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Inside Sweden 

Erik Liden (ansvarig) och Dav id Unver 

515602-4217 

SE0003495654 

476895 

Värdepappersfond 

Hög (7 av 7) 

2010-10-01 

5 000 kr, därefter inga begränsningar 

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. 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 Stockholmsbörsen inklusive utdelningar 
som heter SIX Portfolio Return Index, SIXPRX. 

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 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: 031-165215 
E-post: info@scientia.se 
www.scient ia.se 



Årsberättelse 2012 

Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger här
med följande årsberättelse för fonden I nside Sweden (Org nr 515602-4217) för rä
kenskapsåret 2012·01-01 till 2012-12-3 1. 
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Inside Sweden är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside Swe
den har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med vårdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, 
Australien eller Nya Zeeland och f§r 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 fagar eller regler. 
Utländsk lag kan innebära att en investering inte f§r göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB 
har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering fr~n utlandet sker i enlighet med s§dant lands lag. Det 
§Iigger envar att tillse att s§dan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, s§väl i Sverige som 
utomlands. Informationen i denna ~rsberättelse 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 förknip
pade 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 b~de 
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 I§ngsjktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt 
svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 

Scientia Fund Management AB tillhandah~ller inte s~dan finansiell r~dgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell 
r§dgivn ing 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 Sweden. 

Arbetet med förvaltningen av Inside 
Sweden har som millsättning att gene
rera högsta möjliga avkastning till Er 
andelsägare och att över tid generera en 
högre avkastning än Stockholmsbörsen . 

Inside Sweden 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 investerar uteslutande i svenska 
noterade aktier med god likviditet. 

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 Sweden redovisade en avkastning 
pil totalt +11,63 procent efter fast och 
prestationsbaserat arvode under 2012. 

Vid utgilngen av 2012 uppgick fondför· 
mögenheten till 38 219 tkr vilket är en 
ökning med 2 240 tkr under ilret. Under 
ilret tecknades andelar för 78 953 tkr 
och andelar inlöstes för 81 945 tkr. Årets 
resultat uppgick till 6 644 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. 

När vi summerar 2012 blir det alltsil ett 
positivt 1lr. Stockholmsbörsen noterade 
en utveckling inklusive utdelningar pil 
16,68 procent. 

Den börsuppgilng vi noterade under 
2012 började under september 2011 och 
friln denna punkt sil stängde faktiskt 
Stockholmsbörsen ilret 32 procent högre 
än denna punkt. Förutom att det har 
varit en fin resa för de investerare som 
under denna period har varit placerade i 
aktier eller fonder mot svenska aktier, sil 
har det varit en utveckling som indikera· 
des tidigt av agerandet hos bolagens 
i nsynspersoner i de eg na a ktierna med 
start under sommaren 2011. Friln juni 
2011 och under den resterande delen av 
ilret sil ökade insynspersonerna sina 
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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 så 
stor utsträckning under en samman
hängande längre period. Därför skrev vi i 
lIrsberättelsen för 2011 att det fanns 
mycket goda förutsättningar för ett 
starkt 2012, vilket det nu också blev. 
Under 2012 har dock insiders varit mer 
passiva - om än inte negativa - vilket 
gör att sannolikheten för ett riktigt bra 
börsår 2013 är mycket hög . 

Fondens värdeutveckling 

Fondens värdeutveckling under året slu
tade på + 11,63 procent och värdeut
vecklingen på Stockholmsbörsen slutade 
på + 16,68 procent. Storbolagen gick 
bäst under året och allra bäst bankerna. 
Fondens innehav låg främst i mindre 
bolag vilka inte riktigt hängde med i 
uppgången och hamnade därför efter 
index vid årets slut. 

Göteborg den 27 mars 2013 

Erik Liden 
Ansvarig förvaltare 

David Unver 
Förvaltare 
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Fondens utveckling 

Inside Sweden redovisade en avkastning 
på totalt + 11,63 procent efter fast och 
prestationsbaserat arvode under 2012. 

Fondförmögenhet 

Vid utgången av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 38 219 tkr vilket är en 
ökning med 2 240 tkr under året. Under 
året tecknades andelar för 78 953 tkr 
och andelar inlöstes för 81 945 tkr. 
Ärets resultat uppgick till 6 644 tkr. 

Förvaltningskostnader 

Fonden erlade under året 514 tkr i för
valtningsarvode till fondbolaget. Inget 
prestationsbaserat arvode utgick under 
året. Inside Sweden erlade under året 
121 tkr i courtage och clearingavgifter. 

Fondbestämmelser 

Under året har följande ändringar skett i 
fondbestämmelserna : fondens namn 
ändrades från Scientia Sverige till Inside 
Sweden; möjlighet att lämna utdelning 
avskaffades och lägsta belopp för första 
köptillfället sänktes från 25 000 kr till 
5000 kr. 

Utdelning 

Utdelning lämnades under året uppgå
ende till 3,499758 kr per andel. 

