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Inside UK 

Erik Liden (ansvarig) och David Unver 

515602-5743 

SE0004751352 

190199 

Värdepappersfond 

Hög (6 av 7) 

2012-08-24 

5 000 kr, därefter inga begränsningar 

Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag 

Fonden betalar ~rligen ett fast förvaltningsarvode om 
högst 1,50 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 p~ den brittiska aktiemarknaden inklusive ut
delningar som heter MSCI UK. 

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 uppg~r till 2357 519 kr. Fondbolaget tilldelades 
tillst~nd 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 .scientia.se 



Ärsberättelse 2012 

Styrelsen och verkställande direktören för Scientia Fund Management AB avger här
med följande llrsberättelse för fonden Inside UK (Org . nr. 515602-5743) för räken
skaps.'lret 2012-01-01 till 2012-12-31. 
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Inside UK är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside UK har inte 
registrerats och kommer inte att reg istreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien 
eller Nya Zeeland och fär inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya 
Zeeland eller i sädana länder där s~dant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar 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 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 utom
lands. Informationen i denna flrsberättelse 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 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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Förvaltarna har ordet 

Låt oss börja med att tacka Er för det 
förtroende Ni har givit oss genom att 
investera i Inside UK. 

Arbetet med förvaltningen av Inside UK 
har som målsättning att generera högsta 
möjliga avkastning till Er andelsägare 
och att över tid generera en högre av
kastning än den brittiska aktiemark
naden som helhet och att därmed utgöra 
en god placering för den som önskar få 
en exponering mot denna marknad. 

Inside UK är en värdepappersfond som 
förvaltas efter en mekanisk placerings
modell - Scientias InsiderModell®. Mo
dellen investerar efter offentlig informat
ion om hur bolagens insynspersoner, 
dvs. ledande befattningshavare och 
ägare, investerar i sina egna bolag. Fon
den placerar s§ledes efter hur insiders i 
brittiska bolag placerar i sina egna bo
lags aktier och placeringarna sker ute
slutande i noterade aktier med god likvi 
ditet. 

Till skillnad från 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 få, men rätt, 
placeringar. 

Inside UK startade den 24 augusti 2012 
och vid utgången av 2012 uppgick fond
förmögenheten till 988 tkr vilket är en 
ökning med 988 tkr under 2012 ef
tersom detta var fondens första år. Un
der året tecknades andelar för 141 048 
tkr och andelar inlöstes för 153 241 tkr. 
Ärets resultat uppgick till 13 180 tkr. 

Aret i korthet 

Finanskrisen gjorde sig p§mind 2011 och 
Stockholmsbörsen summerade därför 
sjunkande kurser när året gick mot sitt 

slut. Av detta skäl var det m§nga som 
befarade att 2012 också skulle gå en 
dyster utveckling till mötes. Inledningen 
på året 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 på 
sommaren. Kurserna klättrade därefter 
relativt ordentligt under det andra halv
året. Precis som under 2011 bestod de 
främsta orosmomenten under året 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 något. 

Fondens värdeutveckling 

Utvecklingen för fonden under 2012 från 
fondstarten den 24 augusti var + 11,02 
procent och fondens jämförelseindex, 
MSCI UK, hade en utveckling på +3,50 
procent. Att fonden lyckades så mycket 
bättre än index kan tillskrivas flera inne
hav. Bland andra kan vi nämna sportklä
destillverkaren Sports Direct som steg 
med drygt 30 procent och råvarubolaget 
Kazakhmys som ocks§ hade en värdeök
ning p§ omkring 30 procent. 
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Det brittiska pundet stärktes med om
kring en procent fr~n den 24 augusti till 
slutet p~ ~ret. 

Göteborg den 27 mars 2013 

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 

Inside UK redovisade en avkastning pil 
totalt +11,02 procent efter fast och pre
stationsbaserat arvode under 2012 friln 
fondstarten som ägde rum den 24 au
gusti 2012. 

Fondförmögenhet 

Vid utgilngen av 2012 uppgick fondför
mögenheten till 988 tkr vilket är en ök
ning med 988 tkr under 2012 eftersom 
detta var fondens första ilr. Under ilret 
tecknades andelar för 141 048 tkr och 
andelar inlöstes för 153 241 tkr. Ärets 
resultat uppgick till 13 180 tkr. 

Förvaltningskostnader 

Fonden erlade under ilret 2 787 tkr i 
förvaltningsarvode till fondbolaget . Fon
den erlade under ilret 958 tkr i courtage 
och clearingavgifter. 

Fondbestämmelser 

Inga ändringar har skett fondbestäm
melserna under ilret. 

