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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Dynamica 80 Global är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den globala 

aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av 

skyddsnivåer för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden 

placerar på ett strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den globala 

aktiemarknaden med målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden 

använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid 

aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Således skyddas fondens kapital vid större 

marknadsnedgångar genom att fondens aktieexponering avyttras delvis eller helt till förmån för 

räntebärande finansiella instrument med kort löptid och likvida medel på konto hos kreditinstitut. Detta 

kan få till följd att fonden, på grund av en låg eller obefintlig aktieexponering, inte fullt ut får del av en 

eventuell efterföljande marknadsuppgång. Dynamica 80 Global undviker att investera i bolag som är 

involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och affärsetik. Fonden har löpande kontakter med företag och deras agerande gällande 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet 

MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens 

aktiemarknader abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i 

västvärlden tog investerare världen över på sängen och 

osäkerheten skapade ett febrilt säljtryck. Redan under januari kom 

nyheter om ett mystiskt virus som spred sig i den kinesiska staden 

Wuhan, men det var inte förrän marknaderna förstod omfattningen 

som den snabbt började prisa in en global pandemi. Det globala 

indexet MSCI ACWI bottnade den 23 mars efter en nedgång om 

33,6 procent från toppen, vilket var den snabbaste nedgången i 

historien. Botten nåddes mycket tack vare historiska interventioner 

av världens centralbanker och stater. Centralbanker tillhandahöll 

massiva mängder av likviditet och stater sköt till med enorma 

stimulanspaket samt olika former av stöd. Den amerikanska 

centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars månad. Under 

året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär det att 

Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar för att den amerikanska 

styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. Interventionerna fick effekt och återhämtningen på 

världens aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin hade utvecklats i 

rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila 

börsåret, upp hela 16,3 procent, mätt i USD.  

 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0011843556 

Fondens startår 2020 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Ola Brantmark, Thierry Reynier 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 
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Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera 

plan i samhället förflyttades denna utveckling fram markant. 

Tekniktunga Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under 

året där FANG-aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) 

var stora bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, 

flygbolag och underhållning som påverkades av att samhällen 

runt om i världen stängdes ner för att minska virusets spridning. 

Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis MSCI China har stigit med 29,5 procent för 

året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med 

tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i 

västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av 

demokraten Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat 

utfallet. Joe Biden blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första 

kvinnliga vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande 

valet, specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart 

och den amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare 

Kapitolium i protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden 

lyckades han ändå slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två 

gånger. I Europa kom äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der 

Leyen fick till slut ihop ett avtal på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem 

år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat 

den amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot 

kronan. Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika 

typer av stöd som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för 

företagen. Besked från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till 

minusränta igen utökar Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora 

rörelser under året. Efter en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, 

så stora att vissa svenska obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig 

återkom även förtroendet för obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan 

krisen. 

 

Fondens utveckling 
Fonden startade den 27 april 2020. Fondens andelsvärde har sedan fondens start gått ned med 3,42 

procent. 
 

Den riskfria räntan (OMRX T-Bill) sjönk med 0,19 procent och Sverigeindex (OMXS30 Total Return Index) 

steg med 7,44 procent under samma period. 

 

Fondförmögenheten uppgick vid periodens slut till 153 miljoner kronor. Nettoinflöde sedan fondens start 

uppgick till 156 miljoner kronor. 
 

Kommentarer till fondens utveckling 
Dynamica 80 Global startade den 27 april 2020 och har därmed varit igång i drygt åtta månader vid 

helårsskiftet. Fondens aktieexponering vid start var 80 procent. Aktieandelen har sedan dess varierat 

mellan 67 och 85 procent på grund av en volatil marknad och kraftiga valutarörelser. Vid årsskiftet var 

fonden till 75 procent exponerad mot aktiemarknaden. Aktiekorgen i fonden har under året 

underavkastat relativt marknaden (MSCI World TR), dels på grund av en övervikt gentemot energi och 

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 



Dynamica 80 Global 

hälsovård, dels då aktievalen inom informationsteknologi och hälsovård bidragit negativt. Fondens 

exponering mot framförallt amerikanska dollar och euro har påverkat fondens avkastning negativt då 

svenska kronan har stärkts kraftigt mot dessa valutor sedan fondens start. Fonden arbetar aktivt med 

hållbarhet. För bolag där det framkommer indikationer på att hållbarhetskriterier inte följs kommer 

fonden etablera dialog med aktuella bolag med syfte att bringa klarhet. Om konfirmerad överträdelse 

identifieras avyttras innehavet.  

 

Riskfria tillgångar avkastade negativt på grund av Riksbankens lågräntepolitik. Det innebär att de riskfria 

tillgångarna i fonden, som under normala förhållanden skulle bidra med en positiv avkastning, har 

bidragit negativt till fondens utveckling. 

 

Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning 

mellan aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 80 procent av 

fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga 

skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya 

nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om 

förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i portföljen har blivit för stor. 

Skyddsnivån utgör ingen garanti för fonden utan är ett hjälpmedel i förvaltningens tillgångsallokering. 

 

Fondens aktuella skyddsnivå på 80 varar fram till och med den 4 maj 2021 om inte nya högre 

skyddsnivåer etableras innan dess.  

 

 

 

 

Nyckeltal 2020 

Utveckling1   

Fondförmögenhet, Mkr 152,7 

Andelsvärde, kr (andelsklass A) 96,58 

Antal utestående andelar, 1000-tal 1 581 

Totalavkastning per år, % (andelsklass A) -3,42 

  

    

Kostnader                                                                      

Förvaltningsavgift, % 1,75 

Årlig avgift, % 1,75 

Transaktionskostnader, kr 88 445 

Transaktionskostnader, % 0,03 

 
             1Avser perioden 2020-04-27 – 2020-12-31               
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer 

ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller 

indirekt sparande i aktier innebär risk för 

stora kurssvängningar (”Marknadsrisk”). 

Eftersom fonden placerar i tillgångar 

utanför Sverige påverkas den av 

förändringar i valutakurser (”Valutarisk”). 

Möjligheten att använda derivatinstrument 

i förvaltningen av fonden kan medföra att 

risken i fonden ökar. Denna möjlighet har 

dock inte utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Dynamica 80 Global var vid utgången av 

2020 till 75 procent placerad i 

aktiemarknaden och är därmed 

exponerad mot en marknadsrisk. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom 

att den absoluta risken i fonden mäts och 

följs upp. Den absoluta risken mäts primärt 

genom standardavvikelse i fonden, vilket 

är fondens riskbedömningsmått. Den 

eftersträvade standardavvikelsen för 

fonden ligger i intervallet 5-25 procent mätt 

över rullande 24-månadersperioder. 

Måtten beräknas utifrån historiska värden. 

Risken mätt som standardavvikelse kan 

under perioder variera avsevärt då fonden 

har möjlighet att allokera upp till 100 

procent i aktier respektive räntor. Eftersom 

fonden har mindre än 24-månaders historik 

redovisas ej siffra för standardavvikelse för 

2020. Vid årsskiftet uppgick fondens riskklass 

till 5 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i 

syfte att effektivisera förvaltningen, sänka 

kostnader och risker i förvaltningen samt 

som ett led i placeringsinriktningen. Fonden 

får i detta syfte även använda OTC-

derivat. Fonden har dock inte under 

perioden från det att den startade använt 

sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

Fonden har inget relevant jämförelseindex. 

Fondens fulla utvecklingspotential nås bäst 

över en hel ekonomisk cykel och avvikelser 

mot den svenska aktiemarknadens 

utveckling kan vara betydande under vissa perioder. Fonden hade ingen sammanslagen emittentrisk vid 

utgången av 2020. 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning, tkr 

  
2020-04-27 – 

2020-12-31 
 

Intäkter och värdeförändring    

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  -2 480  

Utdelningar  788  

Valutakursvinter och -förluster netto  -72  

Summa intäkter och värdeförändring  -1 764  

Kostnader     

Förvaltningskostnader  -1 220  

- varav ersättning till fondbolaget  -1 220  

Räntekostnader  -20  

Övriga kostnader  -90  

Summa kostnader  -1 330  

Årets resultat  -3 094  

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31  

Tillgångar    

Överlåtbara värdepapper  114 058  

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 1 
114 058 

 

Bankmedel och övriga likvida medel  37 980  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  63  

Övriga tillgångar  870  

Summa tillgångar  152 971  

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -231  

Övriga skulder  -  

Summa skulder  -231  

Fondförmögenhet 1,2 152 740  

Poster inom linjen  Inga  
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  Not 1   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

        
% av 

fondförmögenheten 

  

    Antal Marknadsvärde, tkr   

  Överlåtbara värdepapper*1        

 Material   6 333 4,15   

 Air Liquide SA 1 237 1 669 1,09  

 BASF AG 2 974 1 935 1,27  

 Linde Plc 805 1 723 1,13  

 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 700 1 006 0,66  

  Industrivaror och -tjänster   13 258 8,68   

  ABB Ltd 7 463 1 714 1,12   

  Hoya Corp 800 910 0,60   

 Mitsubishi Corp 4 400 891 0,58  

  Nidec Corp 900 931 0,61   

  Recruit Holdings Co Ltd 2 300 792 0,52   

 Schneider Electric 1 495 1 778 1,16  

 Siemens AG 1 517 1 792 1,17  

 Techtronic Ind 7 822 918 0,60  

 Union Pacific Corp 2 063 3 534 2,31  

  Sällanköpsvaror och -tjänster   16 656 10,90   

 Adidas AG 616 1 844 1,21  

  Daimler AG 3 334 1 937 1,27   

 Home Depot 1 538 3 361 2,20  

 Kering 275 1 643 1,08  

 McDonalds Corp 1 998 3 527 2,31  

 Shenzhou Intl Group 5 854 944 0,62  

 Wal Mart Stores 2 867 3 400 2,23  

  Dagligvaror   11 429 7,48   

 China Mengniu Dairy 19 791 982 903 0,64  

  Coca Cola Co 8 215 3 706 2,43   

 Nestle SA 1 751 1 697 1,11  

 Procter & Gamble 2 997 3 430 2,25  

 Unilever Plc 3 265 1 613 1,06  

  Hälsovård   18 837 12,33   

  Abbott Labs 3 815 3 436 2,25   

 Beigene Letd 4 978 829 0,54  

 Daiichi Sankyo Co Ltd 3 100 873 0,57  

 Medtronic Plc 3 872 3 731 2,44  

 Novo Nordisk B 3 003 1 730 1,13  

 Pfizer Inc 11 560 3 501 2,29  

 Thermo Fisher 896 3 433 2,25  

 Viatris Inc 1 434 221 0,14  

 Wuxi Biologics 9 921 1 082 0,71  

  Finans och fastighet   7 974 5,22   

  JP Morgan Chase & Co 4 041 4 224 2,77   

 Mastercard Inc-A 1 277 3 750 2,45  

 Informationsteknik  23 574 15,43  

 Adobe Inc 918 3 777 2,47  

 Adyen NV 104 1 991 1,30  

 Apple 3 576 3 903 2,56  

 Nvidia Corp 793 3 407 2,23  

 Paypal Holdings  2 293 4 418 2,89  

 Salesforce.com 1 702 3 116 2,04  

 SAP AG O.N 1 683 1 814 1,19  

 Xiaomi Corp B 32 592 1 148 0,75  
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 Kommunikationstjänster   14 425 9,44  

 Comcast Corp 9 071 3 910 2,56  

 Facebook 1 560 3 506 2,30  

 Nintendo Co Ltd 200 1 049 0,69  

 Softbank Corp 1 600 1 027 0,67  

 Walt Disney 3 310 4 933 3,23  

 Kraftförsörjning  1 571 1,03  

 National Grid 16 148 1 571 1,03  

  Summa överlåtbara värdepapper   114 058 74,67   

           

  Totalt summa   114 058 74,67   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 38 682 25,33   

            

  Fondförmögenhet   152 740 100,00   

            

            

  *1 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   

  

 
 Not 2   Förändring fondförmögenhet, tkr    

  2020  
 

Fondförmögenheten vid årets början 0  
 

Andelsutgivning 196 150  
 

Andelsinlösen -40 316  
 

Årets resultat enligt resultaträkning -3 094  
 

Fondförmögenhet vid årets slut 152 740  
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Hållbarhet 

 
☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☐ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☐ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent 

av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna 

produkten eller tjänsten. 

 

☒ Klusterbomber, personminor 

☒ Kemiska och biologiska vapen 

☒ Kärnvapen 

☒ Alkohol 

☒ Tobak 

☒ Kommersiell spelverksamhet 

☒ Pornografi 

☒ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer. 

 

☐ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Dynamica 80 Global undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella 

normer och konventioner (FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring 
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miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden följer en investeringsprocess genom så 

kallad ”negativ screening”.  

 

Under 2020 har kvartalsvisa screeningar genomförts för att identifiera bolags eventuella överträdelser 

mot internationella normer och konventioner. Screeningen genomförs av extern part, Sustainalytics. För 

bolag där det framkommer indikationer på att hållbarhetskriterier inte följs kommer fonden etablera 

dialog med aktuella bolag med syfte att bringa klarhet. Om konfirmerad överträdelse identifieras 

avyttras innehavet. Inga överträdelser har identifierats under 2020. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har 

gjort det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I 

och med ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa 

Fondbolagens förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. 

Under 2020 har ett omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på 

hållbarhetsområdet i form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av 

risk- och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden saknar relevant jämförelseindex. Fondens målsättning är att ta del av uppgången på den 

globala aktiemarknaden, samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av 

skyddsnivåer för fondvärdet. Detta skall uppnås genom att fonden använder en dynamisk 

riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång 

respektive nedgång. Fondens placeringsstrategi innebär att aktievikten kan variera mellan 0 och 100 

procent. På motsvarande sätt kan andelen räntebärande variera mellan 0 och 100 procent. Mot 

bakgrund av att andelen aktier och räntor kan variera saknas relevant jämförelseindex. 

 

 

Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget.  

  

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder, ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de riktlinjer som utfärdats av 

Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från 

respektive förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Dynamica 80 Sverige är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den svenska 

aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av 

skyddsnivåer för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden 

placerar på ett strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den svenska 

aktiemarknaden med målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden 

använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid 

aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Således skyddas fondens kapital vid större 

marknadsnedgånger genom att fondens aktieexponering avyttras delvis eller helt till förmån för 

räntebärande finansiella instrument med kort löptid och likvida medel på konto hos kreditinstitut. Detta 

kan få till följd att fonden, på grund av en låg eller obefintlig aktieexponering, inte fullt ut får del av en 

eventuell efterföljande marknadsuppgång. Fondens aktieexponering förvaltas utifrån en unik 

momentumstrategi med syfte att utnyttja de långa trenderna i marknaden. Dynamica 80 Sverige 

undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och 

konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden har löpande 

kontakter med företag kring deras agerande gällande hållbarhetsperspektiv. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet 

MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens 

aktiemarknader abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i 

västvärlden tog investerare världen över på sängen och 

osäkerheten skapade ett febrilt säljtryck. Redan under januari kom 

nyheter om ett mystiskt virus som spred sig i den kinesiska staden 

Wuhan, men det var inte förrän marknaderna förstod omfattningen 

som den snabbt började prisa in en global pandemi. Det globala 

indexet MSCI ACWI bottnade den 23 mars efter en nedgång om 

33,6 procent från toppen, vilket var den snabbaste nedgången i 

historien. Botten nåddes mycket tack vare historiska interventioner 

av världens centralbanker och stater. Centralbanker tillhandahöll 

massiva mängder av likviditet och stater sköt till med enorma 

stimulanspaket samt olika former av stöd. Den amerikanska 

centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars månad. Under 

året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär det att 

Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar för att den amerikanska 

styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. Interventionerna fick effekt och återhämtningen på 

världens aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin hade utvecklats i 

rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila 

börsåret, upp hela 16,3 procent, mätt i USD.  

