teckningstillfället, därefter finns ing 
en gräns för tilläggsinvesteringar 

Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag 

Fonden betalar årligen ett fast förvaltningsarvode om 
högst 0,90 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 
fondens jämförelseindex som utgörs av ett index över 
utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar 
som heter SIX Portfolio Return Index, SIXPRX. 

Scientia Fund Management ägs av Erik Liden, Sten K 
Johnson (Tibia Konsult), Markus Rosenberg, Roland Pers
son samt ett 20-tal mindre investerare. Aktiekapitalet 
uppgår till 2 176 171 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 

Stora Nygatan 31, 2tr 
411 08 Göteborg 
Telefon: 031-165 100 
Telefax: 031-165215 
E-mail: info@scientia.se 
www.scientia.se 



Årsberättelse 2010 

Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger här
med fö ljande årsberättelse för fonden Scientia Sverige (Org nr 515602-4217) för rä
kenskapsåret 2010-01-01 till 2010-12-31. 
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Scientia Sverige är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i $cientia 
Sverige har inte registrerats och kommer inte att reg istreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, 
Japan, Australien eller Nya Zeeland 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 Jag kan innebära att en investering inte rår göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund 
Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en invester ing från utlandet sker i enlighet med sådant 
lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med g.llllande lag eller andra regleringar, såvä l I 
Sverige som utomlands. Informat ionen I denna broschyr 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 j 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 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 Jag och av svensk domstol exklusivt. 

Scientia Fund Management AB tillhandahål ler inte sådan finansiell rådgivn ing 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 
förtroende Ni har givit oss genom att 
investera i Scientia Sverige. 

Arbetet med förvaltningen av Scientia 
Sverige har som målsättning att genere
ra högsta möjliga avkastning till Er an
delsägare och att över tid generera en 
högre avkastning än Stockholmsbörsen. 

Scientia Sverige är en värdepappersfond 
som förvaltas efter en mekanisk placer
ingsmodell - Scientias InsiderModell®. 
Modellen investerar efter offentlig infor
mation om hur bolagens insynspersoner, 
dvs. ledande befattningshavare och äga
re, investerar i sina egna bolag. Fonden 
investerar uteslutande i svenska notera
de aktier med god likviditet. 

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

Scientia Sverige startade 1 oktober 2010 
och redovisade en avkastning på totalt 
+ 7,94 procent efter fast och presta
tionsbaserat arvode för de tre månader 
som fonden förvaltades under 2010 . 

Vid utgången av 2010 uppgick fondför
mögenheten till 28 076 tkr vilket är en 
ökning med 28 076 tkr under 2010 ef
tersom detta var fondens första år. Un
der året tecknades andelar för 32 333 
tkr och andelar inlöstes för 6 286 tkr. 
Ärets resultat uppgick till 2 029 tkr. 

Aret i korthet 

Äterhämtningen efter finanskrisen börja
de på allvar under 2009. Under 2010 
fortsatte återhämtningen och Stock
holmsbörsen steg med omkring 26 pro-

cent. Annars inleddes börsåret något 
trevande och i mitten av februari regi
strerades nedgångar på 2,5 procent på 
Stockholmsbörsen. Nedgångarna kom 
som en följd av oro över statsfinanserna 
i PIIGS-Iänderna, men även åtstram
ningar från den kinesiska centralbanken 
spelade in. I april skulle askmolnet från 
den isländska vulkanen Eyjafjallajökull 
ställa till problem för flygtrafiken, bl.a. 
ställde SAS in samtliga flygningar från 
Köpenhamn, Oslo och Stockholm den 16 
april. 

I början av maj tyngdes börserna rejält 
av oron över vilka konsekvenser Grek
land-krisen skulle få. EU och Internatio
nella Valutafonden, IMF, kom att ge ett 
treårigt lån på 1 100 miljarder kronor till 
Grekland mot krav om en rad stora ned
skärningar i landets budget. 

När rapporterna för det andra kvartalet 
hade lämnats av de svenska börsbola
gen visar det sig att de stora vinnarbo
lagen återfanns i verkstadssektorn; 67 
procent av bolagen överträffade mark
nadens förväntningar. När samma ut
värdering gjordes efter det tredje kvar
talet håller det fina rapportklimatet i sig; 
69 procent av bolagen överträffade för
väntningarna. 

