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Arsberdttelse fdr 2019

Styrelsen och verkstellande direktciren for Sivers Urban Fonder AB f8r harmed avge Srsrapport for
specialfonden Calgus, org.nr. 515602-3516, f<jr verksamhets5ret 1 januari - 31 december 2019.
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Forva ltningsberdttelse

calgus ar en svensk specialfond som investerar i svenska borsnoterade bolag. Fonden startades den

l januari 2010. Urvalet gors med stOd av fondbolagets egna analyser. MSlsattningen 5r att 9e

und"lriigurnu en avkastning p3 10 o/o per 3r i genomsnitt under en tre!rsperiod. Under de senaste

tre Sren-har avkastningen varit 43 procent ellet L2,7 procent om |ret. Sedan sta rt har den varit

10,9 procent.

Marknaden

Under 2019 steg borsen 35 procent inklusive utdelningar. Aret dominerades av handelskonflikten

mellan USA och Kina. Den konjun kturavmattning som bdrlade under forsta halv8ret 2018 gick mot

sitt slut och forhoppningar om battre tider satte sina avtryck i borskurserna. Riksbankens styrrenta

var fortfarande p3 minus och en allmdn uppfattning aft rantorna skall vara lSga i manga 3r framover

vann allmdn acceptans och drev upp fastighetsindex med 62 procent.

Portfailjen

portftiljen steg med 25 procent (f.3. minus 8,2) procent. Skillnaden mot index forklaras
huvudsakligen att vi var fdrsiktiga vid ing8ngen av Sret och endast hade en exponering p3 48
procent. Vi hade nSgot storre andel stora bolag dn Sret innan. Basta aktie blev fastighetsbolaget
SBB som steg 85 procent foljt av Enea som steg 80 procent. F6rra Srets samsta aktie Cavotec

tyckades entligen vanda sin tr8kiga utveckling och verkar nu vara p3 ratt vijg. Aktien steg frSn 13 till
19 kr eller med 46 procent.

Avkastning

Sammanfattningsvis sE blev helSret 2019 ett an de biista Sren for v8r fond med en avkastning pA 25
procent. FrBn start har fonden avkastat 10,9 procent Srligen att jdmfdra med SIX Return index som
avkastat 12,5 procent. V3r risk iir dock legre med en standardavvikelse p3 10,9 procent sedan start
jamfort med bdrsen pE 13,4 procent. Uttryckt i sharpekvot har v3r fond 1,0 och b<irsen 0,93 sedan
start. Man kan alltsS s6ga att vi har levererat en h6gre riskjusterad avkastning an borsen.

Utsikter

I
I

I

aLl.

I mars blev spridningen av coronaviruset sE allvarlig att flertalet vastlander bdrjade stenga ner sina
ldnder, den sB kallade The Great Lockdown. Medborgare forbjuds att 93 ut, folksamlingar p3 mer dr
2 personer, 50 eller 5OO personer fdrbjuds beroende p3 land. En kraftig ekonomisk inbromsning har
blivit foljden. I skrivande stund har borsen Sterhiimtat sig n8got frSn botten. Den 23 mars hade
borsen tappat 30 procent frSn Srsskiftet, och 35 procent fr8n toppen den 19 februari, ett historiskt
snabbt kursfall. Per den 24 april, har b6rsen Sterhdmtat hdlften av fallet och dr ner 15 procent fdr
3ret.



V8r bedomning ar att denna influensa ebbat ut till sommaren, men att konjunkturen f3r sig en kniick

och ddrmed Srets vinster i foretagen. De stimulanser, b8de penning- och finanspolitiska som nu

s6tts in i berorda 15nder kommer att ge avseverd stimulans. Vart att notera er att i Europa var

tillvaxten god ijanuari innan virusutbrottet. Det ar rimligt att tro att konjunkturen bdrjar haimta sig i

hdst efter en inbromsning under forsta halv8ret. Det er vart att notera att virusutbrottet fdrefaller
att ha bringats under kontroll i b8de Kina och Sydkorea som var tidigt drabbade, vilket talar for att
sA even blir fallet i Europa och USA. F3r vi en sadan utveckling sE bcir borsen borja se framSt mot
2021 och dermed kunna foftsatta sin Sterhamtning.