 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0005849833 

Fondens startår 2014 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Ola Brantmark, Thierry Reynier 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 
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Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera 

plan i samhället förflyttades denna utveckling fram markant. 

Tekniktunga Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under 

året där FANG-aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) 

var stora bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, 

flygbolag och underhållning som påverkades av att samhällen 

runt om i världen stängdes ner för att minska virusets spridning. 

Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis MSCI China har stigit med 29,5 procent för 

året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med 

tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i 

västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av 

demokraten Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat 

utfallet. Joe Biden blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första 

kvinnliga vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande 

valet, specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart 

och den amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare 

Kapitolium i protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden 

lyckades han ändå slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två 

gånger. I Europa kom äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der 

Leyen fick till slut ihop ett avtal på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem 

år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat 

den amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot 

kronan. Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika 

typer av stöd som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för 

företagen. Besked från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till 

minusränta igen utökar Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora 

rörelser under året. Efter en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, 

så stora att vissa svenska obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig 

återkom även förtroendet för obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan 

krisen. 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick ned med 7,01 procent under året. 

 

Den riskfria räntan (OMRX T-Bill) sjönk med 0,19 procent och Sverigeindex (OMXS30 Total Return Index) 

steg med 7,44 procent under samma period. 

 

Fondförmögenheten minskade från 906 miljoner kronor vid årets början till 810 miljoner kronor vid årets 

slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Fonden inledde året fullinvesterad i aktier vilket, i en initialt stigande marknad, var gynnsamt för fondens 

utveckling fram till slutet av februari. Under denna period höjdes skyddsnivån vid sju tillfällen. När så 

spridningen av covid-19 skapade oro på marknaderna och fick världens börser att tvärt vända ner 

kraftigt så minskades risken i fonden genom att successivt minska riskexponeringen mot aktier till förmån 

för kassa och riskfria räntor. Därmed skyddades fondens kapital delvis mot fallet på aktiemarknaden 

och fonden påverkades i begränsad omfattning av de negativa marknadsrörelserna. Som minst var 

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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fondens aktieexponering ca 8 procent. Återhämningen i aktiemarknaden var snabb och kraftig vilket 

fick fonden att återigen öka riskexponeringen i aktier, dock var den positiva påverkan initialt låg då 

fondens aktieexponering var densamma. I takt med att marknaden har stigit så har fonden ökat 

aktieexponeringen successivt i den mån riskbufferten tillåtit det och vid årsskiftet var fonden till ca 65 

procent investerad i aktier. 

 

Fondens aktiekorg har under året överavkastat relativt marknaden (OMX 30), men den relativt låga 

aktieandelen under året har begränsat dess positiva påverkan på fondens avkastning. 

Hållbarhetsarbetet i fonden fortsätter. För bolag där det framkommer indikationer på att 

hållbarhetskriterier inte följs kommer fonden etablera dialog med aktuella bolag med syfte att bringa 

klarhet. Om konfirmerad överträdelse identifieras avyttras innehavet. 

 

Riskfria tillgångar avkastade negativt på grund av Riksbankens lågräntepolitik. Det innebär att de riskfria 

tillgångarna i fonden, som under normala förhållanden skulle bidra med en positiv avkastning, har 

bidragit negativt till fondens utveckling. 

 

Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning 

mellan aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 80 procent av 

fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga 

skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya 

nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om 

förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i portföljen har blivit för stor. 

Skyddsnivån utgör ingen garanti för fonden utan är ett hjälpmedel i förvaltningens tillgångsallokering. 

 

Fondens aktuella skyddsnivå på 131,5 har varit gällande sedan slutet på februari 2020 och varar fram till 

och med den 25 februari 2021 om inte nya högre skyddsnivåer etableras innan dess. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Utveckling             

Fondförmögenhet, Mkr 810,3 906,0 739,1 683,8 418,6 365,0 

Andelsvärde, kr 145,44 156,40 134,45 140,44 123,74 115,94 

Antal utestående andelar, 1000-tal 5 571 5 793 5 498 4 869 3 383 3 148 

Totalavkastning per år, % -7,01 16,33 -4,26 13,50 6,72 -0,24 

       

Genomsnittlig årsavkastning       

2 år, % 4,01 5,53 4,24 10,06 3,18  

5 år, % 4,64 6,12 - - -  

       

Riskmått          

Totalrisk (2 år), % 12,28 11,20 10,85 8,96 11,70   

           

Omsättningshastighet          

Omsättningshastighet, ggr 1,83 0,91 0,65 0,72 1,47 2,20 

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
   

Kostnader                                                                           
  

Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Årlig avgift, % 1,77 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Förvaltningskostnad för          

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 160,98 190,09 180,47 193,08 173,55 186,73 

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 11,08 11,81 11,40 11,83 11,61 11,03 

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transaktionskostnader, kr 557 925 497 693 234 958 100 264 194 985 299 068 

Transaktionskostnader, % 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer 

ha en välbalanserad risknivå. Direkt eller 

indirekt sparande i aktier innebär risk för 

stora kurssvängningar (”Marknadsrisk”). 

Möjligheten att använda derivatinstrument 

i förvaltningen av fonden kan medföra att 

risken i fonden ökar. Denna möjlighet har 

dock inte utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Dynamica 80 Sverige var vid utgången av 

2020 till 64 procent placerad i 

aktiemarknaden och är därmed 

exponerad mot en marknadsrisk. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom 

att den absoluta risken i fonden mäts och 

följs upp. Den absoluta risken mäts primärt 

genom standardavvikelse i fonden, vilket 

är fondens riskbedömningsmått. Den 

eftersträvade standardavvikelsen för 

fonden ligger i intervallet 5-25 procent mätt 

över rullande 24-månadersperioder. 

Måtten beräknas utifrån historiska värden. 

Risken mätt som standardavvikelse kan 

under perioder variera avsevärt då fonden 

har möjlighet att allokera upp till 100 

procent i aktier respektive räntor. Fondens 

standardavvikelse vid utgången av 2020 

uppgick till 12,28 procent. Vid årsskiftet 

uppgick fondens riskklass till 5 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i 

syfte att effektivisera förvaltningen, sänka 

kostnader och risker i förvaltningen samt 

som ett led i placeringsinriktningen. Fonden 

får i detta syfte även använda OTC-

derivat. Fonden har dock inte under 

perioden från det att den startade använt 

sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

Fonden har inget relevant jämförelseindex. 

Fondens fulla utvecklingspotential nås bäst 

över en hel ekonomisk cykel och avvikelser 

mot den svenska aktiemarknadens 

utveckling kan vara betydande under vissa 

perioder. Fonden hade ingen 

sammanslagen emittentrisk vid utgången 

av 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning, tkr 

  2020 2019 

Intäkter och värdeförändring    

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  -55 802 112 592 

Värdeförändring på penningsmarknadsinstrument  -148 -196 

Värdeförändring på fondandelar  561 - 

Övriga intäkter  242 - 

Utdelningar  6 431 25 475 

Summa intäkter och värdeförändring  -48 717 137 871 

Kostnader      

      

Förvaltningskostnader  -14 487 -14 346 

- varav ersättning till fondbolaget  -14 487 -14 346 

Räntekostnader  -136 -562 

Övriga kostnader  -558 -498 

Summa kostnader  -15 181 -15 406 

Årets resultat  -63 898 122 465 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Överlåtbara värdepapper  519 204 846 241 

Fondandelar  80 757 - 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 1 
599 961 846 241 

Bankmedel och övriga likvida medel  211 758 64 889 

Övriga tillgångar  46 - 

Summa tillgångar  811 765 911 130 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -1 202 -1 345 

Övriga skulder  -300 -3 747 

Summa skulder  -1 502 -5 092 

Fondförmögenhet 1,2 810 262 906 038 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 1   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

        
% av 

fondförmögenheten 

  

    Antal Marknadsvärde, tkr   

  Överlåtbara värdepapper*1        

 Material  38 000 4,69  

 Boliden 130 405 38 000 4,69  

  Industrivaror och -tjänster   215 101 26,55   

  ABB Ltd 143 879 32 948 4,07   

 Atlas Copco B 92 875 34 205 4,22  

  Hexagon 48 649 36 477 4,50   

  Sandvik 194 477 39 148 4,83   

 SKF B 167 064 35 651 4,40  

 Volvo B 189 215 36 670 4,53  

  Sällanköpsvaror och -tjänster   65 245 8,05   

 Autoliv SDB 46 383 35 483 4,38  

  Electrolux B 155 537 29 762 3,67   

  Hälsovård   34 064 4,20   

 Getinge B 177 326 34 064 4,20  

  Finans och fastighet   105 139 12,89   

  Investor B 58 859 35 268 4,35   

 Kinnevik B 86 139 35 791 4,42  

 SEB A 403 307 34 079 4,21  

 Informationsteknik  30 465 3,76  

 Ericsson B 312 012 30 465 3,76  

 Kommunikationstjänst   31 191 3,85  

 Telia 918 461 31 191 3,85  

  Summa överlåtbara värdepapper   519 204 64,08   

           

 Övriga finansiella instrument     

 Fondandelar     

 SPP Korträntefond 682 648 80 757 9,97  

 Summa fondandelar  80 757 9,97  

      

  Totalt summa   599 961 74,05   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 210 301 25,95   

            

  Fondförmögenhet   810 262 100,00   

            

            

  *1 Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES   

  

 
 Not 2   Förändring fondförmögenhet, tkr    

  2020 2019 
 

Fondförmögenheten vid årets början 906 038 739 064 
 

Andelsutgivning 187 362 178 270 
 

Andelsinlösen -219 239 -133 761 
 

Årets resultat enligt resultaträkning -63 898 122 465 
 

Fondförmögenhet vid årets slut 810 262 906 038 
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Hållbarhet 

 
☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☐ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☐ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av 

omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna 

produkten eller tjänsten. 

 

☒ Klusterbomber, personminor 

☒ Kemiska och biologiska vapen 

☒ Kärnvapen 

☒ Alkohol 

☒ Tobak 

☒ Kommersiell spelverksamhet 

☒ Pornografi 

☒ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer. 

 

☐ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Dynamica 80 Sverige undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella 

normer och konventioner (FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden följer en investeringsprocess genom så kallad 

”negativ screening”.  
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Under 2020 har kvartalsvisa screeningar genomförts för att identifiera bolags eventuella överträdelser mot 

internationella normer och konventioner. Screeningen genomförs av extern part, Sustainalytics. För bolag 

där det framkommer indikationer på att hållbarhetskriterier inte följs kommer fonden etablera dialog med 

aktuella bolag med syfte att bringa klarhet. Om konfirmerad överträdelse identifieras avyttras innehavet. 

Inga överträdelser har identifierats under 2020. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden saknar relevant jämförelseindex. Fondens målsättning är att ta del av uppgången på den svenska 

aktiemarknaden, samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer 

för fondvärdet. Detta skall uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte 

att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Fondens 

placeringsstrategi innebär att aktievikten kan variera mellan 0 och 100 procent. På motsvarande sätt kan 

andelen räntebärande variera mellan 0 och 100 procent. Mot bakgrund av att andelen aktier och räntor 

kan variera saknas relevant jämförelseindex. 

 

Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget.  

  

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de riktlinjer som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt 

tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Dynamica 90 Global är en blandfond med målsättning att ta del av uppgången på den globala 

aktiemarknaden samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer 

för fondvärdet. Målsättningen möjliggörs av fondens unika allokeringsmodell. Fonden placerar på ett 

strukturerat sätt med främsta egenskap att ge en aktieexponering på den globala aktiemarknaden med 

målsättning att begränsa förlustrisken. Detta ska uppnås genom att fonden använder en dynamisk 

riskallokeringsmodell i syfte att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång 

respektive nedgång. Således skyddas fondens kapital vid större marknadsnedgånger genom att fondens 

aktieexponering avyttras delvis eller helt till förmån för räntebärande finansiella instrument med kort löptid 

och likvida medel på konto hos kreditinstitut. Detta kan få till följd att fonden, på grund av en låg eller 

obefintlig aktieexponering, inte fullt ut får del av en eventuell efterföljande marknadsuppgång. Dynamica 

90 Global undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och 

konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden har löpande kontakter 

med företag kring deras agerande gällande hållbarhetsperspektiv. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet 

MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens 

aktiemarknader abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i 

västvärlden tog investerare världen över på sängen och 

osäkerheten skapade ett febrilt säljtryck. Redan under januari kom 

nyheter om ett mystiskt virus som spred sig i den kinesiska staden 

Wuhan, men det var inte förrän marknaderna förstod omfattningen 

som den snabbt började prisa in en global pandemi. Det globala 

indexet MSCI ACWI bottnade den 23 mars efter en nedgång om 33,6 

procent från toppen, vilket var den snabbaste nedgången i historien. 

Botten nåddes mycket tack vare historiska interventioner av världens 

centralbanker och stater. Centralbanker tillhandahöll massiva 

mängder av likviditet och stater sköt till med enorma stimulanspaket 

samt olika former av stöd. Den amerikanska centralbanken sänkte 

sin styrränta till noll under mars månad. Under året la de även om sitt 

inflationsmål. I praktiken innebär det att Federal Reserve har ett större 

utrymme att avvakta med en normalisering av räntorna utan att 

frångå sitt mandat och det bäddar för att den amerikanska 

styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin hade utvecklats i rekordfart var 

marknaden i princip tillbaka där året började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 

procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och förlorare. Digitaliseringstrenden blev 

ännu starkare och på flera plan i samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0003655224 

Fondens startår 2011 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Thierry Reynier, Ola Brantmark 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 
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Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag 

och underhållning som påverkades av att samhällen runt om i  

världen stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan 

regioner har det varit skillnad där exempelvis MSCI China har stigit 

med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 

procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare 

erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden 

och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick ned med 6,91 procent under året. 

 

Den riskfria räntan (OMRX T-Bill) sjönk med 0,19 procent och världsindex (MSCI World (SEK)) steg med 1,87 

procent under samma period. 

 

Fondförmögenheten minskade från 4 570 miljoner kronor vid årets början till 3 485 miljoner kronor vid årets 

slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Fonden inledde året med hög exponering mot aktier och noterade ”All Time High” under januari, I spåret 

av den kris som covid-19 skapade på världens aktie- och räntemarknad minskades risken i fonden genom 

att under hela februari successiv dra ner riskexponeringen mot aktiemarknaden för att nå noll procent 

aktieandel under mars månad. Fonden begränsade den kraftiga rörelsen nedåt i aktiemarknaden.  

Återhämtning i aktiemarknaden under året bidrog dock inte till någon avkastning för fonden som var 

utanför aktiemarknaden under resten av året. 

  

Riskfria tillgångar avkastade negativt på grund av Riksbankens lågräntepolitik. Det innebär att de riskfria 

tillgångarna i fonden, som under normala förhållanden skulle bidra med en positiv avkastning, har bidragit 

negativt till fondens utveckling. 

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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Fonden har en skyddsnivå som ett hjälpmedel i förvaltningen för att beräkna en optimal fördelning mellan 

aktier och riskfria tillgångar. Skyddsnivån räknas fram var femtionde bankdag som 90 procent av 

fondvärdet under den dagen. Skyddsnivån gäller i 250 bankdagar. Det är alltid den högsta tillgängliga 

skyddsnivå som gäller, det vill säga om en ny skyddsnivå är lägre än gällande nivå, så kommer den nya 

nivån att börja gälla först efter rådande skyddsnivås löptid. Extra högre skyddsnivåer kan etableras om 

förvaltaren utifrån rådande marknadssituation bedömer att risken i portföljen har blivit för stor. Skyddsnivån 

utgör ingen garanti för fonden utan är ett hjälpmedel i förvaltningens tillgångsallokering. 