Insynspersoner köpte på sig aktier i sina 
egna bolag under inledningen av 2010 
vilket kulminerade i maj månad under 
en mycket hög aktivitet. När insiders 
slutade köpa började börsen stiga rejält, 
ett mönster som är vanligt för hur insi
ders agerar. De köper när massorna säl
jer och säljer när massorna köper. 

Fondens värdeutveckling 

Utvecklingen för fonden under 2010 var 
god och slutade på 7,94 procent. Stock-
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holmsbörsen steg under samma period 
med 7,61 procent. 

Göteborg den 1 april 2011 

Erik Liden 
Verkställande Direktör 
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F Ö rva I t n i n g s b e rä tte I se 

Fondens utveckling 

Scientia Sverige redovisade en positiv 
avkastning på totalt 7,94 procent efter 
fast och prestationsbaserat arvode un
der 2010 från fondstarten som ägde rum 
den 1 oktober 2010. 

Fondförmögenhet 

Vid utgången av 2010 uppgick fondför
mögenheten till 28 076 tkr vilket är en 
ökning med 28076 tkr under 2010 ef
tersom detta var fondens första år. Un
der året tecknades andelar för 32 333 
tkr och andelar inlöstes för 6 286 tkr. 
Ärets resultat uppgick till 2 029 tkr. 

Förvaltningskostnader 

Fonden erlade under året 80 tkr i för
valtningsarvode till fondbolaget. Av det
ta arvode var 25 tkr prestationsbaserat 
arvode och 55 tkr fast arvode. Scientia 
Fund Management AB ersätter fondens 
förvaringsinstitut samt Finansinspektio
nen för tillsyn. Dessa kostnader har inte 
belastats Scientia Sverige. Scientia Sve
rige erlade under året 40 tkr i courtage 
och clearingavgifter. 

Fondbestämmelser 

Fondbestämmelserna har inte ändrats 
under året. 

Utdelning 

Fonden lämnade ingen utdelning under 
året. 

Kommunikation med andelsägarna 

Andelsägarna erhåller varje år en årsbe
rättelse och en halvårsrapport där fon
dens utveckling redovisas. Dessutom 
skickas månadsvis saldobesked till an
delsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAV
kursen publiceras i tidningar och via oli
ka kursleverantörer. Det går även att 
följa fondens kursutveckling på fondbo
lagets hemsida, www.scientia.se. Alla 
rapporter finns att tillgå på hemsidan 
tillsammans med månadsrapporterna. 

Övrigt 

Finansiella instrument som ingår i fon
den värderas till marknadsvärde. För att 
bestämma värdet på marknadsnoterade 
instrument används i normalfallet senas
te betalkurs (samma dag). Om betalkurs 
inte föreligger sker värdering till senast 
noterade köpkurs (även om denna note
rats många dagar tidigare). Om senast 
noterade betalkurs eller köpkurs inte 
framstår som relevant, skall Fondbolaget 
fastställa värdet på objektiva grunder. 
Tidpunkten för värderingen av invester
ingarna i Scientia Sverige som utgörs av 
investeringar i aktier noterade på Stock
holms Fondbörs är stängningskurser 
2010 klockan 17:30 den 30 december. 

Fondens omsättningshastighet omräknat 
till årstakt uppgick till 1,06 gånger. 
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Nyckeltal sedan fondstart (1 okt 2010) 

Avkastning i procent (efter arvoden) 

Avkastning 

Genomsnittlig årsavk 

Avkastningsanalys i procent 

Andel positiva månader 

Genomsnittlig månadsavkastning 

Bästa månaden 

Sämsta månaden 

Riskmått och övriga nyckeltal 

S tandardavvikelse i procent 

Sharpekvot 

Månadsavkastning och övriga nyckeltal 

Avkastning i procent (efter arvoden) 

Oktober 

November 

December 

Största ackumulerade värdefall, % 

Aterhämtning av största ack. värdefall, månader 

Längsta tid till nya högsta kurs, månader 

* Från fondstart i oktober 2010 
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2010' 

7.94% 

35.75% 

66 .67% 

2.58% 

6.61 % 

-1.39% 

13.85% 

2.27 

7.52% 

-1.39% 

2.67% 

6_61% 

-1.39% 

1 

2 



Balansräkning 

Balansrälmin kr Not 2010-12-31 

Tillgångar 
Finansiella instrument med posit ivt marknadsvärde 
Bank och övriga likvida medel 
Kortfristiga fordringar 
Summa tillgångar 

Skulder 
Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 
Övriga kortfristiga skulder 
Summa skulder 

