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Scientia Sverige är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Scientia 

Sverige har inte registrerats och kommer inte att registreras 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 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. Informationen 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 av en 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 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 
förtroende Ni har givit oss genom att 
investera i Scientia Sverige.  
 
Arbetet med förvaltningen av Scientia 
Sverige har som målsättning att gene-
rera högsta möjliga avkastning till Er 
andelsägare och att över tid generera en 
högre avkastning än Stockholmsbörsen. 
 
Scientia Sverige är en värdepappersfond 

som förvaltas efter en mekanisk place-
ringsmodell – Scientias InsiderModell®. 
Modellen investerar efter offentlig in-
formation om hur bolagens insiders, dvs. 
ledande befattningshavare och ägare, 
investerar i sina egna bolag. Fonden 
investerar uteslutande i svenska note-
rade 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 redovisade en värdeut-
veckling på totalt -6,34 procent efter 
fast och prestationsbaserat arvode för 
det första halvåret 2011. I början av 

perioden uppgick fondförmögenheten till 
28 044 tkr och vid utgången till 32 778 
tkr. Periodens resultat uppgår till -2 516 
tkr. På grund av det negativa resultatet 
för fonden lämnades ingen utdelning. 
 
Perioden i korthet 
  
Året började en aning trevande med 
börser som utvecklades sidledes. Däref-
ter sjönk börserna till mitten av mars. 
Nedgångarna kom som en direkt följd 
kring oro kring statsfinanserna, framför-

allt i Grekland. Under drygt två månader 
hade Stockholmsbörsen en mycket stark 
period till mitten av maj då kurserna 
steg förhållandevis kraftigt och i stort 
återhämtade de tidigare kursfallen under 
årets inledning. Under den resterande 
delen av halvåret sjönk Stockholmsbör-

sen dock med drygt 6 procent. Fonden 
påverkades också negativt av den all-
männa nedgången på börsen. För det 
första halvåret räknades nedgången för 
fonden på 6,34 procent och under 
samma period var utvecklingen för 
Stockholmsbörsen med utdelningar åter-
investerade –0,68 procent. 
 
Insynspersoner hade inledningsvis på 
året en försiktig syn på börsen. I slutet 

av halvåret 2011 tilltog dock köplusten 
väsentligt och insiders köpte då betydligt 
mer i sina egna bolag än vad som är 
normalt, även med hänsyn tagen till års-
tiden. Vi såg också att många av börsbo-
lagens VD:ar köpte vilket vanligtvis är 
ett mycket positivt tecken.  
 
Fondens målsättning är att över tid 
uppnå en betydligt högre avkastning än 
Stockholmsbörsen. Fondens innehav är 
betydligt mer koncentrerade än Stock-
holmsbörsen. Därför kommer kortsiktiga 

avvikelser uppstå, och för första halvåret 
av 2011 innebar detta en sämre utveckl-
ing än börsen. Min bedömning är att de 
tydliga signaler vi nu ser från insiders 
agerande kommer att guida fondens 
investeringsbeslut väl.  
 

Risknivå 
 
Beräknat på månadsavkastningarna un-
der halvåret är risknivån för Scientia 
Sverige 8,9 procent omräknat till års-
takt, att jämföra med 9,4 procent under 
samma period för Stockholmsbörsens 
generalindex.   
 
Denna halvårsrapport är inte granskad 
av fondens revisorer. 
 
Göteborg den 22 augusti 2011 

 
 
 
 
Erik Lidén 
Verkställande Direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 

Fondens utveckling 
 
Scientia Sverige redovisade en avkast-
ning för det första halvåret 2011 på -

6,34 procent efter fast och prestations-
baserat arvode. NAV-värdet (andelsvär-
det) var 101,095806 per den 30:e juni 
2011.  
 