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 
olika 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 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 investeringarna i Inside Sweden som 
utgörs av investeringar i aktier noterade 
pil Stockholms Fondbörs är stängnings
kurser 2012 klockan 17:30 den 28 de
cember. 

Fondens omsättningshastighet omräknat 
till ilrstakt uppgick till 2,05 gilnger. 
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Nyckeltal sedan fondstart (1 okt 2010) 

Avkastningsanal s i rocent 
Andel positiva rronader 
Genomsnittlig rronadsavkastning 
Bästa rronaden 
Sämsta rronaden 

Månadsavkastning och övriga nyckeltal 
Avkastning i rocent (efter arvoden 
Januari 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
Se pt e rnbe r* 
Oktober 
November 
December 

* f~n fondstart 1 oktober 2010 
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2012 2011 2010* Fr. start 

11,63% -12,80% 7,94% 

58,33% 33,33% 66,67% 48,15% 
0,92% -1,14% 2,58% 0,18% 
5,96% 8,84% 6,61% 8,84% 

-494% -838% -1,39% -838% 

5,96% -2,42% 
3,21% -1,37% 

-0,13% 2,54% 
-1,68% 1,57% 
-4,94% -2,81% 
0,85% -3,85% 
3,38% -2,15% 

-1,10% -8,38% 
1,89% -5,10% 

-0,17% 8,84% -1,39% 
2,40% -1,05% 2,67% 
1,82% 1,61% 6,61% 



Balansräkning 

8alansräkning kr Not 2012-12-31 2011-12- 31 

TIllgångar 
Över/§tbara värdepapper 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 

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

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Övriga skulder 
Summa skulder 

Fondfönnögenhet 

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

Not 2 
Upplupen ränta 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not 3 
Förvaltningsarvode 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Not 4 
Fondlikvidskuld 
Summa övriga skulder 

1 

1 
2 

3 
4 

38536820 35065418 
38536820 35065418 

38536820 35065418 

2546760 941170 
2674 783 

41086255 36007370 

-43311 - 26545 
-2823773 

-2867084 -26545 

38219171 35980826 

2674 783 
2674 783 

-43 311 -26 545 
-43311 -26545 

-2823773 O 
-2823773 O 
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Resultaträkning 

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

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 5 5817907 -5832508 
Utdelningar 1474523 1444481 
Ränteintäkter 16920 6327 
Övri a intäkter 6 11 
Summa Intäkter och värdeförändrin 7309350 -4381689 

Kostnader 
Förvaltningskostnad 

Ersättning till bolaget som driver fondverksarmeten -514 271 -367603 
Ersättning till förvaringsinstitut -26087 -1 816 

Räntekostnader -4722 -901 
Övri a kostnader 7 -120 587 
Summa kostnader -665667 - 370320 

I Arets resultat 6643683 -4752009 

Not S 
Realisationsvinster överlåtbara värdepapper 5998646 945908 
Realisationsförluster överlåtbara värdepapper -4229567 -2441996 
Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper 4048828 -4336420 
Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper 5817907 -S 832 508 

Not 6 
Öresavrundning O 11 
Summa värdeförändring fondandelar O 11 

Not 7 
Transaktionskostnader -120 581 
Öresavrundning -6 
Summa övriga kostnader -120587 O 
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Not 1 Innehav per 31/12 2012 (kr) 

VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VARDE, LOKAL MARKN.VARDE SEK % AV PORTFÖUEN 

Fmansiella mstrument med POSitivt marknadsvärde 
Active Biotech 8075 SS 
Assa Abloy B 7862 242,9 
Atrium Ljungberg B 7976 87 
Avanza Bank Hok:llng 3395 131,5 
Axfood 11327 245 
Axis 11417 177,5 
Sure Equity 8 176 22 
Oas Ohlson B 10 164 86,5 
Balder, Fastighets B 34959 ]7,] 

Getinge 8873 220 
Hennes & Mauritz B 12779 224,5 
Hexagon B 21014 163,1 
Häganäs B 2652 248,5 
Industrivärden A 2288 110,9 
Kinnevik B 12485 135,7 
Klövern 1657B 25,6 
Latour Investrrent B 26504 124,2 
Lundbergforetagen B 12247 229,9 
Lundin Petroleum 5749 149,5 
Meda A 26471 66,95 
Mekonorren 3750 206,5 
Nibe Industrier B 6 018 93,75 
Peab B 53106 31,04 
Sandvik 2120 103,5 
Securitas 8 14 403 56,7 
Sweco B 2144 73 
Wallenstarn B 16854 79,35 
Dunl AB 5595 59 
Looms B 3667 104,5 
Svenska Handelsbanken A 1009 232,4 
Hexpol B 2987 343,5 
DIes Fastigheter AB 5484 35 
Undab International AB 4105 43 
Brinova Fastigheter Tvängslnlosen aktie B 5027 O 

Finansiella rnstrument med ne atlvt marknadsvärde 
Fonden har inga innehav rred negativt rTBl1a1adsvärde 

Ukvldkonton 
Sweden Investeringskonto SEK 
Upplupen ranta SEK 
Upplupet fOrvaltnlll9sarvode 