Exponering och risk

I genomsnitt har exponeringen varit 85 (78) procent, med en topp p3 rOO 1SO; procent i juni samt
en botten i januari pZ +g gl) procent. Bruttoexponeringen var som hogst 1OO (107) procent och
l59st 48 (75 procent. Innehavda kopoptioner ijanuari gav marginellt positivt bidrag till portfoljen.
Risken maft i standardavvikelsen l3g pB 11,4 procent under 2019. FrEn start 2010 iir vBr
standardawikelse 10,9 och borsens 13,4 procent.

VaR (Value at Risk) 5r den maximala forlust som portfdljen fdrvantas drabbas av under en given
tidsperiod. Fondens VaR bereknas med en dags tidshorisont och med 95 procents konfidens. M8ttet
uttrycks i procent av fondformogenheten.

Annorlunda uttryckt kan man s6ga att om VAR er t.ex. 0,7 o/o kan man 95 bdrsdagar av 1OO

fdrvdnta sig att fondens vardeminskning pB t dag ar maximalt 0.7 procent. Omvant kan man
fdrvanta slg att det kommer att komma fem borsdagar av 100 dB fdrlusten kommer att overstiga
0,7 procent av fondens v5rde.

PE balansdagen uppgick value att risk till 1,29 (0,82) procent. Legsta value at risk var o,s2 (0,62)
procent och hdgsta var 2,03 ijanuari (1,07) procent. Genomsnittlig vAR uppgick till 1.40 (0,87)
procent.

Mtnad

Jan ua ri

Februari

Mars
April
Maj

Juni
Juli

Augusti
September
Oktober
November
December

VaR 95 o/o

Hdgst Ltigst
2,O3 t,42
2,LL 1,47
2,O7 0,52
L,32 0.65
L,41 0,88
1,61 1,38
1,50 t,44
1,53 L,42
1,51 1,31
1,50 t,34
1,59 L,34
1,60 0,90

Fiirvaltningsorganisation
Portfdljen har fcirvaltats av carl urban. 2019 var fondens tionde verksamhetsSr. a 4(^
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Calgus erlagger ersAttning for fdrvaltningen till Sivers Urban Fonder AB. Ersaftningen till fondbolaget
best8r av en fast ersattning pB 1 procent av fondens vdrde per 3r samt en prestationsbaserad
ersaftning p3 20 procent av fondens positiva avkastning. Den fasta ersattningen har under Sret
uppg8tt till r 472 (L 419) tkr. och den prestationsbaserade har uppg8tt till 2 364 (2 658) tkr.

Exem pelinvestering

Exemplet nedan 5skddliggor den totala fOrvaltn ingskostnaden i Calgus fcir en andelsiigare som
tecknat andelar i fonden per den 1 januari 2019 for 10 000 kr och behAllit sina andelar fram till den
31 december 2019.

Ftirvaltningskostnader

Tecknad investering per 2019-01-01

F6rvaltningsarvoden

dvriga kostnader

Vdrdefdrendring inklusive kostnader

VSrdefdrendring exklusive kostnader

Marknadsverde per 2019-12-31

Period

2019-01-01 - 2019-12-31

Enea
Intru m
ABB
Investor
Xa no

I % av netto-

10 000 kr investeringen

289 kr

59 kr

348 kr

2,89%

0,s9%

3,48%

25,O0%

28,48%

2 500 kr

2 848 kr

12 500 kr

Utdelning

Sivers Urban Fonder AB har beslutat att utdelning frSn fonden Calgus ej skall utg3.