Kommunikation med andelsägarna 

Andelsägarna erhilller varje ilr en ilrsbe
rättelse och en halvilrsrapport där fon
dens utveckling redovisas . Dessutom 
skickas milnadsvis saldobesked till an
delsägarna . Andelsvärdet, den sk. NAV
kursen publiceras i tidningar och via 
olika kursleverantörer. Det gilr även att 
följa fondens kursutveckling pil fondbo
lagets hemsida, www.scientia .se. Alla 
rapporter finns att tillgil pil hemsidan 
tillsammans med milnadsrapporterna . 

Övrigt 

Finansiella instrument som ingilr i fon
den värderas till marknadsvärde. För att 
bestämma värdet pil 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 milnga dagar tidigare) . 
Om senast noterade betal kurs eller köp
kurs inte framstilr som relevant, skall 
Fondbolaget fastställa värdet pil objek
tiva grunder. Tidpunkten för värderingen 
av investeringarna i Inside UK som ut
görs av investeringar i aktier noterade 
pil brittiska marknader är per stäng
ningskurser den 28 december 2012 och i 
valutor per klockan 17 :00 svensk tid 
samma dag . 

Fondens omsättningshastighet omräknat 
till ilrstakt uppgick till 1,27 gilnger. 

ARSBERÄTTELSE 2012 I 7 

I 
ro .-'E 
(!) .-
~ 



Nyckeltal sedan fondstart (24 aug 2012) 

§rsavk 

Avkastnin sanal s i rocent 
Andel positiva rrnnader 
Genomsnittlig rrnnadsavkastning 
Bästa rrnnaden 
Sämsta rrnnaden 

Månadsavkastning och övriga nyckeltal 
Avkastnin i rocent (efter arvoden) 
Januari 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti* 
September 
Oktober 
November 
December 

* fr§n fondstart 24 augusti 2012 
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2012 Fr. start 

11,02% 

80,00% 
2,11% 
5,22% 

-123% 

8,42% 
92 

-1,23% 
3,56% 
5,22% 
1,31% 
1,82% 

80,00% 
2,11% 
5,22% 

-123% 



Balansräkning 

Balansräkning kr Not 2012-12-31 

Tillgångar 
Överll1tbara värdepapper 1 
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 

722061 
722061 

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 

Bankmedel och övriga likvida medel 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Övriga tillg&ngar 
Summa tillgångar 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Fondförmögenhet 

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

Not 2 
Upplupen valuta korrigering 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not 3 
Likvider på väg 
Övriga tillgångar 

Not 4 
Förva Itningsavgift 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

1 
2 
3 

4 

722061 

41540 
2043 

306743 
1072386 

-84667 
- 84667 

987719 

2043 
2043 

306743 
306743 

-84667 
-84667 
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Resu Itaträ kn i ng 

Resultaträknin kr Not 2012-12-31 

Intäkter och värdeförändring 
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 
Ränteintäkter 
Utdelningar 
Valutakursvinst- och förluster netto 

Kostnader 
Förvaltningskostnad 

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten 
Ersättning till förvaringsinstitut 

Räntekostnader 
Övriga kostnader 

15umma kostnader 

I Arets resultat 

Not 5 
Realisationsvinster överlåtbara värdepapper 
Realisationsförluster överlåtbara värdepapper 
Orealiserad Vinst/förlust överlåtbara värdepapper 
5umma värdeförändring överlåtbara värdepapper 

Not 6 
Valutakorrigering 
Öresavrundning 
Summa övriga intäkter 

Not 7 
Transaktionskostnader 
Summa övriga kostnader 
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5 

6 

7 

16756292 
56782 

1 691 744 
-1525247 

2049 
16981620 

-2787181 
-54 136 
-2285 

-957 547 
-3801149 

13180471 

19 055 730 
-2366732 

67294 
16756292 

2043 
6 

2049 

-957 547 
-957547 



Not l' Innehav per 31/12 2012 (kr) 

VARDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VARDE LOKAL MARKN.VARDE SEK "I" AV PORTFÖUEN 

finansIella instrument med positivt marknadsvärde 
Petrofac Ud 437 1623 
Hargreaves lansdown 1 034 681 
t-klchschild Mining 1436 484,6 
Renishaw Plc. 152 2070 
Redrow P!c 1877 165,9 
Telecom Plus Plc 329 924,5 
Sports Direct Int . 783 386,5 
DailV Mail A 545 551 
Ashrrore Group Plc. 828 359,4 
Jcap Plc 963 307 
Brown N Guup Plc 798 369,8 
Schroders Plc 175 1686 
Derwent London Pk 140 2106 
Talktalk Telecom 1260 233,6 
RIT capital Partners Plc 259 1136 
Wood Guup (John) Plc 402 726,5 
Capital Shopcts Group Plc 826 350,2 
Admiral Group 249 1160 
Kazakhm,'s Pk 320 778 