Fondförm ögenhet 
Fondförmögenhet 

Poster inom linjen 
Inga poster inom linjen finns 

Not 1 
Se fliken innehav 

Not 2 
Övriga fordringar! intäkter (ej likviderade affärer) 
Övriga fordringar! intäkter (fondbolaget) 
Summa 

Not 3 
Övriga skulder ( förvaltningsarvode) 
Övriga skulder (ej likviderade affärer) 
Summa 

1 
1 
2 

1 
3 

27 451 324 
665412 

4265 
28121001 

O 
·44733 

-44733 

28076268 

O 

O 
4265 
4265 

- 44733 
O 

-44733 
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Resultaträkning 

Resultaträkning (kr) Not 2010-12-31 

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring p§ aktierelaterade finansiella instrument 
Ränteintäkter 
Utdelningar 
VaJutakursvinster och -förluster netto 
Övriga intäkter 
Summa Intäkter och värdeförändring 

Kostnader 
Förvaltningsarvode 
Ersättning til! förvaringsinstitutet 
Räntekostnader 
Övriga kostnader 
Summa kostnader 

Arets resultat 

Not4 
Realisationsvinster aktierelaterade instrument 
Realisationsförluster aktierelaterade instrument 
Orealiserade förändringar aktierelaterade instrument 
Summa 

Not 5 
Övriga intäkter 
Summa 

Not 6 
Courtage 
Öresavrundning 
Summa 
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6 

2 108 195 
1265 

O 
O 
O 

2109460 

-79724 
-22 

-588 
-8 

-80342 

2029117 

280016 
-172946 

2001 125 
2108195 

O 
O 

O 
-8 
-8 



Not 1 I nnehav per 31/12 2010 (kr) 

l!l·P·IH jUl ' ·!.an_ill· ... nlllll· 

I #tff?!,., HM \., Ii" i Je il ,.tJ. m i !\il # .. F. !.'ttt tHiftn H 
Ac t Ive SIotech 3379 
Assa Abloy B "" Axtoad 5032 
EriCsson B 14 775 
Heimes &. Maurit~ a 10088 
Hexaoon B 7751 
Högan,ls e 1 872 
HoII'T"e/l B 4 316 
H<lfvudstaden A 16 424 
indus t nv3rden C 9003 
Kklvem 9 126 
Lundben;J(oretagen B 4 54<; 
Mekonol'll:! n " ., 
Modem Tirres Gp.rrtg B 1 78 1 
Q'rmd 7760 
R-ltos 8 3226 
sarodvlk 17380 
SCA , 12 068 
Securttas 8 11103 
Sk.il nsk.il 8 5728 
Tele28 13 478 
VOlvO B 10745 
Aartlus Kartsharm AB 2 695 
Svensk.il Handelsbanken A ' 64 ' I'ie.x<ogon B STA 1160 

'4fflfflt1t:lI§I.§ •• 1 Illd. '·'n'. d.E !l[4jII,W'rtttfflffll S 

' !!'Hhll/,j,;;.!. 
Sverige Inves te ringsko nt o SEl< 
Ulcvider pA vig (fordran fo ndbolaget ) 
Ulcvider pA våg (upplupe t IO rvaltningsarvode) 
Ulcvider pA vig (ej likviderade akiea ff~rer) 

818 3'15 
4 265 

· 44 773 
·152933 

169. 0 
189.5 
251.5 

78.2 
224.0 
144.2 
263.0 
221 .-4 

78.6 
11 8.0 

34.0 
500.0 
223.0 
445.0 

76.3 
249.0 
131.1 
106.2 

78.7 
133.3 
139.6 
118.5 
188.5 
214.9 
144.2 

1.0 
LO 
LO 
1.0 

SEK 
SEK 
SE< 
SEK 
SE< 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 

$EK 

SEK 
SEK 
SEK 

:p ·l ,.I,!· :'"}'ZP·IJm, " 

571 051 
1 282536 
1 265 548 
1 15<1 666 
:2 259 712 
1117694 

492336 
955562 

1 290 105 
1 062 354 

310284 
2 273 000 

344 981 
792 545 
591 700 
803 274 

2278518 
l 281 622 

873 251 
763 S'l2 

1 881 529 
1273 283 

508 008 
1856 951 

167 272 
Summ a 

5 :a IlItv ldkonton Inkl likv ider på väg 

'n·l:l. '·!' :'"l 'l-! ·l.l"~ ~ .11l·5'1~ 'hl~. ;Ui i 

571 051 
1282536 
1 265 548 
1 154 666 
:2 259 712 
l 117694 

492336 
9SS 562 

1 290 105 
l 062354 

310 284 
2 273 000 

3+1 98 1 
792545 
591 700 
803274 

2278518 
l 281 622 

873 251 
763542 

1 881 529 
l 273 283 

S08 008 
1 856951 

167272 
27 4S.l 324 

8 t8345 
4 265 

-44 733 
· 152933 
624944 

J: i ,W* lij: 