Avkastning efter avgifter och referensr5nta

Referensrdnta
lngen

Fondens fem stdrsta aktieinnehav per den 31 december 2019 utgjorde 42,4 (33) procent av fondens
totala formdgenhet. De fem storsta aktieinnehaven var:

Avkastnins
25,OO %

Systemvara o Oatakommu nikation
Finansiella tjenster
Industrivaror och tjanster
Investmentbolag
Industrivaror och tjdnster

10,0 o/o

8,5 o/o

8,3 o/o

7 ,8 o/o

7 ,6 o/o

)

0

Fondens innehav

Hela fondens innehav avseende ovedStbara verdepapper och 6vriga finansiella instrument ar
upptagna pA handel pA en reglerad marknad iSverige.

cJ"



JSmfiirelsetal*

Fondf6rmdgenhet tkr
Utdelning per andel, kr
Anta I utest8ende andelar st
AndelsvArde

Totalavkastning o/o

J,ii mftire lse index 75olo SIXRX 2 5olo SSVX
3 mAnader

Ovriea kostnader Fdrva ltni nEs kostna der Performance Fee

472291 L471753 2 361672

Nyckeltal

Fdrvaltningsarvode fdrhallande till
genomsnittlig fondfdrmdgenhet

ovriga kostnader 872 tkr {701tkr)

Sharpekvot (Rp-Rf)/STDAV

2019 2018 2017 2076 2015 2ot4 2013 2012 201t 2010

163 160 126 390 137 2?7 105186 81 663 67 211 61902 42 664 37 283 40 8630 0 0 o o o o o 2,68 o
624 389 606 659 601 158 571 230 526 19? 50? a36 4g2 057 422 2r4 41t O32 380 638
260A1 208,3 228.3 184,2 155,2 132,4 125,8 101,5 sO,7 1O7,3s

25 -A,O2 24,51 20 18 5,2 25,4 14,4 -15,5 g,7
24

*PA grund av 6ndrade administrativa rutiner fr8n och m€d 2016 vid byte av back-office,teverant6r redovisas andetsutgivning
i den m,nad inbeta tn ing s kett.

Andelstigares kostnader

Ovriga kostnader avser courtage samt avgifler till OMX for derivatkontrakt, kostnad for aktielan samt for inlagg och
uttagsavgifter. Vidare lngar ersettning till vart f0rvaringsinstitut SE banken fOr hantering av fonden.

FOrvaltningskostnad/arvode avser ersatning till fondbolaget

Summa TK

4 707 726

2019 20L8 20L7 2076 2015 2014 2073 2012 207L 2010

2,67% 2,89% 6,2./. 5,70./. 5,40% 2,40./.6,70./" L,70% r,70% 3,500/o

O,59% O,49% O,49% 0,38% 0,50% 0,4O% 0,500/" 0,50% 7,3O% 1,3O%

Value at Risk genomsnittligt 7,40% 0,87% 0,73% L,4O% L,2O% L,OO'/o 0,8O'/. O,70% 2,40% 2,OO'/.

Standardawikelse senaste tolv minaderna 77,40yo L2,89yo 8,4L% lO,5O% 79,70o/o 7,80% 7 ,00o/. 8,0O'/. 72,00'/. L6,O0%

1,68 0,93 L,27 L,72 7,32 7,32 L,64 7,62 2,2 3,4

2,19 -0,64 2,95 1,84 7,67 0,94 3,6 1,8 -1,3 0,5

o 6
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Omsattningshastighet



Ktip och fiirs5ljning av finansiella instrument med nirstAende

Kop och forsiiljning av finansiella instrument med nSrstaende bolag eller institut i samma koncern

har ej egt rum.

Kop och forsaljning av finansiella instrument frSn annan fond eller fondforetag som fdrvaltas av
sivers urban Fonder har ej egt rum. sivers urban Fonder forvaltar endast fonden calgus.

Fonden har under Sret utnyttjat terminer med Stockholms OMX 30 index som underliggande vdrde
dels for att skydda portfoljen vid nedg5ng.