2 546 760 1,0000 
2674 1,0000 

-43 311 1,0000 

SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 
SEK 

Summa: 

SEK 
SEK 
SEK 

444 125 
1909680 

693 912 
446443 

2 775 115 
2 026 518 

179872 
879 186 

1 303 971 
1952060 
2868886 
3427383 

659 022 
253 739 

1 694 215 
424 397 

3 291 797 
2815585 

859476 
1 772 233 

774375 
564 188 

1 648 410 
219 420 
816 650 
156 512 

1 337 365 
330 105 
383 202 
234 492 

1 026 035 
191 940 
176515 

O 
38536820 

-277 013 
2674 

-43 311 
Summa' 

444 125 
1 909 680 

693912 
446 443 

2775 115 
2 026 518 

179872 
879 186 

1 303 971 
1 952 060 
2868886 
3 427 383 

659022 
253 739 

1 694 215 
424397 

3 291 797 
2815585 

859476 
1 772 233 

774375 
564 188 

l 648410 
219420 
816650 
156 512 

1 337 365 
330 105 
383202 
234492 

1 026 035 
191 940 
176515 

O 
38536820 

-277 013 
2674 

-43 311 
317650 

1,16 
5,00 
1,82 
1,17 
7,26 
5,30 
0,47 
2,30 
3,41 
5,11 
7,51 
8,97 
1,72 
0,66 
4,43 
1,11 
8,61 
7,37 
2,25 
4,64 
2,03 
1,48 
4,31 
0,57 
2,14 
0,41 
3,50 
0,86 
1,00 
0,61 
2,68 
0,50 
0,46 
0,00 

100,83% 

-0,72 
0,01 

-0, 11 
083% 

SUMMA FONDFORMOGENHET 38219171 100 00% 
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Ovrig information 

Övrig information 

Förändring av fondförmögenheten (tkr) 
Ingående fondförrn!lgenhet 

Andelsutgivning 
Andelsinläsen 
Utdelning 
Ärets resutat 

Total fondfömtigenhet 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) 
OrT"6ättning genom närstående värdepappersinstitut 
Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförrTlÖgenhet 
Försäljnings- 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 SIX Portfolio Index 

Not 3 
Courtage samt: clearingavgifter till externa rrotparter. 

Not 4 
Avser kostnad omräknad till årstakt för 2011 . 2010 års 
kostnad från fondstart den 15 september oktober uppgick 
till 0,92%. 
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Not 

1 
2 
3 

4 

2012 
35981 
78953 

- 81 945 
1413 
6644 

38219 

377 923 
101, 198853 

3,499758 

kr 
10000 

1283 

-92 
O 

- 28 
-120 

1 163 
11 163 

121 
O 

1,12% 
0,00% 

2011 
28076 
30843 

-18 186 
O 

-4572 
35981 

378 596 
94, 124420 

O 

kr 
10000 
- 1163 

-81 
-23 
- 13 

- 117 
- 1280 
8720 

45 
O 

1,24% 
0,00% 

2010 
O 

32333 
-6286 

O 
2029 

28076 

260262 
107,942400 

O 

kr 
10000 

850 

- 23 
-10 
-23 
- 56 
794 

10794 

40 
O 

1,31% 
0,00% 



Redovisningsprinciper 

Årsberättelsen 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 tillämpl iga 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 Inside Sweden är på stäng
ningen för Stockholms Fondbörs klockan 
17:30 den 28 december 2012 . 

Göteborg den 27 mars 2013 
Scientia Fund Management AB 

~H-Å 
ör StyreJs~ns ordförande ---- --

L:.';'~~e-l __ " __ 
Göran Axeheim 
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Revisionsberättelse 
Till andelsägarna i Inside Sweden, org.nr 515602-4217 

Rapport om årsberättelsen 

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

Fondbolagets ansvar för årsberättelsen 

Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och 
för att lagen om investeringsfonder och Finansinspek
t ionens föreskr ifter om investeringsfonder tillämpats vid 
upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget 
bedömer är nÖdvänd ig för att upprätta en årsberättelse 
som inte innehåller väsentl iga felakt igheter, vare sig dessa 
beror på oegent ligheter eller på fe l. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen på grund
val av min revision . Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Audi t ing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag fö ljer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsberättelsen inte innehå ller väsentl iga 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 oegent ligheter eller på fe l. 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 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i sy fte att göra ett uttalande om effektiviteten i fond
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärder ing av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av riml igheten i fondbolagets 
uppskattn ingar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsberättelsen. 

Jag anser att de revis ionsbevis jag har inhämtat är til lräck
liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

Enligt min uppfattning har årsberätte lsen i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt 
Finansinspekt ionens föreskrifter om investeringsfonder. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revis ion av årsberätte lsen har jag även utfört en 
revision av fondbolagets förva ltn ing av Ins ide Sweden för år 
2012. 

Fondbolagets ansvar 

Det är fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen 
en ligt 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 rev isionssed 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 at t kunna 
bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
i nvester i ngsfonder. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till
räck liga 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 apri l 2013 