2.03 
4.57 
4 .51 
4 .11 
8.05 
3.98 
1.75 
3 .... 
4.60 
3 .78 
1.11 
8.10 
1.23 
2.82 
2.11 
2.86 
8. 12 
'1 .56 
3.U 
2.72 
6.70 
4. 54 
L 81 
6.61 
0.60 

97.77 

2.9 1 
0.02 

-0.16 
-0.54 
2.23 

1·,,8,:,1 

·Samt!lga finansie!!a lnstrument <lr upptagna till handel pä Stockholmsbörsen, dvs. en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 

Aktieinnehav per bransch (GleS) 

• Säl lanköpsvaror 

• Dagligvaror 

• Finans och fastighet 

• Hälsovård 

• Industrivaror 

• Informationsteknik 

• Material 

4.2% Ii Te[ekomoperatörer 
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Ovrig information 

Övrig information 

Förändring av fondförmögenheten (tkr) 

Ingående fondförmögenhet 

Andetsutgivning 

Andelsinlösen 

Utdelning 

Arets resutat 

Total fondförmögenhet vid årets slut 

Andelsvärde 

Fondförmögenhet per sis ta NAV-dag Itkr) 

Antal utestående andelar 

Andelsvärde, kr 

Utdelning per andel, kr 

Andelsägares kostnader 

Investering per årets början 

Värdestegring före kos tnader 

Kos tnader 

Fast arvode 

Prestationsbaserat arvode 

Övriga kostnader 

Kostnader totalt 

Värdes teg r ing efter kos tnader 

Marnadsvärde per årets sista NAV 

Kostnader 

Transaktionskostnader (tkr) 

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 

FörvaLtningskostnad, % av genomsnittlig fondförm ögenhet 

Försälj nings - och inlösenavgifter 

Not 1 

0,9 procent per år. Debiteras dagligen. 

Not 2 

20 procent av den avkastning som överstiger fondens tidigare 

högsta andelsvärde uppräknat med avkastningen för SIXPRX. 

Not 3 

Courtage samt cleartngavgifter till externa motparter. 

Not 4 

Avser kostnad omräknad till års takt för 2010_ 2010 års 

kostnad från fondstart i oktober uppgick titt 0,33%. 
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Not 

2010 

O 

32333 

-6286 

O 

2029 

28076 

2010 

28043 

260262 

107_942404 

O 

kr 
10000 

851 

1 -23 

2 -10 

3 -23 

-57 

794 

10794 

40 

O 

4 1.31 % 

0.00% 



Redovisn i ngspri nei per 

.&.rsberättelsen 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 ingår i fonden skall vär
deras till marknadsvärde. För att be
stämma värdet på 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 många dagar tidigare). 
Om senast noterade betalkurs eller köp' 
kurs inte framstår som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet på objek· 
tiva grunder. 

Tidpunkten för värderingen av investe
ringarna i Scientia Sverige är på stäng
ningen för Stockholms Fondbörs klockan 
17: 30 den 30 december. 

Göteborg den 1 april 2010 
Scientia Fund Management AB 

Jan Wiberg 

t(!)~'~ 
Markus' ROsen\l.ei'g' 

/" ~~ ~~ .--
./ -- - (:;; Liden ' 

VerkStällande direktör 
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Revisionsberättelse 

Till andelsägarna i Scientia Sverige 
Org .nr 515602-4217 

I egenskap av revisor i Scientia Fund Management AB organisationsnummer 556739-2849 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonden för 
perioden 2010-10-01 2010-12-31 . Det är fondbolaget som har ansvaret för 
räkenskapshandl ingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättel
sen . Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av min 
revision . 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om alt 
årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna . I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som fondbOlaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen . Jag har granskat väsentliga beslut , 
åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med 
lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna . Jag anser att min revision ger en rimlig 
grund för uttalanden nedan. 

Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 

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

Göteborg den 27 april 2011 

Stef n K~:!äCk 
Aukt riSej d revisor 