Derivatinstrument

Fonden har innehaft kdpoptioner i liten skala,

Hiivsttng

Syftet med derivatinstrumenten har varit att snabbt minska exponeringen for att skydda portfoljen i

en forvdntad ned8tgeende marknad samt att ibland oka exponeringen for att f3 okad exponering i

en forventad uppatgaende marknad. Fondens exponering har ej varit 6ver 1OO o/o. Ingen hiivstSng
har anvants,

Riskbediim ningsmetod ftir sam manlagd exponering

Forvaltaren prioriterar samt arbetar efter nedanst8ende llsta

1, Bruttoexponering
2. Likviditeten i de enskilda aktierna
3. Betavarde i a ktierna
4. Rdrelserisken ienskilda bolag
5. Korrelationen mellan aktierna iportfoljen
5. Spridd branschtillhdrighet efterstrevas i portfoljen

ft
7
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Resultatrakning
alla belopp i TSEK

lnte kte , och vardefoandri Not 2019-0't{1 -2019-1 241 2018{1{X -2018]1231

Kostnade r
-3 835 -4 087

-78 -71

Rdntekostnader
-72 -128

a finansiella kostnader
kostnader

6 0

7 -794 €08

Summa kosfiader 4 780 4 916

-10 57036 594
atbara6\ednndarde$ra ng 1 134-3 359

1063
2 2433 707

deri\atinstrument 4

5
utdelni I

Vardefcrandri
Ranteintakter

ga intakter
00

€ 13137 156dn nrtVAh f6rde fafkte ocam ntaIumS I

IREIS RESULTAT 32 376 -11 047

Realisationsr,inster O\edatbara Grdepapper to J I I

Realisationsforiuster 6\edatbara vardepapper $ 222

Orealiserad \,inst/Sdust d\edatbara !6rdepapper -20 660

Summa vardef6rendring pi 6ve atbara verdepapper -10 570

Not 3

Not 4
Realisations\,inster dwiga deri\atinstrument 12 271

RealisationsfOrluster o\riga deri\6tinstrument -10 877

Orealiserad \,insufi rlust owiga deri\atinstrument -260

Sum ma VA rdefora ndri ng pe 6vri ga derivati ns{rume nt -3 359 1134

Not 5
Oresavundning 0 0

Summa 6vriga intakter 0 0

Not 6
Kostnad VPlan -22

Summa 6vriga finansiella kostnader 0 -22

Not 7

ft

Transaktionskostnader -794 s08
Oresawndning 0 0

Summa Ovriga kostnader -754 608
II

8

raJ.

'14 5791
-i2 53ol
34 5451

36 s94l

7 10sl-----f---- -10 464---t----------------l
I

ol



Balansrakning
alla belopp i TSEK

Ti f Not 2019-12-31 2018-12{'l

Bankmedel och owiga likVda medel 1 5 672 18 559

F6rutb€talda kostnader och upplupna intakter
Owiga titlgengar 2 175 5 668

lU 478o\edatbara !6rdepapper 1 158 146

1Owiga deri\atinstrument
158 146 104 713Summa finansiella instrument med podtivt m.v.

SUMMA TILLGANGAR 163 993 128 941

Sku lde r
Owiga deri\atinstrument 1 0

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 3 -115

Fvigast<utoer 4 -1 931

SUMMA SKULDER {33 -2 551

FONOFORMOGENHET 163 160 126 390

Se ffik "lnnehav' fdr specifikation avfnansiella instrument

Not 2
Fondliktidfordran 5668
Summa 6vriga tillgangar 5668

Not 3

Not 4
Fondlik\,idskuld
Summa ovriga skulder 0 -193'l

fi

Upplupet f0naltningsa^ode -R?? -105
Kortfristig skuld till kreditinstitut -10 -10
Kortfistig skuld till mAklare 0
Summa upplupna kodnader och forutbetalda intiikte r €33 -115

IIII

n"(/A

ol

ll 0l 0

r-----------0

-505

Not 1

ll 175

ll 175

ol

lo f -1oTn



F6rAndring av fondfdrmtigenhet
alla belopp i SEK

2019 2018
Fond6rmogenhet vid arets b04an 137 227 083

Andelsutgiming 3 600 000

Andelsinl0sen 3 390 461

Resultat enligt resultatrakning -11 U7 027

Lemnad utdelning 0

Fondtirmogenhet \,id arets slut 126 389 595

ft
0.:u

i26 389 s95 |

4 zio ooo I

31 5 39s I

32 375 865 |

ol
ros roo ooz I



Finansiella instrument med positM marknadsvarde

ABB Ltd 60 000 225,1 SEK 1 13 50€ 000, 8,28

SEK T

lnvestorAB (b)