Fonden hade en negativ inledning på 
året. Utvecklingen vände i slutet av 

mars med en uppgångsfas som varade 
till mitten av maj. Därefter utvecklade 
andelsvärdet negativt. Fondens innehav 
utvecklades sämre än börsen till följd av 
dåliga kvartalsrapporter för det första 
kvartalet för flera av fondens innehav. 
 
Fondförmögenhet 
 
Fondförmögenheten var vid början av 
perioden 28 044 tkr. Under perioden 
tecknades andelar för 17 652 tkr och 
andelar inlöstes för 10 434 tkr. Peri-

odens resultat uppgick till -2 516 tkr. 
 
Förvaltningskostnader 
 
Fonden erlade under årets första halvår 
totalt 156 tkr i fast arvode och 43 tkr i 
prestationsrelaterat arvode till fondbola-
get. Scientia Fund Management ersätter 
Finansinspektionen för tillsyn. Dessa 
kostnader har inte belastat Scientia Sve-
rige. Scientia Sverige erlade under peri-
oden 34 tkr i courtage och clearingavgif-
ter.  
 

Fondbestämmelser 
 
Inga förändringar skedde i fondens 
fondbestämmelser under perioden.  

 
Övrigt 
 
Finansiella instrument som ingår i fon-
den värderas till marknadsvärde. För att 
bestämma värdet på marknadsnoterade 
instrument används aktuell stängnings-

kurs på aktuell marknadsplats. Om sen-
ast noterade aktuell stängningskurs inte 
framstår som relevant, får fondbolaget 
fastställa värdet på objektiva grunder. 
 
Tidpunkten för värderingen av investe-
ringarna i Scientia Sverige är vid stäng-
ningen på Stockholms Fondbörs den 30 
juni 2011 klockan 17:30.  
 
 
 
 

 
 

  
  



 
 

 

 

SCIENTIA SVERIGE | HALVÅRSRAPPORT 2011 | 7 

 

Balansräkning 
 

 

 

 

  

Balansräkning (kr) Not 2011-06-30

Tillgångar

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 32 756 235

Bank och övriga likvida medel 1 42 726

Kortfristiga fordringar 2 3 128

Summa tillgångar 32 802 089

Skulder

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1

Övriga kortfristiga skulder 3 -24 307

Summa skulder -24 307

Fondförmögenhet 

Fondförmögenhet 32 777 782

Not 1

Se fliken innehav för specifikation av finansiella instrument 

Not 2 

Upplupen kontoränta 3 128

Övriga fordringar (ej likviderade affärer)

Summa 3 128

Not 3 

Förvaltningsarvode -24 307

Övriga skulder

Summa -24 307
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Not 1: Innehav per den 30/6 2011 
 

  