 

Fondens aktieexponering justerades ned till 0 procent till följd av stora negativa marknadsrörelser under 

mars 2020. Ingen aktieexponering för fonden blir aktuell förrän den 24 februari 2021. Fonden är och kommer 

vara fram till dess exponerad i riskfria tillgångar såsom statsskuldväxlar, korta räntebärande papper samt 

korta räntefonder och penningmarknadsfonder. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Utveckling         

Fondförmögenhet, Mkr 3 484,9 4 569,9 4 458,0 4 846,2 4 804,9 4 247,5 2 774,5 1 172,2 

Andelsvärde, kr 122,67 131,78 122,34 123,26 123,32 116,52 116,93 104,96 

Antal utestående andelar, 1000-tal 28 410 34 678 36 441 39 317 38 962 36 453 23 727 11 168 

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 

Totalavkastning per år, % -6,91 7,72 -0,75 -0,05 5,84 -0,35 11,41 13,55 

          

Genomsnittlig årsavkastning         

2 år, % 0,14 3,40 -0,40 2,84 2,70 5,37 12,47  

5 år, % 1,03 2,42 3,11 5,99 5,74 3,30 4,34  

          

Riskmått         

Totalrisk (2 år), % 4,75 5,73 6,80 5,11 6,4 6,91 5,55  

          

Omsättningshastighet         

Omsättningshastighet, ggr 1,73 0,25 1,42 1,02 1,74 2,22 1,80  

Omsättning genom närstående 

värdepappersinstitut, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

         

Kostnader         

Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75  

Årlig avgift, % 1,78 1,77 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75  

Förvaltningskostnad för         

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 166,37 181,64 177,72 174,72 176,52 181,72 183,20  

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 11,02 11,59 11,47 11,33 11,51 11,13 11,89  

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0 0 0 0 0 0 0  

Transaktionskostnader, kr 985 137 603 625 3 175 841 2 607 839 5 062 742 6 036 108 4 270 636  

Transaktionskostnader, % 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05  
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha 

en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom 

fonden placerar i tillgångar utanför Sverige 

påverkas den av förändringar i valutakurser 

(”Valutarisk”). Möjligheten att använda 

derivatinstrument i förvaltningen av fonden 

kan medföra att risken i fonden ökar. Denna 

möjlighet har dock inte utnyttjats sedan 

fonden startade. 

 

Dynamica 90 Global var vid utgången av 

perioden placerad till 86 procent i 

räntemarknaden och är därmed exponerad 

mot en viss ränterisk.   

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att 

den absoluta risken i fonden mäts och följs 

upp. Den absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden beräknas ligga 

i spannet 5-25 procent mätt över rullande 24 

månaders perioder. Måtten beräknas utifrån 

historiska värden. Risken mätt som 

standardavvikelse kan under perioder variera 

avsevärt då fonden har möjlighet att allokera 

upp till 100 procent i aktier respektive räntor. 

Fondens standardavvikelse vid utgången av 

2020 uppgick till 4,75 procent. Vid årsskiftet 

uppgick fondens riskklass till 4 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte 

att effektivisera förvaltningen, sänka 

kostnader och risker i förvaltningen samt som 

ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i 

detta syfte även använda OTC-derivat. 

Fonden har dock inte under perioden från det 

att den startade använt sig av några OTC-

derivat eller andra derivatinstrument. 

 

Övrigt 

Fonden har inget jämförelseindex. Fondens 

fulla utvecklingspotential nås bäst över en hel 

ekonomisk cykel och avvikelser mot den 

globala aktiemarknadens utveckling kan vara 

betydande under vissa perioder. Fonden 

hade ingen sammanslagen emittentrisk vid 

utgången av 2020. 

 

 

 

 

 

      

  

Resultaträkning, tkr 

  2020 2019 

Intäkter och värdeförändring    

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  -207 255 366 025 

Värdeförändring på penningsmarknadsinstrument  -2 586 - 

Värdeförändring på fondandelar  -23 373 11 131 

Övriga intäkter  1 516 3 375 

Ränteintäkter  84 140 

Utdelningar  16 370 40 439 

Valutakursvinster och -förluster netto  -18 355 -1 304 

Summa intäkter och värdeförändring  -233 600 419 806 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -70 282 -79 520 

- varav ersättning till fondbolaget  -70 282 -79 520 

Räntekostnader  -653 -1 909 

Övriga kostnader  -1 014 -616 

Summa kostnader  -71 949 -82 045 

Årets resultat  -305 549 337 761 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Överlåtbara värdepapper  - 2 779 045 

Penningmarknadsinstrument  2 001 880 - 

Fondandelar  1 004 074 1 659 982 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 1 
3 005 954 4 439 027 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  496 099 135 482 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  300 3 396 

Övriga tillgångar  - - 

Summa tillgångar  3 502 354 4 577 905 

Skulder      

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -5 233 -6 937 

Övriga skulder  -12 121 -1 043 

Summa skulder  -17 354 -7 980 

Fondförmögenhet 1,2 3 485 000 4 569 925 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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Not 1 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  

   
      

 Penningmarknadsinstrument1 Antal Marknadsvärde, tkr % av fondförmögenheten  

 SSVX 210317 800 000 000 800 368 22,97  

 SSVX 210616 400 000 000 400 376 11,49  

 SSVX 210915 800 000 000 801 136 22,99  

 Summa penningmarknadsinstrument  2 001 880 57,44  

      

 Övriga finansiella instrument     

 Fondandelar     

 SPP Korträntefond 8 487 590 1 004 074 28,81  

 Summa fondandelar  1 004 074 28,81  

       

 Totalt summa  3 005 954 283 86,25  

       

 
Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella 

instrument 

     

  479 046 13,75  

       

 Fondförmögenhet  3 485 000 100,0  

      

 

 

 

 Not 2 Förändring fondförmögenhet, tkr   

  
2020 2019 

Fondförmögenheten vid årets början 
  4 569 925   4 458 027 

Andelsutgivning 
191 049 425 792 

Andelsinlösen 
-970 426 -651 655 

Årets resultat enligt resultaträkning 
-305 549 337 761 

 

Fondförmögenhet vid årets slut 3 485 000 4 569 925 
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Hållbarhet 

 
☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☐ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☐ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av 

omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna 

produkten eller tjänsten. 

 

☒ Klusterbomber, personminor 

☒ Kemiska och biologiska vapen 

☒ Kärnvapen 

☒ Alkohol 

☒ Tobak 

☒ Kommersiell spelverksamhet 

☒ Pornografi 

☒ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer. 

 

☐ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Dynamica 90 Global undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella 

normer och konventioner (FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden följer en investeringsprocess genom så kallad 

”negativ screening”.   
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Under 2020 har kvartalsvisa screeningar genomförts för att identifiera bolags eventuella överträdelser mot 

internationella normer och konventioner. Screeningen genomförs av extern part, Sustainalytics. För bolag 

där det framkommer indikationer på att hållbarhetskriterier inte följs kommer fonden etablera dialog med 

aktuella bolag med syfte att bringa klarhet. Om konfirmerad överträdelse identifieras avyttras innehavet. 

Inga överträdelser har identifierats under 2020. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden saknar relevant jämförelseindex. Fondens målsättning är att ta del av uppgången på den globala 

aktiemarknaden, samtidigt som kapitalet skyddas från större nedgångar genom skapande av skyddsnivåer 

för fondvärdet. Detta skall uppnås genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell i syfte 

att öka eller minska aktieexponeringen vid aktiemarknadens uppgång respektive nedgång. Fondens 

placeringsstrategi innebär att aktievikten kan variera mellan 0 och 100 procent. På motsvarande sätt kan 

andelen räntebärande variera mellan 0 och 100 procent. Mot bakgrund av att andelen aktier och räntor 

kan variera saknas relevant jämförelseindex. 

 

 

Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

  

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget.  

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 

    



Dynamica 90 Global 

 
 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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 Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Aktie 1 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i 

Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder 

baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam, historisk 

avkastning och hållbarhetsarbete. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet 

MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens 

aktiemarknader abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart 

i västvärlden tog investerare världen över på sängen och 

osäkerheten skapade ett febrilt säljtryck. Redan under januari kom 

nyheter om ett mystiskt virus som spred sig i den kinesiska staden 

Wuhan, men det var inte förrän marknaderna förstod 

omfattningen som den snabbt började prisa in en global 

pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI bottnade den 23 mars 

efter en nedgång om 33,6 procent från toppen, vilket var den 

snabbaste nedgången i historien. Botten nåddes mycket tack 

vare historiska interventioner av världens centralbanker och 

stater. Centralbanker tillhandahöll massiva mängder av likviditet 

och stater sköt till med enorma stimulanspaket samt olika former 

av stöd. Den amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till 

noll under mars månad. Under året la de även om sitt 

inflationsmål. I praktiken innebär det att Federal Reserve har ett 

större utrymme att avvakta med en normalisering av räntorna 

utan att frångå sitt mandat och det bäddar för att den 

amerikanska styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. 

Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett 

vaccin hade utvecklats i rekordfart var marknaden i princip 

tillbaka där året började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila 

börsåret, upp hela 16,3 procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera 

plan i samhället förflyttades denna utveckling fram markant. 

Tekniktunga Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under 

året där FANG-aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) 

var stora bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, 

flygbolag och underhållning som påverkades av att samhällen 

runt om i världen stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad 

där exempelvis MSCI China har stigit med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0002278770 

Fondens startår 2008 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

  SIX PRX 14,83% 14,83% 

  OMXS30 7,44% 7,44% 

  MSCI USA 20,73% 6,11% 

  MSCI Europe -3,32% -7,49% 

  MSCI China 29,49% 13,81% 

  MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

  MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

  MSCI World 15,90% 1,87% 

  MSCI AC World 16,25% 2,18% 

  OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

  OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

  EUR/SEK -4,29% 10,05 

  GBP/SEK -9,46% 11,24 

  USD/SEK -12,15% 8,23 
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procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, 

hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 12,26 procent under året. 

 

Fondförmögenheten ökade från 13,4 miljarder kronor vid årets början till 14,8 miljarder kronor vid årets slut.  

 

Kommentarer till resultatet 
Nordamerika var sett till region den största bidragsgivaren för fondens totala avkastning som uppgick till 

12,26 procent under året. Edgewood US Select Growth hade en avkastning på 22,5 procent för året och 

var en starkt bidragande faktor bakom regionens totala avkastning. 

 

Asien var den region som utvecklades svagast med en negativ avkastning för året. Federated Hermes 

Asia ex Japan Equity Fund hade störst påverkan på regionens negativa utveckling, fonden tappade 3,4 

procent under 2020. 

 

Under året fick tre nya fonder ta plats i portföljen och tre fonder togs ur. Aktiviteten i portföljen har 

därmed varit högre jämfört med tidigare år. Nya investeringar gjordes i Conventum Lyrical, Stonehorn 

Asia Fund och Montanaro Better World. Investeringar som avyttrades under året var CRM Opportunities 

Fund, Allianz Emerging Asia Fund och Montanaro European Smaller Companies. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Utveckling          

Fondförmögenhet, Mkr 14 796,0 13 369,0 10 523,8 11 618,8 8 696,1 7 530,4 6 895,7 5 808,7 4 305,9 

Andelsvärde, kr 300,92 268,06 204,81 219,50 195,96 177,88 163,67 135,16 111,17 

Antal utestående andelar, 1000-tal 49 169 49 873 51 383 52 933 44 378 42 333 42 131 42 975 38 732 

Utdelning per andel, kr - -  - - - - - 1,05 

Totalavkastning per år, % 12,26 30,88 -6,69 11,98 10,16 8,68 21,09 21,58 12,37 

           

Genomsnittlig årsavkastning          

2 år, % 21,21 10,51 2,23 11,15 9,42 14,72 21,33   

5 år, % 11,09 10,36 8,67 14,60 14,65 9,15 10,01   

           

Riskmått          

Totalrisk (2 år), % 19,47 15,79 13,73 11,27 15,77 13,73 6,80   

           

Omsättningshastighet          

Omsättningshastighet, ggr 0,15 0,24 0,06 0,30 0,44 0,30 0,10   

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          
 

Kostnader 1                                                                              
 

Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75   

Årlig avgift, % 2,25 2,28 2,36 2,36 2,37 2,33 2,44   

Förvaltningskostnad för          

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 171,70 209,22 184,34 188,15 174,46 194,21 188,86   

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 12,03 12,13 11,46 11,77 11,98 11,42 12,03   

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Transaktionskostnader, kr 0 155 788 10 002 33 576 24 584 0 15 518   

Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00   

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 2 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   

            
      

1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 

2) Avser prestationsbaserad avgift 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navigera Aktie 1 

 
 

Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en 

välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom fonden 

placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den 

av förändringar i valutakurser (”Valutarisk”). 

Möjligheten att använda derivatinstrument i 

förvaltningen av fonden kan medföra att risken i 

fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte 

utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Navigera Aktie 1 är en fondandelsfond och den 

största risken är marknadsrisken då fonden har 

större delen av sin exponering mot 

aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i 

olika valutor, fonden har därför en valutarisk främst 

mot euron och den amerikanska dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att den 

absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den 

absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i 

spannet 7-20 procent mätt över rullande 24-

månadersperioder. Måtten beräknas utifrån 

historiska värden. Fondens standardavvikelse vid 

utgången av år 2020 uppgick till 19,47 procent. Vid 

årsskiftet uppgick fondens riskklass till 6 av 7.  

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att 

effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och 

risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte 

under perioden från det att den startade använt 

sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. 

Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. 

 

  

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på fondandelar  1 757 946 3 380 093 

Ränteintäkter  49 23 

Valutakursvinster och -förluster netto  -5 033 -3 696 

Övriga intäkter 1 45 295 56 587 

Utdelningar  36 701 - 

Summa intäkter och värdeförändring  1 834 958 3 433 007 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -227 193 -216 453 

- varav ersättning till fondbolaget  -227 193 -216 453 

Räntekostnader  -172 -439 

Övriga kostnader  -817 -5 572 

Summa kostnader  -228 182 -222 464 

Årets resultat  1 606 776   3 210 543 

Not 1   Övriga intäkter avser till störst del erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i 

underliggande fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Fondandelar  14 650 542 13 230 629 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 
14 650 542 13 230 629 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  160 261 149 030 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 319 12 926 

Övriga tillgångar  0 0 

Summa tillgångar  14 821 123 13 392 585 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -21 907 -19 994 

Övriga skulder  -3 219 -3 626 

Summa skulder  -25 126 -23 620 

Fondförmögenhet 3 14 795 997 13 368 965 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

  
 

  

  Övriga finansiella instrument   
      

  Fondandelar   
      

  Allianz Europe Equity Growth 15 974          352 862 2,4   

  Carnegie Sverigefond 508 375       1735 338  11,7   

  Cliens Sverige Fokus C 4 602 092      1 467 239  9,9   

  Conventum Lyrical  703 348      951 233  6,4   

  Edgewood US Select Growth 973 806      2 375 828 16,1   

  GAM Emerging Markets Equity S 13 201          192 512  1,3   

  Hermes Asia ex Japan Equity 16 335 756          520 235  3,5   

  Invesco Pan European Focus 3 942 675          463 240  3,1   

  Invesco Pan European Equity 2 102 027          194 791  1,3   

  J.P. Morgan Emerging Europe 93 509          96 972  0,7   

 J.P. Morgan Latin America Equity 219 489            78 075  0,5  

  KEEL Capital Nordic Equities 3 419          454 797  3,1   

 Kopernik Global Equity Fund 487 062          572 379  3,9  

  Miller Opportunity Fund 1 385 378      1 773 344  12,0   

  Montanaro Better World  28 697 834          470 728  3,9   

 Robeco Asia Pacific 246 741          342 430  2,3  

 Stonehorn Asia 440 591 572 602 3,9  

 WCM Global Equities 870 044          1 042 759  7,1  

  Öhman Småbolagsfond 166 594          993 177  6,7   

  Summa fondandelar   14 650 542 99,0   

            

  Totalt summa   14 650 542 99,0   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 145 455  1,0   

           

  Fondförmögenhet   14 795 997 100,0   

      

  

 

 

 

 

Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr 

      

          

    2020 2019   

  Fondförmögenheten vid årets början 13 368 965 10 523 757   

  Andelsutgivning 908 184 867 525   

  Andelsinlösen -1 087 929 -1 232 860   

  Periodens resultat enligt resultaträkning 1 606 776 3 210 543   

  Fondförmögenheten vid årets slut 14 795 997 13 368 965   
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Hållbarhetsinformation 
 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Aktie 1 är en fond i fond och därför görs inga direkta bolagsval men 

vid urvalet av fonder tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs regelbundet och 

resultatet diskuteras med underliggande fondförvaltare. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Aktie 1 är en fond i fond görs ingen direkt bolagspåverkan. 

Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen regi, såväl som 

tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar. 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i Navigera Aktie 1 diskuteras bolagsinnehav på 

djupet. Vid varje möte diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med sina bolagsinnehav, 

om de deltagit i valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat påverkansarbete. I de 

fall det finns bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används den som underlag i 

diskussion med förvaltaren. Under året genomfördes fyra utsökningar av portföljerna av extern part, 

Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och därefter 

dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande uppföljning 

av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen har även 

påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen. Vi har bl.a. 
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haft diskussioner med alla våra innehav i Sverige inför den kommande regleringen. Sverigeförvaltarna 

uppger att de är väl förberedda inför kommande regelverksförändringar. De förberedelser som gjorts var 

bland annat nyrekryteringar och att man börjat integrera hållbargetsdata i sina finansiella modeller. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder 

och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Fondens jämförelseindex är 70 

procent MSCI AC World Net och 30 procent SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) vilket enligt fondbolaget bäst 

återspeglar fondens placeringsinriktning. Fonden bedriver en aktiv förvaltning i förhållande till sitt 

jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder som anses ha störst möjlighet att över tid uppnå en hög 

riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs genom en gedigen analys 

där fondernas filosofi, process, avkastning, hållbarhetsarbete samt fondförvaltare och team analyseras 

noggrant. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt jämförelseindex (genom fondval och 

portföljkonstruktion).  

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

 

2020 5,5 

2019 4,9 

2018 4,4 

2017 4,6 

2016 4,8 

2015 3,4 

2014 3,4 

2013 5,1 

2012 7,6 

2011 6,5 

 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från index 

och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att fonden har 

rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 6 så kommer fondens avkastning 

inte att avvika med mer än 6 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad har under den 

senaste 10-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande förvaltare, 

marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden. 
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Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy.  

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 

  

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Aktie 2 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i 

Sverigefonder och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Valet av fonder 

baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam, historisk 

avkastning och hållbarhetsarbete. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet 

MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens 

aktiemarknader abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i 

västvärlden tog investerare världen över på sängen och 

osäkerheten skapade ett febrilt säljtryck. Redan under januari kom 

nyheter om ett mystiskt virus som spred sig i den kinesiska staden 

Wuhan, men det var inte förrän marknaderna förstod omfattningen 

som den snabbt började prisa in en global pandemi. Det globala 

indexet MSCI ACWI bottnade den 23 mars efter en nedgång om 33,6 

procent från toppen, vilket var den snabbaste nedgången i historien. 

Botten nåddes mycket tack vare historiska interventioner av världens 

centralbanker och stater. Centralbanker tillhandahöll massiva 

mängder av likviditet och stater sköt till med enorma stimulanspaket 

samt olika former av stöd. Den amerikanska centralbanken sänkte sin 

styrränta till noll under mars månad. Under året la de även om sitt 

inflationsmål. I praktiken innebär det att Federal Reserve har ett större 

utrymme att avvakta med en normalisering av räntorna utan att 

frångå sitt mandat och det bäddar för att den amerikanska 

styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. Interventionerna fick 

effekt och återhämtningen på världens aktiemarknader var stark. I 

november när uppgifter om att ett vaccin hade utvecklats i 

rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året började. MSCI 

ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 procent, mätt 

i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan 

i samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag 

och underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen stängdes ner för att minska virusets 

spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis MSCI China har stigit med 29,5 procent 

för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0004241966 

Fondens startår 2012 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

 EUR/SEK -4,29% 10,05 

 GBP/SEK -9,46% 11,24 

 USD/SEK -12,15% 8,23 



Navigera Aktie 2 

 
 

tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i 

västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 10,85 procent under året. 

 

Fondförmögenheten ökade från 5,8 miljarder kronor vid årets början till 6,1 miljarder kronor vid årets slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Nordamerika var sett till region den största bidragsgivaren för fondens totala avkastning som uppgick till 

10,8 procent under året. Miller Opportunity, som var den största positionen i regionen, hade en avkastning 

på 22,3 procent för året och var en starkt bidragande faktor bakom regionens totala avkastning. 

 

Asien var den region som utvecklades svagast med en negativ avkastning för året jämfört med index. 

Federated Hermes Asia ex Japan Equity Fund hade störst påverkan på regionens negativa utveckling, 

fonden tappade med 3,4 procent under 2020. 

 

Under året fick tre nya fonder ta plats i portföljen och tre fonder togs ur. Aktiviteten i portföljen har 

därmed varit högre jämfört med tidigare år. Nya investeringar gjordes i Conventum Lyrical, Stonehorn 

Asia Fund och Montanaro Better World. Investeringar som avyttrades under året var CRM Opportunities 

Fund, Allianz Emerging Asia Fund och Montanaro European Smaller Companies. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Utveckling                   

Fondförmögenhet, Mkr 6 100,1 5 786,8 4 724,40 5 431,8 5 131,80 4 787,9 4 677,4 4 084,5 3 324,4 

Andelsvärde, kr 270,80 244,29 187,00 200,72 179,02 162,62 149,96 124,10 102,03 

Antal utestående andelar, 1000-tal 22 526 23 688 25 264 27 062 28 666 29 443 31 191 32 914 31 680 

Totalavkastning per år, % 10,85 30,64 -6,83 12,13 10,09 8,44 20,84 21,62 - 

                    

Genomsnittlig årsavkastning                   

2 år, % 20,34 10,32 2,21 11,19 9,26 14,47 21,23     

5 år, % 10,74 10,25 8,55 14,53 - - -     

                    

Riskmått                   

Totalrisk (2 år), % 20,88 16,20 13,98 11,21 15,76 13,78 6,86     

                    

Omsättningshastighet                   

Omsättningshastighet, ggr 0,16 0,22 0,06 0,22 0,46 0,41 0,15     

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, 

% 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

                    

Kostnader 1                                                                                        

Förvaltningsavgift, %2 1,45 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75     

Årlig avgift, % 1,94 2,27 2,35 2,36 2,37 2,35 2,44     

Förvaltningskostnad för                   

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 142,68 208,87 184,43 188,31 174,59 194,24 188,71     

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 9,96 12,11 11,48 11,77 11,98 11,42 12,02     

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Transaktionskostnader, kr 0,00 0,00 9 006 16 027 15 042 0,00 13 529     

Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00     

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 3 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00     

 

 

 

 

 

 

 

1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 

2) Förvaltningsavgiften sänktes 2020-02-01 

3) Avser prestationsbaserad avgift 
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en 

välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom fonden 

placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den 

av förändringar i valutakurser (”Valutarisk”). 

Möjligheten att använda derivatinstrument i 

förvaltningen av fonden kan medföra att risken i 

fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte 

utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Navigera Aktie 2 är en fondandelsfond och den 

största risken är marknadsrisken då fonden har 

större delen av sin exponering mot 

aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i 

olika valutor, fonden har därför en valutarisk främst 

mot euron och den amerikanska dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att den 

absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den 

absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 7-

20 procent mätt över rullande 24-månaders 

perioder. Måtten beräknas utifrån historiska 

värden. Fondens standardavvikelse vid utgången 

av år 2020 uppgick till 20,88 procent. Vid årsskiftet 

uppgick fondens riskklass till 6 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att 

effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och 

risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock inte 

under perioden från det att den startade använt 

sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. 

Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på fondandelar  637 344 1 485 893 

Övriga intäkter 1 20 574 26 833 

Ränteintäkter  23 11  

Valutakursvinster och -förluster netto  -4 844 588 

Utdelningar  15 458 - 

Summa intäkter och värdeförändring  668 555 1 513 325 

Kostnader      

Förvaltningskostnader  -79 967 -95 512 

- varav ersättning till fondbolaget  -79 967 -95 512 

Räntekostnader  -64 -173 

Övriga kostnader  -346 -2 230 

Summa kostnader  -80 377 -97 915 

Årets resultat  588 178 1 415 410 

Not 1   Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande 

fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar      

Fondandelar  6 042 080 5 736 285 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 
2 6 042 080 5 736 285 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  64 955 57 369 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 255 6 306 

Summa tillgångar  6 111 291 5 799 960 

Skulder      

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -7 515 -8 633 

Övriga skulder  -3 628 - 4 519 

Summa skulder  - 11 143 - 13 152 

Fondförmögenhet 3 6 100 147 5 786 808 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

     

  Övriga finansiella instrument         

  Fondandelar         

  Allianz Europe Equity Growth 7 156 158 072 2,6   

  Carnegie Sverigefond 207 613 708 689 11,6   

  Cliens Sverige Fokus C 1 808 768 576 671 9,5   

  Conventum Lyrical 147 149 199 009 3,3   

  Edgewood US Select Growth 372 417 908 599 14,9   

  GAM Emerging Markets Equity S 5 271 76 873 1,3   

  Hermes Asia ex Japan Equity 6 762 323 215 356 3,5   

  Invesco Pan European Focus 2 186 218 256 867 4,2   

  Invesco Pan European Equity 547 878 50 771 0,8   

  J.P. Morgan Emerging Europe 39 626 41 094 0,7   

  J.P. Morgan Latin America Equity 94 282 33 537 0,6   

  KEEL Capital Nordic Equities 1 596 212 209 3,5   

 Kopernik Global Equity Fund 200 000 235 033 3,9  

  Miller Opportunity Fund 810 999 1 038 113 17,0   

 Montanaro Better World 12 576 373 206 289 3,4  

 Robeco Asia Pacific 100 404 139 342 2,3  

 Stonehorn Asia 177 242 230 348 3,8  

 WCM Global Equities 295 461 354 114 5,8  

 Öhman Småbolagsfond 67 279 401 094 6,6  

  Summa fondandelar   6 042 080 99,1   

            

  Totalt summa   6 042 080 99,1   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument   58 067 0,9   

            

  Fondförmögenhet   6 100 147 100,0   

            

 

 

 

 

  

  
 

Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr 
      

          

    2020 2019   

  Fondförmögenheten vid årets början 5 786 808 4 724 398   

  Andelsutgivning 142 197 128 363   

  Andelsinlösen -417 036 -481 363   

  Periodens resultat enligt resultaträkning 588 178 1 415 410   

  Fondförmögenheten vid årets slut 6 100 147  5 786 808    
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Hållbarhetsinformation 

 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Aktie 2 är en fond i fond och därför görs inga direkta bolagsval men 

vid urvalet av fonder tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs regelbundet och 

resultatet diskuteras med underliggande fondförvaltare. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Aktie 2 är en fond i fond görs ingen direkt bolagspåverkan. 

Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen regi, såväl som 

tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar. 
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Uppföljning av fondens hållbarhetsarbete 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i Navigera Aktie 2 diskuteras bolagsinnehav på 

djupet. Vid varje möte diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med sina bolagsinnehav, 

om de deltagit i valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat påverkansarbete. I de 

fall det finns bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används den som underlag i 

diskussion med förvaltaren. Under året genomfördes fyra utsökningar av portföljerna av extern part, 

Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och därefter 

dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande uppföljning 

av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen har även 

påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen. Vi har bl.a. 

haft diskussioner med alla våra innehav i Sverige inför den kommande regleringen. Sverigeförvaltarna 

uppger att de är väl förberedda inför kommande regelverksförändringar. De förberedelser som gjorts var 

bland annat nyrekryteringar och att man börjat integrera hållbarhetsdata i sina finansiella modeller. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 30 procent investeras i Sverigefonder 

och 70 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering. Fondens jämförelseindex är 70 

procent MSCI AC World Net och 30 procent SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) vilket enligt fondbolaget bäst 

återspeglar fondens placeringsinriktning. Fonden bedriver en aktiv förvaltning i förhållande till sitt 

jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder som anses ha störst möjlighet att övertid uppnå en hög 

riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs genom en gedigen analys 

där fondernas filosofi, process, avkastning, hållbarhetsarbete samt fondförvaltare och team analyseras 

noggrant. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt jämförelseindex (genom fondval och 

portföljkonstruktion).  

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

2020 6,6 

2019 5,3 

2018 4,6 

2017 4,5 

2016 4,7 

2015 3,4 

2014 3,3 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från index 

och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att fonden har 

rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 7 så kommer fondens avkastning 

inte att avvika med mer än 7 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad har under den 
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senaste 7-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande förvaltare, 

marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden. Fonden startade 2012 och har därför historik för att 

beräkna 24 månaders aktiv risk först 2014.  

 

 

Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Balans 1 är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder. 10 procent investeras 

i Sverigefonder, 40 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 procent i 

räntefonder. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, 

process, förvaltarteam, historisk avkastning och hållbarhetsarbete. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet MSCI 

All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens aktiemarknader 

abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i västvärlden tog 

investerare världen över på sängen och osäkerheten skapade ett 

febrilt säljtryck. Redan under januari kom nyheter om ett mystiskt virus 

som spred sig i den kinesiska staden Wuhan, men det var inte förrän 

marknaderna förstod omfattningen som den snabbt började prisa in 

en global pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI bottnade den 23 

mars efter en nedgång om 33,6 procent från toppen, vilket var den 

snabbaste nedgången i historien. Botten nåddes mycket tack vare 

historiska interventioner av världens centralbanker och stater. 

Centralbanker tillhandahöll massiva mängder av likviditet och stater 

sköt till med enorma stimulanspaket samt olika former av stöd. Den 

amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars 

månad. Under året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär 

det att Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar 

för att den amerikanska styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. 

Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin 

hade utvecklats i rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året 

började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 

procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan i 

samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag och 

underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen 

stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis 
MSCI China har stigit med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal 

valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre 

lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod   SE0002278754 

Startår  2008 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag  Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 2,12 procent under året. 

 

Fondförmögenheten minskade från 6,0 miljarder kronor vid årets början till 5,7 miljarder kronor vid årets slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Inom aktiedelen var globala fonder den region som gav det största positiva bidraget till fondens totala 

avkastning på 2,12 procent under året. JO Hambro Global Select hade en avkastning på 14,2 procent för 

året och var en stark bakomliggande faktor till regionens framfart. Den region som presterade svagast i år 

var Nordamerika med en negativ avkastning jämfört med index. 

 

Inom räntedelen var det exponeringen mot långa räntor som bidrog starkast av tillgångsslagen till 

fondens totala avkastning. Norron Preserve hade en avkastning på 3,0 procent för året och var den 

största bidragsgivaren. 