50 000,

25 000, 511.2

279,4

SEK

13 970 000,

12 780 000,

856
743

Lundin PetroleumAB 10 000 318.3 SEK 1 3 183 000, 195
Medicover B 70 000 108,6 SEK 1 7 602 000, 466

1 11 215 000, 6,87

1 12 096 000, 7,41

$nhelsbyggnadsbolaget i Noden AB 400 000, 22 95 SEK 1 I 180 000 5,63

Skandinaviska Enskilda Banken A 100 000, 88 08 SEK T 8 808 000, 54
TEton SE 2s 000, 252.4 SEK 1 6 320 000, 3,87

I 427 500, 5,17

Votuo AB B 5 000, 156,9 SEK 1 784 500, 0.48

12 430 000, 7,62

ffi 'ts8'145 750,00 96,93

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT MED POSITIVT MARKNADSVARDE 158 145 75O,OO 96,93

6vriga tillgdrngar och skulder

Calgus DCICLIENT SAK 1 SEK 10 0 0,

Calgus SEK 5 671 974, 1 SEK 5671974, 3,48

Calgus SEK CiiU 0 1 SEK 1 0 0.

5 671 973,66 3,48

lJppl holding fe€ PB -7 970, 1 SEK 1 -7 970, 0,

U ppl transaktionskostnad -1 800, -1 800, 0,

-136 186, {08
€86 697, 442

SUMMA UPPLUPEN HET ER, NEGATIVA 432 652,42 0,51

OBUS ST 175280, Utdeln ng SEK ,1
175 280,00 0,11

sUMMA LrKvroER PA vAc POStTtVA 175 280 00 0,1't

-290, uttag SEK

SU[TMA LIIryIDER PA VAG, NEGATIVA 289,55 0,00

OvRIGA TILLGANGAR OCH SKULDER, NETTo 5 014 311,59 3,08

FONDF RM GENHET 153 160 061,69 't 00,00

o-.!q

Valuta Valutaku6 Markn.vede

lcayobc SA I a00 000,1 18,8|SEK I I,l 7440(m, 4,s6

lCb'E Nor& RelEd8te AS I E0m0,l l4s,slSEK I 1,1 116,100q), 7,13

IENEAAB I 90 0OO,l 181,|SEK I r,l 162S0000,1 9,98

ltnmmAB
r']

I Mili:o.n lnternelDrEl celubr s.A SDB 25 m0. | 448.8 I SEK

I 
NedenrBn Hold'ns AB I so 0o0. I I x.4 | SEK

jr,.r.lo,! AB a f so oool roe.sslsex i.

lxano 
lnduri AB O) I 1t0 000,1 113, SEK 1,

---__l---'---'1

ttt I

Valuta Valutakul! Markn,vlrte

1

SUMMA LIKVIDKONTON

Valuts ValutakuG

ffi
iuiprupiitast fotuak1in!;rroda I -tso tao,f 1, sEK l! - _ _,t ______,1_,. _]__,,
lupplupet lunigt fo altningsaNode i €86697,1 1. SEK I

1,1

1,1

Lr.tn.vlde %.v portf.

Valuta ValutakuE lllrkn.v!.:le % rv

Markn.Ydde Yo av portf.Valuta Valutakul!
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AllmEnna Redovisningsprinciper

Fondens redovisn ingsprinciper bygger pA god redovisningssed och i tillampliga delar upprattad enligt
lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens foreskrifter (FFFS
2013: 10) om forvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-forordningen, Finansinspektionens
vagledning, Fondbolagens fdrenings riktlinjer och vagledning samt bokforingslagen.

Virderingsprinciper

De finansiella instrument som handlas p3 en aktiv marknad ska verderas med senaste betalkurs
balansdagen. Om den inte 5r en handelsdag anvdnds senaste handelsdag fore balansdagen.

2. Om det finansiella instrumentet inte handlas p3 en aktiv marknad ska marknadsvdrdet h6rledas
av information fr8n liknande transaktioner som skett under marknadsmassiga omstandigheter.

3. Om inte metod 1 eller 2 g3r att anvenda, eller blir missvisande ska marknadsvdrdet
faststiillas genom en pE marknaden etablerad vErderingsmodell.