VÄRDEPAPPER ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL I %

Assa Abloy B 8 189,00 170,00 1 392 130,00 4,25 

Axfood 5 925,00 222,30 1 317 127,50 4,02 

Axis 6 248,00 128,50 802 868,00 2,45 

Ericsson B 16 858,00 91,20 1 537 449,60 4,69 

Getinge 8 844,00 169,80 1 501 711,20 4,58 

Hennes & Mauritz B 11 781,00 218,10 2 569 436,10 7,84 

Höganäs B 2 747,00 253,00 694 991,00 2,12 

Holmen B 6 153,00 197,20 1 213 371,60 3,70 

Hufvudstaden A 19 841,00 75,80 1 503 947,80 4,59 

Industrivärden C 11 945,00 104,70 1 250 641,50 3,82 

Kinnevik B 6 090,00 140,50 855 645,00 2,61 

Klovern 11 954,00 31,60 377 746,40 1,15 

Lundbergforetagen B 10 513,00 231,90 2 437 964,70 7,44 

Meda A 16 044,00 68,80 1 103 827,20 3,37 

Mekonomen 1 778,00 219,00 389 382,00 1,19 

Modern Times Gp.mtg B 2 331,00 417,70 973 658,70 2,97 

Nibe Industrier B 5 682,00 109,50 622 179,00 1,90 

Peab B 25 206,00 45,18 1 138 807,08 3,47 

Sandvik 23 569,00 110,90 2 613 802,10 7,97 

SCA B 15 478,00 89,05 1 378 315,90 4,21 

Skanska B 9 706,00 113,20 1 098 719,20 3,35 

Tele2 B 17 784,00 125,00 2 223 000,00 6,78 

Volvo B 12 590,00 110,50 1 391 195,00 4,24 

Svenska Handelsbanken A 12 139,00 195,10 2 368 318,90 7,23 

32 756 235,48 99,93

Sverige Investeringskonto SEK 42 725,87 1,00 42 725,87 0,13 

42 725,87 0,13 

Upplupen ränta SEK 3 128,13 1,00 3 128,13 0,01 

Summa övriga tillgångar 3 128,13 0,01 

Upplupet förvaltningsarvode -24 307,28 1,00 -24 307,28 -0,07

Summa övriga skulder -24 307,28 -0,07

SUMMA FONDFÖRMÖGENHET 32 777 782,20 100,00

FINANSIELA INSTRUMENT MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE

LIKVIDKONTON

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Summa likvidkonton

ÖVRIGA SKULDER
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Redovisningsprinciper 
 
 

Halvårsrapporten har upprättats i enlig-
het med lagen (2004:46) om investe-
ringsfonder och Finansinspektionens 
föreskrifter om investeringsfonder samt 
följer Fondbolagens Förenings rekom-

mendationer i tillämpliga delar. Finansi-
ella instrument som ingår i fonden värd-
eras till marknadsvärde. För att be-
stämma värdet på marknadsnoterade 
instrument används aktuell stängnings-

kurs på aktuell marknadsplats. Om sen-
ast noterade aktuell stängningskurs inte 
framstår som relevant, får fondbolaget 
fastställa värdet på objektiva grunder. 
 

Tidpunkten för värderingen av investe-
ringarna i Scientia Sverige är vid stäng-
ningen på Stockholms Fondbörs den 30 
juni 2011 klockan 17:30.   

 

 

 

 

 

Göteborg den 22 augusti 2011 
Scientia Fund Management AB 

 
 
 
 
 
 

Staffan Gavel 
Styrelsens ordförande 

 

 
 

 
 

Göran Axeheim   Jan Wiberg  Markus Rosenberg  Erik Lidén 
              

 
 

 
 

 

 



 

 

Fondfakta 

 

Fond      Scientia Sverige 

Ansvarig förvaltare   Erik Lidén 

Registreringsnummer   515602-4217 

ISIN-nummer    SE0003495654 

PPM-nummer    476895 

Typ      Värdepappersfond 

Risk      Medel 

Fondens startdag   2010-10-01 

Minsta insättning 25 000 kr, därefter minst 100 kr per teckningstillfälle 

Teckning/inlösen av andelar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag. 
Anmälan ska vara fondbolaget tillhanda innan klockan 
15 för att teckning ska ske till samma bankdags andels-
kurs.  

Avgifter 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. Utö-
ver 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. 

Fondbolaget Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Sten K 
Johnson (Tibia Konsult), Markus Rosenberg, Roland 
Persson samt ett 20-tal mindre investerare. Aktiekapi-
talet uppgår till 2 176 171 kr. Fondbolaget tilldelades 
tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverk-
samhet den 24 mars 2009. 

Förvaringsinstitut   Skandinaviska Enskilda Banken 

Revisor Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck, Ernst & Young 

Kontakt   Scientia Fund Management 

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

 

http://www.pensionsmyndigheten.se/SokFonder.html?url=1860026889%2FSirius%2FfundSuperSearchNewSearch.action%3FgenericExpression%3Dscientia%26searchButton%3D%2BS%25C3%25B6k%2B&sv.url=12.705ed01a1291bc998d0800025788#resultat
mailto:info@scientia.se
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www.scientia.se 