Finansiella Instrument med ne atlVt marknadsvärde 
Fonden har in9a innehav med negativt rrerknadsvCirde 

Ukvldkonton 
UK Investeringskonto SEK 
UK InvesteringSkonto GBP 

Upplupet fÖlValtnlngsarvode 
Upplupen VlIlutakomngering 

- 7695,46 1,00000000000 
4656,00 10,57452860858 

-84667,11 1,00000000000 
2043,46 1,00000000000 

GBP 
GBP 
GBP 
GBP 
GIll' 
GBP 
GIll' 
GIll' 
GIll' 
GIll' 
GBP 
GSP 
GSP 
GSP 
GBP 
GBP 
GIll' 
GIll' 
G8P 

SEK 
GIll' 
SEK 
SEK 

7093 
7042 
6959 
3146 
3 114 
3042 
3026 
3003 
2976 
2956 
2951 
2951 
2948 
2943 
2942 
2921 
2893 
2888 
2490 

Summa: 

-7695 
33 664 

-84 667 
2043 

Sum ma-

75000 
74461 
73587 
33272 
32928 
32 164 
32002 
31755 
31468 
31 263 

31 205 
31 200 
31 178 
31125 
31 113 
30883 
30588 
30543 
26326 

722 061 

-7 695 
355978 
-84 667 

2043 
265659 

7,59 
7,54 
7,45 
3,37 
3,33 
3,26 
3,24 
3,21 
3,19 
3,17 
3,16 
3,16 
3,16 
3,15 
3,15 
3,13 
3,10 
3,09 
2,67 

73, 10% 

-0,78 
36,04 
-8,57 
0,21 

2689% 
SUMMA FONDFÖRMÖGENHET 987719 10000% 

ÄRSBERÄTTELSE 2012 I 11 

I 
ro ....... 
"El 
(!) ....... 
U 
tIl 



.. 
Ovrig information 

Övri information 

Förändring av fondförmögenheten (tkr) 
Ingående fondförmögenhet 

Andelsutgivning 
Andelsinlösen 
Utdelning 
Arets resutat 

Total fondfönrögenhet vid ~rets slut 

Andelsvä rde 
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 tota lt 
Värdeförändring efter kostnader 
Marknadsvärde per årets sista NAV 

Kostnader 
T ransaktionskostnader (tkr) 
Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 
Förvaltningskostnad, % av genomsnittlig fondförmögenhet 
Försäljnings- och inlösenavgifter 

Not 1 
1,SO procent per år. Debiteras dagligen. 

Not 2 
20 procent av den avkastning som överstiger fondens tidigare 
högsta andelsvärde uppräknat med avkastningen för MSCI UK. 

Not 3 
Courtage sam: clealingavgifter till externa motparter. 

Not 4 
Avser kostnad orrräknad till årstakt för 2012. 2012 års kostnad 
från fondstart den 24 augusti uppgick till 3,20%. 
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Not 
2012 

O 
141 048 

-153 241 
O 

13 180 
988 

8872 
111,018584 

O 

kr 
10000 
1422 

1 - 53 
2 -181 
3 -85 

- 320 
1 102 

11 102 

958 
O 

4 8,98% 
0,00% 



Redovisn i ngsprinci per 

Årsberättelsen har upprättats i enlighet 
med lagen (2004: 4 6) om investerings
fonder och Finansinspektionens fö re
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 Inside UK är per senast betald 
kurs under 2012 och valutor till vilka 
kurserna omräknas per klockan 17:00 
svensk tid den 28 december. 

Göteborg den 27 mars 2013 
Scientia F d Management AB 

Er Liden ~ 
l ver~5tällande d~ire \ tör .\ !' 

~-1*-~ -. C " 
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Revisionsberättelse 
Till andelsägarna i Inside UK, org.nr 515602-5743 

Rapport om årsberättelsen 

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

FondboJaqets ansvar för årsberättelsen 

Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och 
för att lagen om investeringsfonder och Finansinspek
tionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpats vid 
upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse 
som inte innehåller väsentliga fe laktigheter. 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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsberättelsen har jag även utfört en 
revision av fondbolagets förvaltning av Inside UK 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 revisionssed 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 strid med lagen om 
invester ingsfonder. 

Jag anser att de revis ionsbevis 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 

En revision innefattar att genom olika 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 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fond- -.~<pt;>-;I 
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 tillräck
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. 