Ersettningar till AIF-fiirvaltaren

Den sammanlagda ersattningen till AIF forvaltarens anstellda uppg8r till 733 tkt, varav 600 till
forvaltaren (1 person). Enbart fast arvode tillampas. Fondbolagets ersaftningsriktlinjer finns
publicerade p5 www.siversurban.se.

HAllba rhetsarbete

Det bedrivs inte n8got aktivt hAllbarhetsarbete i fonden. Daremot beaktas h8llbarhetsaspekter i

forvaltningen i sB m8tto att forvaltarna kan undvika att investera i tillgSngar der de upplever
bristande hAllbarhetsaspekter, om fdrvaltarna finner det pSkatlat.

Stockholm den ?8 april 2020

*-k#
Ordforandy'T'
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Sivers
Ver llande Direktcir

gL
ua.F

Peter von Sivers

lvlin revisionsber

Thelin

Urban tz3*/

Auktoriserad revisor

lse haravsivits d." ttf4 fu,i0
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Fondfakta

Fondens namn

Legal status

Startdatum

Ansvariga fiirvaltare

Investeringsfilosofi

Risk

Rapporter

Kostnader och avgifter

Kiip/inliisen av andelar

6vre kapitalgrEns

Tillsynsmyndighet

Fiirvaringsinstitut

Revisor

Fondbolag

Aktiekapital

Fonder under fiirvaltn.

verkstallande direkttir

Styrelse

igare

Fonden investerar i svenska borsnoterade bolag. Urvalet gdrs med stdd av
fondbolagets egna analyser. Melsattningen er att ge andelsagarna en avkastning p3
10 o/o per 3r i genomsnitt under en tre5rsperiod.

Risken miits i value at risk som skall ligga under 3 procent. Likviditetsrisken
hanteras sE att halva portfdljen skall kunna avyttras pA en handelsdag under
normala omst:indigheter.

Fondbolaget upprdttar Srsberdttelser och halv5rsredogOrelser. Andelsegarna
erh6ller ocks5 varje kvartal en rapport avseende fondens va rdeutveckling . Varje
mAnad publiceras avkastningen och andelsvarde pE hemsidan.

Fast arvode: 1 procent per Er, betalas m8nadsvis
Prestationsbaserat arvode:20 procent av avkastningen efter fast arvode, betalas
menadsvis. Fonden anvander kollektivt high-water-mark.

Forsaljning och inldsen av fondandelar kan endast ske vid menadsskifte. Minsta
belopp vid forsta teckning ar 10 000 kr, dArefter multiplar av 5 000 kr per
teckningstillf:ille.

Calgus (515602-3516)

Specialfond enligt Lagen (2013:563) om Fdrvaltare av Alternativa
Investeringsfonder.

l januari 2010

Carl Urban

Ingen

Finansinspektionen

Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Sergels Torg 2, 706 40 Stockholm

Asa Thelin, MAZARS SET AB

Sivers Urban Fonder AB (556725-7935) Sibyllegatan 49, f74 42 Stockholm

1 500 000 sEK

calg us

Gustaf von Sivers

Christoffer Saidac (ordfdrande), Gustaf von Sivers (verkstellande direkt6r), Carl
Urban (vice verkstAllande direktor) samt Peter von Sivers, Iedamot

Fondbolaget,iigs till 50,1 procent av Investment AB Urbanor som i sin tur iigs av
Carl Urban och hans familj, samt till 49,9 procent av Gustaf v. Sivers AB, som i sin
tur ags av Gustaf von Sivers.

q
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I M AZ A R S

REVISIONSBERdTTELSE

Till andelsiigama i Calgus
Org. nr 515602-3516

Rapport om irsberiittelsc

Afiahnden

Jag har i egenskap av revisor i Sivers Urban Fonder AB,
organisationsnummer 556725-7935, utfitrt en revision av irs-
berattelsen ftjr specialfonden Calgus fttr ar 20l9.