 

Under året fick två nya aktiefonder ta plats i portföljen, dessa var Allianz Euro Select Growth och BMO 

Responsible GEM Equity Fund. Två aktiefonder avyttrades under året; Alken Euro Opportunities och 

Stewart Investors GEM Leaders. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Utveckling          

Fondförmögenhet, Mkr 5 704,0 5 977,2 5 527,7 6 016,6 5 616,7 5 046,4 4 680,6 4 158,2 3 232,6 

Andelsvärde, kr 170,47 166,94 147,21 154,25 147,25 138,96 135,47 120,68 108,58 

Antal utestående andelar, 1000-tal 33 463 35 805 37 550 39 005 38 143 36 314 34 550 34 456 29 771 

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 1,41 

Totalavkastning per år, % 2,12 13,40 -4,56 4,75 5,97 2,58 12,26 11,14 8,71 

  
 

          

Genomsnittlig årsavkastning 
 

          

2 år, % 7,61 4,03 -0,02 5,36 4,26 7,31 11,70   

5 år, % 4,17 4,26 4,05 7,27 8,07 4,96 5,58   

              

Riskmått 
 

          

Totalrisk (2 år), % 10,64 7,08 6,10 5,27 7,80 6,91 3,32   

              

Omsättningshastighet             

Omsättningshastighet, ggr 0,19 0,00 0,14 0,05 0,28 0,12 0,21   

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

              

Kostnader 1                                                                                  

Förvaltningsavgift, % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50   

Årlig avgift, % 2,00 2,00 2,01 2,01 2,07 2,03 2,01   

Förvaltningskostnad för             

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 144,29 163,62 151,97 153,74 150,52 157,16 157,35   

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 9,84 10,04 9,67 9,84 10,01 9,69 10,09   

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Transaktionskostnader, kr 0 0 6 999 14 513 22 501 0 16 497   

Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00   

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 2 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   

  
 

        
        

1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 

2) Avser prestationsbaserad avgift 
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha 

en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom 

fonden placerar i tillgångar utanför Sverige 

påverkas den av förändringar i valutakurser 

(”Valutarisk”). Möjligheten att använda 

derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan 

medföra att risken i fonden ökar. Denna 

möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden 

startade. 

 

Navigera Balans 1 är en fondandelsfond och 

har ungefär 50 procent placerat i aktiefonder 

och 50 procent i räntefonder. Den största risken 

är marknadsrisken då fonden har en stor del av 

sin exponering mot aktiemarknaden. Risken i 

exponeringen mot räntefonder är låg. Fondens 

innehav är prissatta i olika valutor, fonden har 

därför en valutarisk främst mot euron, brittiska 

pundet och den amerikanska dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att 

den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. 

Den absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 

2-15 procent mätt över rullande 24-månaders 

perioder. Måtten beräknas utifrån historiska 

värden. Fondens standardavvikelse vid 

utgången av år 2020 uppgick till 10,64 procent. 

Vid årsskiftet uppgick fondens riskklass till 4 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte 

att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader 

och risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock 

inte under perioden från det att den startade 

använt sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande 

fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin 

helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  375 - 

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument  -6  

Värdeförändring på fondandelar  167 285 801 358 

Övriga intäkter 1 22 020 21 818 

Ränteintäkter  582 - 

Valutakursvinster och -förluster netto  -506 -62 

Summa intäkter och värdeförändring  189 751 823 114 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -83 257 -88 482 

- varav ersättning till fondbolaget  -83 257 -88 482 

Räntekostnader  -66 -231 

Övriga kostnader  -4 903 -4 263 

Summa kostnader  -88 226 -92 976 

Årets resultat  101 525 730 138 

Not 1   Övriga intäkter avser till största del erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i 

underliggande fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Överlåtbara värdepapper  474 857 - 

Penningmarknadsinstrument  20 019 - 

Fondandelar  5 148 272 5 908 924 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 
5 643 148 5 908 924 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  66 889 78 116 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 408 4 450 

Summa tillgångar  5 715 445 5 991 490 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -9 913 -8 534 

Övriga skulder  -1 117 -5 781 

Summa skulder  -11 030 -14 315 

Fondförmögenhet 3 5 704 415 5 977 175 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

  
 

  

 Överlåtbara värdepapper 
 

 
  

 BALDER FRN 210322 6 000 000 6 002 0,11  

 CASTSS 0,97% 210412 8 000 000 8 010 0,14  

 CASTSS FRN 210301 14 000 000 14 017 0,25  

 ELTLX FRN 230327 16 000 000 16 163 0,28  

 GOTA FRN 241105 6 000 000 6 170 0,11  

 HEMSO FRN 220511 14 000 000 14 078 0,25  

 INDDEN FRN 220228 12 000 000 12 036 0,21  

 KUNGSLED FRN 211011 10 000 000 10 075 0,18  

 LANHYP FRN 240814 14 000 000 14 468 0,25  

 LANSBK FRN 231012 8 000 000 8 109 0,14  

 LUNDSK FRN 250925 16 000 000 16 552 0,29  

 NDASS FRN 220614, Finland 6 000 000 6 046 0,11  

 REALK FRN 231001, Danmark 6 000 000 6 096 0,11  

 RESURS FRN 231124 10 000 000 10 026 0,18  

 RIKSHEM FRN 220815 14 000 000 14 081 0,25  

 SAMH.BB FRN 210705 14 000 000 14 006 0,25  

 SBAB FRN 220608 8 000 000 8 063 0,14  

 SCANIA FRN 210906 12 000 000 12 064 0,21  

 SCANIA FRN 220822 10 000 000 10 019 0,18  

 SCBNOR FRN 220919, Norge 14 000 000 14 017 0,25  

 SKANBK FRN 220302 12 000 000 12 102 0,21  

 SKANBK FRN 230920 14 000 000 14 266 0,25  

 SPESVE FRN 231024 14 000 000 14 267 0,25  

 STHLM STAD FRN 240521 5 000 000 5 127 0,09  

 STHLM STAD FRN 251201 20 000 000 20 964 0,37  

 SUNKOM FRN 250910 14 000 000 14 495 0,25  

 SV.FAST FIN FRN 220510 14 000 000 14 048 0,25  

 SV.FAST FIN FRN 220603 8 000 000 8 071 0,14  

 SVEGNO FRN 251208, Norge 16 000 000 16 506 0,29  

 SÖRMLANDS SPARBANK FRN 221123 14 000 000 14 019 0,25  

 TELE2 1,875% 210511 16 000 000 16 095 0,28  

 WILHEM FRN 220412 10 000 000 10 101 0,18  

 VLVY 0,789% 210812 6 000 000 6 023 0,11  

 VOLVAB FRN 231120 4 000 000 4 033 0,07  

 VOLVO TR FRN 210212 7 000 000 7 003 0,12  

 VOLVO TR FRN 210812 8 000 000 8 023 0,14  
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 VOLVO TR FRN 221104 10 000 000 10 025 0,18  

 VRSTRA FRN 210301 8 000 000 8 004 0,14  

 VW FRN 210416 14 000 000 14 009 0,25  

 VÄSTER FRN 260213 14 000 000 14 518 0,25  

 ÖREBRO FRN 251127 22 000 000 23 062 0,40  

 Summa överlåtbara värdepapper  474 857 8,32  

  
 

 
  

 Penningmarknadsinstrument 
 

 
  

 SSVX 210616 20 000 000 20 019 0,4  

 Summa penningmarknadsinstrument  20 019 0,4  

  
 

 
  

  Övriga finansiella instrument 
  

  
    

  Fondandelar 
  

      

  Allianz Euro Growth Select 14 112 150 043 2,6   

  Artisan Global Equity 992 050 253 321 4,4   

  BMO Responsible Global EM 1 557 974 176 614 3,1   

  Carnegie Spin-Off 8 289 502 305 875 5,4   

  Danske Invest Sverige Kort Ränta 96 438 114 308 2,0   

  Enter Select Pro 47 250 305 038 5,4   

  Stewart Investors Asia Pacific Leaders 2 236 747 240 091 4,2   

  JO Hambro Global Select 12 206 562 273 336 4,8   

  JO Hambro Euro Select 7 210 051 170 080 3,0   

  Legg Mason Macro Opportunities 2 959 718 362 832 6,4   

  Norron SICAV Preserve 6 099 353 705 573 12,4   

  Pimco Unconstrained Bond Fund 3 331 379 351 327 6,2   

 Robeco US Premium Equities 215 953 615 800 10,8  

  Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity 100 264 423 506 7,4   

 T Rowe Price Global Unconstrained Bond 6 877 357 700528 12,3  

  Summa fondandelar   5 148 272 90,3   

            

  Totalt summa  5 643 148 98,9   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 61 267 1,1   

            

  Fondförmögenhet   5 704 415 100,0   
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Hållbarhetsinformation 

 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetshänsyn tas för de tillgångar där det är möjligt. Detta motsvarar ca. 

50 procent av fonden.  

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Balans 1 är en fond i fond och därför görs inga direkta bolagsval 

men vid urvalet av fonder tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs regelbundet 

och resultatet diskuteras med underliggande fondförvaltare. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

  Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr         

            

    2020   2019   

  Fondförmögenheten vid årets början 5 977 175   5 527 695   

  Andelsutgivning 373 319   476 449   

  Andelsinlösen -747 604   -757 107   

  Periodens resultat enligt resultaträkning 101 525   730 138   

  Fondförmögenheten vid årets slut 5 704 415   5 977 175   
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Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Balans 1 är en fond i fond görs ingen direkt 

bolagspåverkan. Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen 

regi, såväl som tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i 

valberedningar. 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i Navigera Balans diskuteras bolagsinnehav på 

djupet. Vid varje möte diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med sina bolagsinnehav, 

om de deltagit i valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat påverkansarbete. I de 

fall det finns bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används den som underlag i 

diskussion med förvaltaren. Under året genomfördes fyra utsökningar av portföljerna av extern part, 

Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och därefter 

dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande uppföljning 

av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen har även 

påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen. Vi har bl.a. 

haft diskussioner med alla våra innehav i Sverige inför den kommande regleringen. Sverigeförvaltarna 

uppger att de är väl förberedda inför kommande regelverksförändringar. De förberedelser som gjorts var 

bland annat nyrekryteringar och att man börjat integrera hållbarhetsdata i sina finansiella modeller. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande 

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 procent investeras i Sverigefonder, 40 

procent i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 procent i räntefonder och 

räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fondens jämförelseindex är 40 

procent MSCI AC World Net, 10 procent SIX Portfolio Return Index (SIXPRX), 25 procent OMRX T-Bond och 

25 procent OMRX T-Bill vilket enligt fondbolaget bäst återspeglar fondens placeringsinriktning. Fonden 

bedriver en aktiv förvaltning i förhållande till sitt jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder samt 

räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som anses ha störst möjlighet 

att övertid uppnå en hög riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs 

genom en gedigen analys där fondernas filosofi, process, avkastning, hållbarhetsarbete samt 

fondförvaltare och team analyseras noggrant. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt 

jämförelseindex (genom fond- och värdepappersval samt portföljkonstruktion).  

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

2020 4,1 

2019 2,2 
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2018 1,8 

2017 2,5 

2016 2,6 

2015 1,9 

2014 2,3 

2013 3,7 

2012 5,4 

2011 5,8 

 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från index 

och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att fonden har 

rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 4 så kommer fondens avkastning 

inte att avvika med mer än 4 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad har under den 

senaste 10-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande förvaltare, 

marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden.  

 

 

Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

  

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Balans 2 är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande 

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 % investeras i Sverigefonder, 40 % i fonder 

som sammantaget ger en global exponering och 50 % i räntefonder och räntebärande överlåtbara 

värdepapper och penningmarknadsinstrument. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de 

underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning och hållbarhetsarbete. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet MSCI 

All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens aktiemarknader 

abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i västvärlden tog 

investerare världen över på sängen och osäkerheten skapade ett 

febrilt säljtryck. Redan under januari kom nyheter om ett mystiskt virus 

som spred sig i den kinesiska staden Wuhan, men det var inte förrän 

marknaderna förstod omfattningen som den snabbt började prisa in 

en global pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI bottnade den 23 

mars efter en nedgång om 33,6 procent från toppen, vilket var den 

snabbaste nedgången i historien. Botten nåddes mycket tack vare 

historiska interventioner av världens centralbanker och stater. 

Centralbanker tillhandahöll massiva mängder av likviditet och stater 

sköt till med enorma stimulanspaket samt olika former av stöd. Den 

amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars 

månad. Under året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär 

det att Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar 

för att den amerikanska styrräntan kommer att förbli låg under lång 

tid. Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin 

hade utvecklats i rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året 

började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 

procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan i 

samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag och 

underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen 

stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis 
MSCI China har stigit med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0004241958 

Startår 2012 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag  Navigera AB 

Förvaltare  Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre 

lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 6,24 procent under året. 

 

Fondförmögenheten var oförändrad under året och uppgick till 2,2 miljarder kronor vid årets slut. 

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Inom aktiedelen var globala fonder den region som gav det största positiva bidraget till fondens totala 

avkastning på 6,2 procent under året. JO Hambro Global Select hade en avkastning på 14,2 procent för 

året och var en stark bakomliggande faktor till regionens framfart. Den region som presterade svagast i år 

var Tillväxtmarknader med en underavkastning jämfört med index. 

 

Inom räntedelen var det exponeringen mot långa räntor som bidrog starkast av tillgångsslagen och stod 

för 1,1 procent av fondens totala avkastning. Norron Preserve hade en avkastning på 3,0 för året och var 

den största bidragsgivaren. 

 

Under året fick två nya aktiefonder ta plats i portföljen, dessa var Allianz Euro Select Growth och BMO 

Responsible GEM Equity Fund. Två aktiefonder avyttrades under året; Alken Euro Opportunities och 

Stewart Investors GEM Leaders. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Utveckling           

Fondförmögenhet, Mkr 2 197,6 2 244,2 2 157,1 2 443,6 2 465,7 2 287,7 2 188,7 1 986,1 

Andelsvärde, kr 170,18 160,19 141,18 145,64 137,45 131,58 127,7 113,08 

Antal utestående andelar, 1000-tal 12 913 14 009 15 279 16 779 17 938 17 386 17 140 17 564 

Totalavkastning per år, % 6,24 13,46 -3,06 5,95 4,46 3,04 12,93 10,71 

  
 

             

Genomsnittlig årsavkastning 
 

             

2 år, % 9,79 4,88 1,35 5,20 3,75 7,87 11,82   

5 år, % 5,28 4,64 4,54 7,35 - - -   

                

Riskmått               

Totalrisk (2 år) 9,55 6,79 5,94 5,06 7,81 7,08 3,25   

                

Omsättningshastighet               

Omsättningshastighet, ggr 0,18 0,00 0,13 0,01 0,28 0,08 0,19   

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0 0 0 0 0 0 0   

                

Kostnader 1                                                                                    

Förvaltningsavgift, %2 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50   

Årlig avgift, % 1,68 2,00 2,01 2,01 2,07 2,02 1,98   

Förvaltningskostnad för               

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 121,97 163,84 153,12 155,11 149,78 157,67 157,81   

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 8,02 10,05 9,71 9,88 9,96 9,7 10,11   

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0 0 0 0 0 0 0   

Transaktionskostnader, kr 541 0,00 10 007 13 493 16 022 0,00  15 017   

Transaktionskostnader, % 0 0 0 0 0 0 0   

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, 

% 
3 3 3 3 3 3 3   

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, 

% 3 
30 30 30 30 30 30 30   

     
  

 
  

1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 

2) Förvaltningsavgiften sänktes 2020-02-01  
3) Avser prestationsbaserad avgift 
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en 

välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom 

fonden placerar i tillgångar utanför Sverige 

påverkas den av förändringar i valutakurser 

(”Valutarisk”). Möjligheten att använda 

derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan 

medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet 

har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Navigera Balans 2 är en fondandelsfond och har 

ungefär 50 procent placerat i aktiefonder och 50 

procent i räntefonder. Den största risken är 

marknadsrisken då fonden har en stor del av sin 

exponering mot aktiemarknaden. Risken i 

exponeringen mot räntefonder är låg. Fondens 

innehav är prissatta i olika valutor, fonden har 

därför en valutarisk främst mot euron, brittiska 

pundet och den amerikanska dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att den 

absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den 

absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i 

spannet 2-15 procent mätt över rullande 24 

månaders perioder. Måtten beräknas utifrån 

historiska värden. Fondens standardavvikelse vid 

utgången av år 2020 uppgick till 9,55 procent. Vid 

årsskiftet uppgick fondens riskklass till 4 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att 

effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och 

risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock 

inte under perioden från det att den startade 

använt sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. 

Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring    

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  134 - 

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument  -3 - 

Värdeförändring på fondandelar  147 629 310 453 

Övriga intäkter 1 8 075 8 213 

Ränteintäkter  259 - 

Valutakursvinster och -förluster netto  - 1428 -262 

Summa intäkter och värdeförändring  154 667 318 404 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -26 240 -33 826 

- varav ersättning till fondbolaget  --26 240 -33 826 

Räntekostnader  -35 -99 

Övriga kostnader  -1 419 -1 661 

Summa kostnader  -27 693 -35 586 

Årets resultat  126 974 282 818 

Not 1   Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande 

fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Överlåtbara värdepapper  183 911 - 

Penningmarknadsinstrument  10 009 - 

Fondandelar  1 971 172 2 216 601 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 
2 165 092 2 216 601 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  38 169 29 576 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 078 1 626 

Summa tillgångar  2 205 340 2 247 803 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -3 262  -3 250  

Övriga skulder  -4 511 -393 

Summa skulder  -7 773 -3 643 

Fondförmögenhet 3 2 197 567 2 244 160 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

  
 

  

  Överlåtbara värdepapper 
  

  
    

  CASTSS 0,97% 210412 4 000 000 4 005 0,2   

 CASTSS FRN 210301 6 000 000 6 007 0,3  

 ELTLX FRN 230406 6 000 000 6 212 0,3  

 HEMSO FRN 220511 6 000 000 6 033 0,3  

 INDDEN FRN 220228 4 000 000 4 012 0,2  

 KUNGSLED FRN 211011 5 000 000 5 037 0,2  

 LANHYP FRN 240814 6 000 000 6 201 0,3  

 LANSBK FRN 231012 6 000 000 6 081 0,3  

 LUNDSK FRN 250925 8 000 000 8 276 0,4  

 NDASS FRN 220614, Finland 4 000 000 4 031 0,2  

 REALK FRN 231001, Danmark 4 000 000 4 064 0,2  

 RESURS FRN 231124 4 000 000 4 010 0,2  

 RIKSHEM FRN 220815 6 000 000 6 035 0,3  

 SAMH.BB FRN 210705 6 000 000 6 003 0,3  

 SCANIA FRN 210906 5 000 000 5 027 0,2  

 SCBNOR FRN 220919, Norge 6 000 000 6 007 0,3  

 SKANBK FRN 220302 4 000 000 4 034 0,2  

 SKANBK FRN 230920 6 000 000 6 114 0,3  

 SPESVE FRN 231024 6 000 000 6 114 0,3  

 STHLM STAD FRN 251201 8 000 000 8 386 0,4  

 SUNKOM FRN 250910 6 000 000 6 212 0,3  

 SV.FAST FIN FRN 220510 4 000 000 4 014 0,2  

 SV.FAST FIN FRN 220603 4 000 000 4 036 0,2  

 SVEGNO FRN 251208, Norge 6 000 000 6 190 0,3  

 SÖRMLANDS SPARBANK FRN 221123 6 000 000 6 008 0,3  

 TELE2 1,875% 210511 6 000 000 6 035 0,3  

 WILHEM FRN 220412 6 000 000 6 061 0,3  

 VLVY 0,789% 210812 5 000 000 5 019 0,2  

 VOLVAB FRN 231120 4 000 000 4 033 0,2  

 VRSTRA FRN 210301 4 000 000 4 002 0,2  

 VW FRN 210416 6 000 000 6 004 0,3  

 VÄSTER FRN 260213 6 000 000 6 222 0,3  

 ÖREBRO FRN 251127 8 000 000 8 386 0,4  

 Summa överlåtbara värdepapper  183 911 8,4  
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 Penningmarknadsinstrument     

 SSVX 210616 10 000 000 10 009 0,5  

 Summa penningmarknadsinstrument  10 009 0,5  

      

 Övriga finansiella instrument     

 Fondandelar     

  Alger American Asset Growth 248 344 281 833 12,8   

  Allianz Euro Growth Select 5 341 56 791 2,6   

  Artisan Global Equity 327 188 83 548 3,8   

 BMO Responsible Global EM 523 905 59 390 2,7  

  Carnegie Spin-Off 3 193 490 117 837 5,4   

  Danske Invest Kort Ränta 58 549 69 399 3,2   

  Enter Select Pro 16 878 108 959 5,0   

  JO Hambro Global Select 4 538 929 101 638 4,6   

  JO Hambro European Select Value 2 779 349 65 563 3,0   

  Legg Mason Macro Opportunities 1 093 552 134 059 6,1   

  Norron SICAV Preserve 2 307 088 266 884 12,1   

  Pimco Unconstrained Bond Fund 1 287 387 135 768 6,2   

  Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity 36 419 153 832 7,0   

  Stewart Investors Asia Pacific Leaders 632 999 67 946 3,1   

  T Rowe Price Global Unconstrained Bond 2 628 381 267 727 12,2   

  Summa fondandelar  1 971 172 89,7  

            

  Totalt summa  2 165 092 98,5   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 32 474 1,5   

           

  Fondförmögenhet   2 197 567 100,0   

            

  Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr         

            

    2020   2019   

  Fondförmögenheten vid årets början 2 244 160   2 157 130   

  Andelsutgivning 66 450   75 891   

  Andelsinlösen -240 018   -271 679   

  Periodens resultat enligt resultaträkning 126 974   282 818   

  Fondförmögenheten vid årets slut 2 197 567   2 244 160   
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Hållbarhetsinformation 

 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetshänsyn tas för de tillgångar där det är möjligt. Detta motsvarar ca. 

50 procent av fonden.  

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Balans 2 är en fond i fond och därför görs inga direkta bolagsval 

men vid urvalet av fonder tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs regelbundet 

och resultatet diskuteras med underliggande fondförvaltare. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Balans 2 är en fond i fond görs ingen direkt bolagspåverkan. 

Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen regi, såväl som 

tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar. 
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Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i - diskuteras bolagsinnehav på djupet. Vid varje möte 

diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med sina bolagsinnehav, om de deltagit i 

valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat påverkansarbete. I de fall det finns 

bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används den som underlag i diskussion med 

förvaltaren. Under året gjordes fyra stycken utsökningar av portföljerna vilket genomförs av extern part, 

Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och därefter 

dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande uppföljning 

av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen har även 

påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen. Vi har bl.a. 

haft djupgående diskussioner med alla våra innehav i Sverige inför den kommande regleringen. 

Sverigeförvaltarna uppger att de är väl förberedda inför kommande regelverksförändringar. De 

förberedelser som gjorts var bland annat nyrekryteringar och att man börjat integrera in data i sina 

finansiella modeller. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande 

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 procent investeras i Sverigefonder, 40 

procent i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 procent i räntefonder samt i 

räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fondens jämförelseindex är 40 

procent MSCI AC World Net, 10 procent SIX Portfolio Return Index (SIXPRX), 25 procent OMRX T-Bond och 

25 procent OMRX T-Bill vilket enligt fondbolaget bäst återspeglar fondens placeringsinriktning. Fonden 

bedriver en aktiv förvaltning i förhållande till sitt jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder samt 

räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som anses ha störst möjlighet 

att övertid uppnå en hög riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs 

genom en gedigen analys där fondernas filosofi, process, avkastning, hållbarhetsarbete samt 

fondförvaltare och team analyseras noggrant. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt 

jämförelseindex (genom fond- och värdepappersval samt portföljkonstruktion).  

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

2020 3,2 

2019 2,2 

2018 1,8 

2017 2,4 

2016 2,4 

2015 2,0 

2014 2,3 

 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från index 
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och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att fonden har 

rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 3 så kommer fondens avkastning 

inte att avvika med mer än 3 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad har under den 

senaste 7-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande förvaltare, 

marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden. Fonden startade 2012 och har därför historik för att 

beräkna 24 månaders aktiv risk först 2014.  

 

 

Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 

  

  

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Classic 20 är en fondandelsfond som placerar i aktie-och räntefonder samt i alternativa 

investeringar. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, 

process, förvaltarteam och historisk avkastning. Placeringar sker utan geografiska begränsningar. 

Ränteexponeringen uppgår normalt till 70 procent, aktieexponeringen till 20 procent och exponeringen 

mot alternativa investeringar uppgår normalt till 10 procent av fondens värde. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet MSCI 

All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens aktiemarknader 

abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i västvärlden tog 

investerare världen över på sängen och osäkerheten skapade ett 

febrilt säljtryck. Redan under januari kom nyheter om ett mystiskt virus 

som spred sig i den kinesiska staden Wuhan, men det var inte förrän 

marknaderna förstod omfattningen som den snabbt började prisa in 

en global pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI bottnade den 23 

mars efter en nedgång om 33,6 procent från toppen, vilket var den 

snabbaste nedgången i historien. Botten nåddes mycket tack vare 

historiska interventioner av världens centralbanker och stater. 

Centralbanker tillhandahöll massiva mängder av likviditet och stater 

sköt till med enorma stimulanspaket samt olika former av stöd. Den 

amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars 

månad. Under året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär 

det att Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar 

för att den amerikanska styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. 

Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin 

hade utvecklats i rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året 

började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 

procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan i 

samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag och 

underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen 

stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis 
MSCI China har stigit med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal 

Fondtyp UCITS 

ISIN-kod SE0012455137 

Fondens startår 2019 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex 
20% MSCI AC World Net (SEK) + 40% OMRX T-Bond + 40% OMRX 

T-Bill 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2019 

Kurs 

2019-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre 

lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 1,75 procent under året. 

 

Fondens jämförelseindex (20% MSCI AC World Net (SEK) + 40% OMRX T-Bond + 40% OMRX T-Bill), gick under 

samma period upp med 1,06 procent. 

 
Fondförmögenheten ökade från 25 miljoner kronor vid årets början till 151 miljoner kronor vid årets slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Fondens aktiedel som består av passiva och globala hållbarhetsfonder, har givit positiv avkastning under 

året. 

 

Under 2020 har allokeringen till räntebärande fonder ökat och utgjorde vid utgången av året tillsammans 

med kassapositionen cirka 72 procent av fondförmögenheten. Det är denna del som givit störst bidrag till 

fondens avkastning. Utöver allokeringen hade Legg Mason Western Asset Macro Opportunities en positiv 

avkastning för året på 3,81 procent och bidrog med 0,9 procent till fondens totala avkastning. 
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Nyckeltal 
 

2020 2019 

Utveckling1  
 

  

Fondförmögenhet, Mkr 
 

151,3 25,1 

Andelsvärde, kr 
 

104,17 102,38 

Antal utestående andelar, 1000-tal 
 

1 452 245 

Utdelning per andel, kr 
 

- - 

Totalavkastning per år, % 
 

1,75 2,38 

Avkastning jämförelseindex, % 2 
 

1,06 1,973 

 
 

  

Omsättningshastighet 
   

Omsättningshastighet, ggr 
 

0,13  

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 
 

0,00  

 
 

  

Kostnader 
 

  

Förvaltningsavgift, % 
 

1,10 1,10 

Årlig avgift, % 
 

1,35 1,34 

Förvaltningskostnad för 
 

 
 

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 
 

109,07 
 

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 
 

7,17 
 

Insättnings- och uttagsavgifter, % 
 

0,00 
 

Transaktionskostnader, kr 
 

0 
 

Transaktionskostnader, % 
 

0,00  

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 
 

2,00  

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som placeringar görs i, % 2 
 

20,00 
 

1) Avser perioden 2019-05-23 -2019-12-31    

2) Jämförelseindex: 20% MSCI AC World Net + 40% OMRX T-Bond + 40% OMRX T-

Bill 

3) Avkastningssiffran för 2019 har korrigerats.  
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en 

välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom fonden 

placerar i tillgångar utanför Sverige påverkas den 

av förändringar i valutakurser (”Valutarisk”). 

Möjligheten att använda derivatinstrument i 

förvaltningen av fonden kan medföra att risken i 

fonden ökar. Denna möjlighet har dock inte 

utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Navigera Classic 20 är en fondandelsfond och har 

ungefär 20 procent placerat i aktiefonder, 70 

procent i räntefonder och 10 procent i alternativa 

investeringar. Den största risken är marknadsrisken 

då fonden har en del av sin exponering mot 

aktiemarknaden. Även valutarörelser kan påverka 

värdet på en investering eftersom fonden placerar 

i finansiella instrument som kan vara denominerade 

i andra valutor än svenska kronor. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att den 

absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den 

absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Måtten beräknas utifrån 

historiska värden. Vid årsskiftet uppgick fondens 

riskklass till 3 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att 

effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och 

risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock 

inte under perioden från det att den startade 

använt sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. 

Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. 

 

 

    

Resultaträkning, tkr  
 

 

 Not 2020 
2019-05-23-

2019-12-31 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på fondandelar  3 329 537 

Övriga intäkter 1 145 25 

Summa intäkter och värdeförändring  3 474 562 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -720 -131 

- varav ersättning till fondbolaget  -720 -131 

Räntekostnader  -5 -4 

Övriga kostnader  -40 -3 

Summa kostnader  -765 -138 

Årets resultat  2 709 424 

Not 1   Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande 

fonder. 

    

    

Balansräkning, tkr  
 

 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Fondandelar  148 635 24 301 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 
148 635 24 301 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  2 743 805 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
 75 13 

Summa tillgångar  151 453 25 119 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
 -172 -26 

Summa skulder  -172 -26 

Fondförmögenhet 3 151 280 25 093 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr         

            

       2020 2019   

  Fondförmögenheten vid årets början    25 093 0   

  Andelsutgivning    135 436 27 671   

  Andelsinlösen    -11 958 -3 002   

  Periodens resultat enligt resultaträkning    2 709 424   

  Fondförmögenheten vid årets slut    151 280 25 093   

           

 

 

 

 

 

 

  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

      

  Övriga finansiella instrument   
      

  Fondandelar         

  Danske Invest Sverige Kort Ränta 9 450 11 201 7,4   

  Legg Mason Macro Opportunities 104 750 12 841 8,5   

  PIMCO GIS Dynamic Bd Instl  141 883 14 963 9,9   

 SEB Sustainable Global Exposure 126 374 15 951 10,5  

 SPP Aktiefond Global 147 669 23 575 15,6  

 SPP Korträntefond 207 104 24 500 16,2  

 SPP Obligationsfond 162 774 25 008 16,5  

 T Rowe Price Global Unconstrained Bond 173 856 17 709 11,7  

 Uni-Global Alt Risk Premia 3 499 2 887 1,9  

  Summa fondandelar  148 635 98,3   

            

  Totalt summa  148 635 98,3   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 2 646 1,7  

            

  Fondförmögenhet   151 280 100,0   
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Hållbarhetsinformation 
 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Classic 20 är en fond i fond och därför görs i normalfallet inga direkta 

bolagsval, men vid urvalet av förvaltare tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs 

regelbundet och resultatet diskuteras med förvaltarna i underliggande fonder.  

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Classic 20 är en fond i fond görs i normalfallet ingen direkt 

bolagspåverkan. Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen 

regi, såväl som tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i 

valberedningar. 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i Navigera Classic 20 diskuteras bolagsinnehav på 

djupet. Vid varje möte diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med sina bolagsinnehav, 

om de deltagit i valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat påverkansarbete. I de 

fall det finns bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används den som underlag i 

diskussion med förvaltaren. Under året genomfördes fyra utsökningar av portföljerna av extern part, 

Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och därefter 

dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande uppföljning 
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av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen har även 

påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen.  

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktie- och räntefonder samt i alternativa investeringar. 