Enligt min uppfattning har arsbera[els€n upprattats i enlighet
med laged om fiirvaltare av altemativa investenngsfonder samt
Finansinspektionens Ibresknfter om altematrva rnvesterings-
fondcr och ger en i alla vasentliga avseendcn rattvisande bild av
specialfoDden Calgus finansiella stdllning per den 3l december
2019 och av dcss finansiella r€sultat lor er€t €nligl lagen om
lorvaltare av altcmativa inv€st€ringsfond€r samt Finans-
inspcktionens ftircskrift cr om altcrnativa invcstcringsfondcr.

Grun.l fbr utlalaiden

Jag har utlitn revisionen cnLigt Intemational Slandards on
Audiling (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskivs niirmare i avsnittet .lRerisornJ
@nsrar. Jag uir oberoende i ftjrhillande till fondbolaget enligt
god revisorssed i Sverige och har i tjvrigt fullgjo( mitt
yrkeseliska ansvar enligl dessa krav.

Jag anser att de rcvisionsbevis jag har inhamht ar dllrackliga
och andamelsenliga som grund ffir mitt uttalande.

Fondbologels ansyar

Det iir fondbolaget som har ansvaret ftir att ersbera$elsen upp-
riitlas och att den ger en rarwisande bild enlig! lagen om liir-
valtare av altemativa investeringsfonder samt Finansin-
spektionens Iiircskrifter om altemativa inv€steringsfonder-

Fondbolaget ansvarar aven {iir den intema kontroll som det
bedtjmer iir n6dvandig fttr atr uppratta en arsbcrettelse som inte
innehill€r nigra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa bcror pi
oeg€ntligheter cller pe misstag.

Reisorns ansvar

Mina mal er att uppna en rimlig grad av *ikerhet om huruvida
arsberattelsen som helhet inte innehiller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentlighet€r eller pa
misstag, och att lemna en revisionsberattelse som innehillcr
mina uttalanden. fumlig siikerhet iir en hdg grad av siikerhet,
men ar ingen garanti ftir att en revision som utRirs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltrd kommer at! uppticka en
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsti
pi grund av ocgentligheler eller misstag och anses vam
vasenlliga om dc cNkilt cllcr tillsammans rimligcn kan
lorvanks peverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar
med grund i ersberettelsen.

Som del av en revision enligt ISA anvenderjag professioneltr
omddme och har en professionellt skeprisk installning und€r
hela revisionen. Dessutom:

idcntifierar och bedemerjag riskema ftir viisentliga

fclakighetcr iersberatt€ls€n, vare sig dessa berorpe

oegenrligheter eller pA misstag, utfonnar och utftir gransk-

ningsitgdrder bland annat utifriin dessa risker och inhamBr

rcvisionsbcvis som dr tilhackliga och andamelscnliga ft;r
att utg6m en grund fiir mina ultala[den. Risken fiir alt inte

upptacka cn viisentlig lelaktighct till ftljd av oegentligheter

air hiigre dn ftir en vasentlig felaktighet som beror pa

misstag, eftersom oeg€ntligheter kan innefatta agerande i
maskopi, ft;rfalskning, avsiktliga utet:imnand€n, felaktig

information eller isidosaittandc av intem konkoll-

skaffarjag mig cn ft;rsticlse av dcn dcl av fondbolagcts

intcma kontroll som har belydelse liir min revision liir att

utforma granskningsntgarder som ?ir lempliga med hansyn

tr ll omsr?indrghetema. men int€ lijr att uttala mig om

cflektivitetcn i den intema konlrollen.

. utvairderarjag liimpligheten i de redovisningsprinciper som

anviinds och rimlighctcn i fondbolagets uppskattningar i

redovisningen och tillhttrande upplysnin8ar

. uNiirderarjag den tivcrgripandcprcsentationen,strukturcn

och innehillet i irsbernttelsen, dfibland upplysningam4

och om ersbcrettelsen iterger de underliggande transaltion-
ema och handelsema pa eft siitt som ger en rattvisande bild.

Jag miirte informera fondbolager om bland annat rerisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ffir den.
Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionerl diiribland de evennrella betydande brister i den
intema kontrollm som jag identifierat.

Stockholm den 2020-il/ .1 f,

Ase Thelin
Auktoriserad revisor

Praxitv''
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