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index som består till 20 procent av MSCI AC World Net, 40 

procent av OMRX T-Bond och 40 procent av OMRX T-Bill vilket enligt fondbolaget bäst återspeglar fondens 

placeringsinriktning. Fonden kombinerar aktiv förvaltning inom räntedelen samt alternativa investeringar 

med indexnära förvaltning inom aktiedelen. Inom aktiedelen eftersträvas en utveckling i linje med relevant 

jämförelseindex med hänsyn taget till hållbarhetskriterier. Inom räntedelen och alternativa investeringar 

bedrivs en i huvudsak aktiv förvaltning i förhållande till jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder som 

anses ha störst möjlighet att över tid uppnå en hög riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. 

Underliggande fonder väljs genom en gedigen analys där fondernas filosofi, process, avkastning, 

hållbarhetsarbete samt fondförvaltare och team analyseras noggrant. Fondens målsättning är att över tid 

överträffa sitt jämförelseindex (genom fondval och portföljkonstruktion).  

 

Fonden startade 2019 och har därför ej historik för att beräkna 24 månaders aktiv risk.  

 

 

Tilläggsupplysningar 

 
Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 

Ersättningar (Värdepappersfonder) 

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning  

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till särskild reglerad personal 2020 

 
   

a) anställda i ledande strategiska befattningar, 

 
 3 171 241 3 

b) anställda med ansvar för kontrollfunktioner, 

 
   

c) risktagare, och  7 371 373 7 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens 

föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de 

rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens 

bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 

 

d) anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala 

ersättningen till någon i den verkställande ledningen. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Global Change är en fondandelsfond med global exponering som i huvudsak investerar i 

aktiefonder med en tydlig hållbarhetsprofil. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de 

underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. Därutöver är 

miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter avgörande för investeringarna. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet MSCI 

All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens aktiemarknader 

abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i västvärlden tog 

investerare världen över på sängen och osäkerheten skapade ett 

febrilt säljtryck. Redan under januari kom nyheter om ett mystiskt virus 

som spred sig i den kinesiska staden Wuhan, men det var inte förrän 

marknaderna förstod omfattningen som den snabbt började prisa in 

en global pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI bottnade den 23 

mars efter en nedgång om 33,6 procent från toppen, vilket var den 

snabbaste nedgången i historien. Botten nåddes mycket tack vare 

historiska interventioner av världens centralbanker och stater. 

Centralbanker tillhandahöll massiva mängder av likviditet och stater 

sköt till med enorma stimulanspaket samt olika former av stöd. Den 

amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars 

månad. Under året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär 

det att Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar 

för att den amerikanska styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. 

Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin 

hade utvecklats i rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året 

började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 

procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan i 

samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag och 

underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen 

stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis 
MSCI China har stigit med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal 

valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre 

lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0008406219 

Fondens startår 2016 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex MSCI All Countries World Total Return Net (SEK) 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 10,36 procent under året. Fondens jämförelseindex, MSCI AC World 

Index (SEK) steg med 2,18 procent under motsvarande period. 

 

Fondförmögenheten ökade från 752 miljoner kronor vid årets början till 1,3 miljarder kronor vid årets slut. 

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Liontrust Sustainable Fund var den största positiva bidragsgivaren till fondens totala avkastning på 10,4 

procent. Liontrust Sustainable Fund hade en avkastning på 19,7 procent för året. 

 

Trots att fondens största undervikter gentemot jämförelseindex var ”FANG-bolagen” har den relativa 

avkastningen för året varit stark. En av anledningarna var fondens exponering gentemot 

hälsovårdssektorn. 

 

Under året gjordes en ny investering i Montanaro Better World. Med Montanaro Better World får Navigera 

Global Change en exponering mot små och medelstora bolag med ett starkt fokus på hållbarhet. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 

Utveckling        

Fondförmögenhet, Mkr 1 293,6 752,3 388,8 155,6 46,4 

Andelsvärde, kr 166,35 150,74 118,35 119,73 106,38 

Antal utestående andelar, 1000-tal 7 776 4 991 3 285 1 300 437 

Utdelning per andel, kr - - - - - 

Totalavkastning per år, % 10,36 27,36 -1,14 12,55 6,381 

Avkastning jämförelseindex, % 2 2,18 33,32 -1,67 11,59 - 

 
 

    

Genomsnittlig årsavkastning 
 

    

2 år, % 18,56 12,21 5,48 - - 

Sedan fondens start 2016-06-21, % 11,89 12,33 6,89 - - 

 
 

    

Riskmått 
 

    

Totalrisk (2år) 13,41 13,70 12,92 - - 

 
 

    

Omsättningshastighet 
 

    

Omsättningshastighet, ggr 0,51 0,00 0,60 0,12 - 

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 
 

    

Kostnader4                                                                                                                                                                                                                
 

     

Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Årlig avgift, % 2,33 2,42 2,53 2,47 2,55 3 

Förvaltningskostnad för 
 

       

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 176,40 206,35 186,39 188,34 - 

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 11,82 12,13 11,56 11,80 - 

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0 0 0 0 - 

Transaktionskostnader, kr 0 0 22 015 33 542 - 

Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 0,00 0,03 - 

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 
3,00 3,00 3,00 3,00  

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, %5 
30,00 30,00 30,00 30,00  

   
   

   

1) Avser perioden 2016-06-21 - 2016-12-31       
2) Jämförelseindex: MSCI AC World TR Index SEK  

3) Uppskattad årlig avgift för 2016 

4) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 

5) Avser prestationsbaserad avgift  
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en 

välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom 

fonden placerar i tillgångar utanför Sverige 

påverkas den av förändringar i valutakurser 

(”Valutarisk”). Möjligheten att använda 

derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan 

medföra att risken i fonden ökar. Denna möjlighet 

har dock inte utnyttjats sedan fonden startade. 

 

Navigera Global Change är en fondandelsfond 

och den största risken är marknadsrisken då 

fonden har större delen av sin exponering mot 

aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i 

olika valutor, fonden har därför en valutarisk 

främst mot euron och den amerikanska dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att den 

absoluta risken i fonden mäts och följs upp. Den 

absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 

7–20 procent mätt över rullande 24-månaders 

perioder. Fondens standardavvikelse vid 

utgången av år 2020 uppgick till 13,41 procent. 

Vid årsskiftet uppgick fondens riskklass till 5 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte att 

effektivisera förvaltningen, sänka kostnader och 

risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock 

inte under perioden från det att den startade 

använt sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. 

Detta belopp tillfaller fonden i sin helhet. 

 

 

 

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på fondandelar  132 404 132 760 

Övriga intäkter 1 802 266 

Valutakursvinster- och förluster, netto  2 379 -89 

Summa intäkter och värdeförändring  135 585 132 937 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -16 729 -10 276 

- varav ersättning till fondbolaget  -16 729 -10 276 

Räntekostnader  -33 -64 

Övriga kostnader  -168 -678 

Summa kostnader  -16 930 -11 018 

Årets resultat  118 655 121 919 

Not 1   Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande 

fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Fondandelar  1 246 348 733 789 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 
1 246 348 733 789 

      

Bankmedel och övriga likvida medel  50 645 19 870 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  349 82 

Summa tillgångar  1 297 341 753 741 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -1 855 -1 476 

Övriga skulder  -1 868 -8 

Summa skulder  -3 723 -1 484 

Fondförmögenhet 3 1 293 619 752 257 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr          

             

       2020 2019   

  Fondförmögenheten vid årets början    752 257 388 828   

  Andelsutgivning    526 075 318 012   

  Andelsinlösen    -103 369 -76 502   

  Periodens resultat enligt resultaträkning    118 655 121 919   

  Fondförmögenheten vid årets slut    1 293 619 752 257   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

      

  Övriga finansiella instrument   
      

  Fondandelar         

  Liontrust Sustainable Future  2 820 022 342 488 26,5   

  Montanaro Better World 14 219 186 233 236 18,0   

  Stewart Worldwide Sustainable 29 521 774 437 830 33,9   

 Wheb Sustainable Impact 272 286 232 7944 18,0  

  Summa fondandelar  1 246 348 96,4   

        

  Totalt summa  1 246 348 96,4   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 47 271 3,6  

            

  Fondförmögenhet   1 293 619 100,0   
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Hållbarhetsinformation 

 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☒ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

☒ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Global Change är en fond i fond och därför görs inga direkta 

bolagsval men vid urvalet av fonder är hållbarhetsaspekter avgörande. Att förstå vilka risker, men också 

möjligheter, som finns i bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att skapa bra 

investeringsbeslut och därmed bra avkastning. De utvalda fonderna har därför tydliga och uttalade 

kriterier för vilka bolag som väljs in. 

 

☐ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av 

omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna 

produkten eller tjänsten. 

 

☒ Klusterbomber, personminor 

☒ Kemiska och biologiska vapen 

☒ Kärnvapen 

☒ Vapen och/eller krigsmateriel 

☒ Alkohol 

☒ Tobak 

☒ Kommersiell spelverksamhet 

☒ Pornografi 

☒ Fossila bränslen 

☒ Kol 

☒ Uran 

 

Fondbolagets kommentar: Investeringar i klusterbomber och personminor är förbjudna. Navigera Global 

Change tillämpar en kvartalsvis screening för att identifiera bolag med intäkter från kontroversiella 
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sektorer. Är omsättningen högre än fem procent måste utvald förvaltare motivera bolagets existens i 

fonden.  

 

Internationella normer 

 

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och 

konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

 

☒ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Global Change är en fond i fond görs ingen direkt 

bolagspåverkan, men vi anser att bolagspåverkan är väldigt viktigt för hållbara investeringar och vi har 

endast valt fonder som jobbar långsiktigt med påverkansarbete. Vi uppmanar och uppmuntrar våra 

förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen regi, såväl som tillsammans med andra investerare, 

genom att rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar. 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under året har våra underliggande förvaltare fortsatt med påverkansarbete inom bland annat 

skogsskövling, utsläpp, mikro-försäkringar och mångfald. Vi har haft en dialog med Liontrust angående 

deras initiativ ”One and a Half Degree Transition Challenge”. Syftet med initiativet är att minska världens 

koldioxidutsläpp för att därmed lyckas hålla en ökning av medeltemperaturen på 1.5 grader under detta 

århundrade.  

 

Under året har WHEB fokuserat sitt påverkansarbete inom två områden gällande att minska utsläpp och 

öka jämställdheten, bland sina innehav. Till exempel har fondbolaget tillsammans med andra investerare 

lyckats påverka ett japanskt bolag att minska sina utsläpp till 2050, vilket ses som ett bra första steg.  

Stewart har bland annat fokuserat sitt påverkansarbete mot skogsskövling, och har fått flera positiva 

gensvar. Nyare och bättre teknik gör att bolagen kan spåra hela kedjan vilket gör att bolagen kan 

säkerställa att exempelvis sojabönorna har odlats på ett hållbart sätt utan skogsskövling. Ett annat positivt 

gensvar kom från en Kasikornbank som meddelade att dom infört klausuler för att skydda skog och 

biodiversitet. 

 

Under 2020 har fyra kvartalsvisa screeningar genomförts för att identifiera bolags eventuella överträdelser 

mot internationella normer och konventioner. Screeningen genomförs av extern part, Sustainalytics. 

Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och därefter dokumenterats. Även 

fyra screeningar har genomförts för att mäta hur mycket av varje bolags omsättning som kommer från 

kontroversiella sektorer. Följande kontroversiella sektorer genomsöks; vapen, alkohol (produktion och 

distribution), tobak (produktion och distribution), spel, pornografiskt material, fossila bränslen, kärnkraft 

samt kol. Är omsättningen högre än fem procent måste utvald förvaltare motivera bolagets existens i 

fonden.  

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 
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omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond med global exponering som i huvudsak investerar i aktiefonder med en tydlig 

hållbarhetsprofil. Fondens jämförelseindex är MSCI AC World TR Index (SEK) vilket enligt fondbolaget bäst 

återspeglar fondens placeringsinriktning. Fonden bedriver en aktiv förvaltning i förhållande till sitt 

jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder som anses ha störst möjlighet att övertid uppnå en hög 

riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs genom en gedigen analys 

där fondernas filosofi, process, avkastning, hållbarhetsarbete samt fondförvaltare och team analyseras 

noggrant. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt jämförelseindex (genom fondval och 

portföljkonstruktion).  

 

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

2020 7,7 

2019 5,5 

2018 4,1 

 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från index 

och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att fonden har 

rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 8 så kommer fondens avkastning 

inte att avvika med mer än 8 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad har under den 

senaste 3-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande förvaltare, 

marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden. Fonden startade 2016 och har därför historik för att 

beräkna 24 månaders aktiv risk först 2018. 

 

Tilläggsupplysningar 

 
Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 

 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Tillväxt 1 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 20 procent investeras i 

Sverigefonder, 30 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 procent i fonder 

som ger en exponering mot tillväxtmarknader. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de 

underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet MSCI 

All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens 

aktiemarknader abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i 

västvärlden tog investerare världen över på sängen och osäkerheten 

skapade ett febrilt säljtryck. Redan under januari kom nyheter om ett 

mystiskt virus som spred sig i den kinesiska staden Wuhan, men det var 

inte förrän marknaderna förstod omfattningen som den snabbt 

började prisa in en global pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI 

bottnade den 23 mars efter en nedgång om 33,6 procent från 

toppen, vilket var den snabbaste nedgången i historien. Botten 

nåddes mycket tack vare historiska interventioner av världens 

centralbanker och stater. Centralbanker tillhandahöll massiva 

mängder av likviditet och stater sköt till med enorma stimulanspaket 

samt olika former av stöd. Den amerikanska centralbanken sänkte sin 

styrränta till noll under mars månad. Under året la de även om sitt 

inflationsmål. I praktiken innebär det att Federal Reserve har ett större 

utrymme att avvakta med en normalisering av räntorna utan att 

frångå sitt mandat och det bäddar för att den amerikanska 

styrräntan kommer att förbli låg under lång tid. Interventionerna fick 

effekt och återhämtningen på världens aktiemarknader var stark. I 

november när uppgifter om att ett vaccin hade utvecklats i 

rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året började. MSCI 

ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 procent, mätt 

i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan i 

samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag 

och underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen stängdes ner för att minska virusets  

spridning. Även mellan regioner har det varit skillnad där exempelvis MSCI China har stigit med 29,5 procent 

för året och MSCI EM Latin America tappat 13,8 procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0002278739 

Fondens startår 2008 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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tidigare erfarenhet av smittspridning, som just Kina, hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i 

västvärlden och därmed hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 7,12 procent under året. 

 

Fondförmögenheten minskade från 6,2 miljarder kronor vid årets början till 6,0 miljarder kronor vid årets slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Asien exklusive Japan var den region som var den största positiva bidragsgivaren till fondens totala 

avkastning på 7,1 procent.  Morgan Stanley Asia Opportunity avkastade 30 procent under året och var 

den bäst presterande fonden i regionen. 

 

Nordamerika var den region som hade svagast utveckling under året och underavkastade sitt 

jämförelseindex. I regionen hade Conventum Lyrical Fund en negativ avkastning på 4,9 procent och 

därmed störst negativ påverkan. 

 

I år genomfördes fem nya investeringar i Stonehorn Asia Fund, Robeco Asia Pacific Equities, MS 

Developing Opportunity, RBC GEM Value och BMO Responsible GEM Equity Fund. Fyra fonder avyttrades; 

Allianz Emerging Asia Fund, Tiburon Taipan Asia Fund, Stewart Investors GEM Leaders Fund och Acadian 

Global Emerging Markets Fund. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Utveckling                

Fondförmögenhet, Mkr 5 968,8 6 188,9 5 301,6 6 342,5 5 913,9 5 557,8 5 232,5 4 748,9 4 196,3 2 989,4 

Andelsvärde, kr 260,50 243,17 191,26 210,81 185,69 166,97 164,36 139,51 127,76 112,66 

Antal utestående andelar, 1000-tal 22 913 25 451 27 719 30 087 31 848 33 286 31 836 34 040 32 847 26 535 

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 1,04 - 

Totalavkastning per år, % 7,12 27,14 -9,27 13,52 11,21 1,59 17,81 9,20 14,37 -12,77 

  
 

             

Genomsnittlig årsavkastning 
 

             

2 år, % 16,71 7,40 1,49 12,36 6,29 9,40 13,42    

5 år, % 9,29 8,15 6,51 10,53 10,7 5,30 7,55    

                 

Riskmått                

Totalrisk (2 år), % 19,75 13,42 10,95 9,21 14,90 13,79 8,10    

                 

Omsättningshastighet                

Omsättningshastighet, ggr 0,44 0,00 0,31 0,08 0,45 0,52 0,41    

Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, 

% 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

                 

Kostnader 1                                                                                     

Förvaltningsavgift, % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75    

Årlig avgift, % 2,32 2,39 2,44 2,44 2,44 2,52 2,53    

Förvaltningskostnad för                

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 165,02 205,08 176,45 188,86 179,03 189,3 188,39    

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 11,82 12,02 11,06 11,75 12,10 11,15 12,09    

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Transaktionskostnader, kr 0,00 0,00 15 533 17 512 22 514 0 23 025    

Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00    

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 2 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00    

  
  

                

1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna  

2) Avser prestationsbaserad avgift 
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha 

en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom 

fonden placerar i tillgångar utanför Sverige 

påverkas den av förändringar i valutakurser 

(”Valutarisk”). Möjligheten att använda 

derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan 

medföra att risken i fonden ökar. Denna 

möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden 

startade. 

 

Navigera Tillväxt 1 är en fondandelsfond och 

den största risken är marknadsrisken då fonden 

har större delen av sin exponering mot 

aktiemarknaden. Fondens innehav är prissatta i 

olika valutor, fonden har därför en valutarisk 

främst mot euron och den amerikanska dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att 

den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. 

Den absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden ligger i intervallet 

7–20 procent mätt över rullande 24-månaders 

perioder. Måtten beräknas utifrån historiska 

värden. Fondens standardavvikelse vid 

utgången av år 2020 uppgick till 19,75 procent. 

Vid årsskiftet uppgick fondens riskklass till 6 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden i syfte 

att effektivisera förvaltningen, sänka kostnader 

och risker i förvaltningen samt som ett led i 

placeringsinriktningen. Fonden får i detta syfte 

även använda OTC-derivat. Fonden har dock 

inte under perioden från det att den startade 

använt sig av några OTC-derivat eller andra 

derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande 

fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin 

helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på fondandelar  454 614 1 482 978 

Ränteintäkter  11 1 

Valutakursvinster och -förluster netto  -2 048 -33 

Övriga intäkter 1 16 678 20 512 

Summa intäkter och värdeförändring  469 255 1 503 458 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -96 808 -104 281 

- varav ersättning till fondbolaget  -96 808 -104 281 

Räntekostnader  -50 -185 

Övriga kostnader  -7 426 -3 333 

Summa kostnader  -104 284 -107 799 

Årets resultat  364 971 1 395 659 

Not 1   Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande 

fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar      

Fondandelar  5 913 255 6 142 634 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 5 913 255 6 142 634 

    

Bankmedel och övriga likvida medel  67 156 52 674 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 210 4 777 

Summa tillgångar  5 983 621 6 200 085 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -14 169 -9 605 

Övriga skulder  -621 -1 579 

Summa skulder  -14 790 -11 184 

Fondförmögenhet 3 5 968 831 6 188 901 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

  
  

  

  Övriga finansiella instrument 
  

  
    

  Fondandelar 
  

  
    

  BMO Responsible Global EM 5 253 258 595 515 10,0   

  Carnegie Sverigefond 136 406 465 622 7,8   

  Conventum Lyrical 307 712 416 161 7,0   

  Coupland Cardiff Asia Alpha Fund 668 546 120 099 2,0   

  GAM Emerging Markets Equity S 23 327 340 191 5,7   

  JO Hambro Asia Ex Japan 16 458 787 319 134 5,4   

  J.P. Morgan Emerging Europe 147 471 152 932 2,6   

  J.P. Morgan Latin America Equity 325 968 115 951 1,9   

  KEEL Capital Nordic Equities 2 012 267 541 4,5   

  Legg Mason US Aggregated Growth 244 316 666 732 11,2   

  Morgan Stanley Asia Opportunities  1 019 595 370 401 6,2   

  Morgan Stanley Developing Opportunities 1 833 211 624 500 10,5   

  Odey European Focus 287 907 324 383 5,4   

  Odin Sverige 1 972 270 470 071 7,9   

  RBC Emerging Market Value 266 043 336 862 5,6   

 Robeco Asia Pacific 39 029 54 165 0,9  

 Stonehorn Asia 210 056 272 994 4,6  

  Summa fondandelar   5 913 255 99,1   

            

  Totalt summa   5 913 255 99,1   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 55 576 0,9  

            

  Fondförmögenhet   5 968 831 100,0   

            

 

  Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr         

            

    2020   2019   

 Fondförmögenheten vid årets början 6 188 901   5 301 579   

  Andelsutgivning 196 515   248 171   

  Andelsinlösen -781 556   -756 508   

  Periodens resultat enligt resultaträkning 364 971   1 395 659   

  Fondförmögenheten vid årets slut 5 968 831    6 188 901   
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Hållbarhetsinformation 

 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Tillväxt 1 är en fond i fond och därför görs inga direkta bolagsval 

men vid urvalet av fonder tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs regelbundet 

och resultatet diskuteras med underliggande fondförvaltare. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Tillväxt 1 är en fond i fond görs ingen direkt 

bolagspåverkan. Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen 

regi, såväl som tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i 

valberedningar. 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i Navigera Tillväxt 1 diskuteras bolagsinnehav på 

djupet. Vid varje möte diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med sina 

bolagsinnehav, om de deltagit i valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat 

påverkansarbete. I de fall det finns bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används 

den som underlag i diskussion med förvaltaren. Under året genomfördes fyra utsökningar av portföljerna 

av extern part, Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och 

därefter dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande 

uppföljning av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen 

har även påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen. 
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Vi har bl.a. haft diskussioner med alla våra innehav i Sverige inför den kommande regleringen. 

Sverigeförvaltarna uppger att de är väl förberedda inför kommande regelverksförändringar. De 

förberedelser som gjorts var bland annat nyrekryteringar och att man börjat integrera hållbarhetsdata i 

sina finansiella modeller. 

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har 

ett omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet 

i form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen. 

  

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. 20 procent investeras i 

Sverigefonder, 30 procent i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 procent i fonder 

som ger en exponering mot tillväxtmarknader. Fondens jämförelseindex är 50 procent MSCI Emerging 

Markets Net, 30 procent MSCI AC World Net och 20 procent SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) vilket enligt 

fondbolaget bäst återspeglar fondens placeringsinriktning. Fonden bedriver en aktiv förvaltning i 

förhållande till sitt jämförelseindex. Fonden väljer ut de fonder som anses ha störst möjlighet att övertid 

uppnå en hög riskjusterad avkastning relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs genom en 

gedigen analys där fondernas filosofi, process, avkastning, hållbarhetsarbete samt fondförvaltare och 

team analyseras noggrant. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt jämförelseindex (genom 

fondval och portföljkonstruktion).  

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

2020 6,6 

2019 4,0 

2018 3,3 

2017 3,4 

2016 4,0 

2015 3,4 

2014 3,9 

2013 5,2 

2012 6,9 

2011 6,1 

 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från 

index och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att 

fonden har rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre 

än sitt index. Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 7 så kommer fondens 

avkastning inte att avvika med mer än 7 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad 

har under den senaste 10-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande 

förvaltare, marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden. 
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Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens 

Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från 

respektive förvaltare. 

 
Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

Placeringsinriktning 
Navigera Tillväxtmarknader 2 är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder med inriktning 

mot tillväxtmarknader. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas 

filosofi, process, förvaltarteam, historisk avkastning och hållbarhetsarbete. 

 

Marknadens utveckling 
Efter en någorlunda stark inledning på 2020, med en procentuell 

uppgång på 2,2 procent mätt i USD för det globala aktieindexet MSCI 

All Country World Index (MSCI ACWI), vände världens aktiemarknader 

abrupt i slutet av februari. Coronavirusets framfart i västvärlden tog 

investerare världen över på sängen och osäkerheten skapade ett 

febrilt säljtryck. Redan under januari kom nyheter om ett mystiskt virus 

som spred sig i den kinesiska staden Wuhan, men det var inte förrän 

marknaderna förstod omfattningen som den snabbt började prisa in 

en global pandemi. Det globala indexet MSCI ACWI bottnade den 23 

mars efter en nedgång om 33,6 procent från toppen, vilket var den 

snabbaste nedgången i historien. Botten nåddes mycket tack vare 

historiska interventioner av världens centralbanker och stater. 

Centralbanker tillhandahöll massiva mängder av likviditet och stater 

sköt till med enorma stimulanspaket samt olika former av stöd. Den 

amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta till noll under mars 

månad. Under året la de även om sitt inflationsmål. I praktiken innebär 

det att Federal Reserve har ett större utrymme att avvakta med en 

normalisering av räntorna utan att frångå sitt mandat och det bäddar 

för att den amerikanska styrräntan kommer att förbli låg under lång 

tid. Interventionerna fick effekt och återhämtningen på världens 

aktiemarknader var stark. I november när uppgifter om att ett vaccin 

hade utvecklats i rekordfart var marknaden i princip tillbaka där året 

började. MSCI ACWI slutade, trots det volatila börsåret, upp hela 16,3 

procent, mätt i USD.  

 

Det har dock varit en tvådelad marknad med tydliga vinnare och 

förlorare. Digitaliseringstrenden blev ännu starkare och på flera plan i 

samhället förflyttades denna utveckling fram markant. Tekniktunga 

Nasdaq steg hela 46,1 procent i lokal valuta under året där FANG-

aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) var stora 

bidragsgivare. I botten hittade man sektorer som hotell, flygbolag och 

underhållning som påverkades av att samhällen runt om i världen 

stängdes ner för att minska virusets spridning. Även mellan regioner 

har det varit skillnad där exempelvis MSCI China har stigit med 29,5 procent för året och MSCI EM Latin 

America tappat 13,8 procent i lokal valuta. Det blev tydligt att länder med tidigare erfarenhet av 

Fondtyp Specialfond 

ISIN-kod SE0004241982 

Fondens startår 2012 

Startkurs (SEK) 100 

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas 

Fondbolag Navigera AB 

Förvaltare Christian Sterndahlen, Per Haldén 

Utveckling index 2020 

 
Lokal 

valuta 

Svenska 

kronor 

SIX PRX 14,83% 14,83% 

OMXS30 7,44% 7,44% 

MSCI USA 20,73% 6,11% 

MSCI Europe -3,32% -7,49% 

MSCI China 29,49% 13,81% 

MSCI Emerging Markets 18,31% 3,98% 

MSCI Asia Pacific 22,44% 7,62% 

MSCI World 15,90% 1,87% 

MSCI AC World 16,25% 2,18% 

OMRX T-bill -0,19% -0,19% 

OMRX T-bond 1,02% 1,02% 

   

Valutor 

 
Utveckling 

2020 

Kurs 

2020-12-31 

EUR/SEK -4,29% 10,05 

GBP/SEK -9,46% 11,24 

USD/SEK -12,15% 8,23 
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smittspridning, som just Kina, hitintills bättre lyckats trycka ner kurvan än länder i västvärlden och därmed 

hålla igång sin ekonomi. 

 

Året 2020 har även varit ett politiskt turbulent år med demonstrationer i Hong Kong i början av året och 

under sommaren i USA. I USA hölls även presidentval och Donald Trump fick se sig besegrad av demokraten 

Joe Biden efter ett rörigt val där den förlorande sidan fortfarande inte helt accepterat utfallet. Joe Biden 

blir USA:s 46:e president och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris blir den första kvinnliga 

vicepresidenten i historien. Marknaderna handlades ner under oktober på oroligheter rörande valet, 

specifikt riskerna kring hur ett omstritt val skulle påverka USA. Precis när man trodde allt var klart och den 

amerikanska kongressen skulle godkänna den nya presidenten stormade Trump-anhängare Kapitolium i 

protest. Det blev bara fyra år i Vita Huset för Donald Trump men under mandatperioden lyckades han ändå 

slå rekord med att vara den enda presidenten som lyckats ställas inför riksrätt två gånger. I Europa kom 

äntligen Brexit på plats och Boris Johnson och EU:s ordförande Ursula von der Leyen fick till slut ihop ett avtal 

på självaste julafton och avslutade en process som pågått i ungefär fem år.  

 

Även i Sverige har covid-19 lett till nedstängningar och restriktioner men trots detta steg storbolagsindex 

(OMX 30) med 7,4 procent inklusive utdelningar. Den svenska kronan stärktes rejält mot bland annat den 

amerikanska dollarn under 2020 där den amerikanska dollarn försvagades med 12,1 procent mot kronan. 

Svenska staten och Riksbanken var, som sina kollegor runt om i världen, snabbt ute med olika typer av stöd 

som likviditet i form av obligationsköp för kapitalmarknaderna och permitteringsstöd för företagen. Besked 

från Riksbanken är att låga räntor är att vänta framöver och istället för att gå till minusränta igen utökar 

Riksbanken sina obligationsköp. På företagsobligationsmarknaden var det stora rörelser under året. Efter 

en stark inledning så blev det kraftiga nedgångar i spåren av covid-19 krisen, så stora att vissa svenska 

obligationsfonder fick stänga för handel. I takt med att börsen repade sig återkom även förtroendet för 

obligationerna och de är nu, precis som börsen, på högre nivåer än innan krisen. 

 

Fondens utveckling 
Fondens andelsvärde gick upp med 5,37 procent under året. 

 

Fondförmögenheten minskade från 2,8 miljarder kronor vid årets början till 2,6 miljarder kronor vid årets slut.  

 

Kommentarer till fondens utveckling 
Under året har fondens allokering gjorts om och fonden har bytt namn för att bättre passa den nya 

inriktningen på portföljen. Fonden har nu 100 procent exponering mot tillväxtmarknader, där 

omallokeringen av fonden blev klar i april 2020. 

 

För att uppnå den nya exponeringen avyttrades tidigare investeringar i följande regioner: Sverige, Europa 

och Nordamerika. Nya investeringar gjordes i tillväxtmarknadsfonder vilka var Stonehorn Asia Fund, MS 

Developing Opportunity, RBC GEM Value och BMO Responsible GEM Equity Fund. MS Developing 

Opportunity har sedan den initiala investeringen i april haft en avkastning på 34,5 procent och bidrog 

starkt till fondens totala avkastning på 5,4 procent. 
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Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Utveckling              

Fondförmögenhet, Mkr 2 614,0 2 760,4 2 406,3 2 937,2 2 822,6 2 700,4 2 937,5 2 695,7 2 497,1 

Andelsvärde, kr 202,21 191,90 150,95 166,14 146,41 131,54 130,25 110,79 102,01 

Antal utestående andelar, 1000-tal 12 927 14 384 15 942 17 679 19 279 20 530 22 553 24 332 24 479 

Totalavkastning per år, % 5,37 27,13 -9,15 13,48 11,30 0,99 17,57 8,61 - 

               

Genomsnittlig årsavkastning              

2 år, % 15,74 7,47 1,54 12,39 6,02 8,96 13,00     

5 år, %  8,98 8,05 6,38 10,25 - - -     

               

Riskmått              

Totalrisk (2 år), % 19,24 13,39 10,96 9,17 14,77 13,68 8,32     

               

Omsättningshastighet              

Omsättningshastighet, ggr 0,82 0,00 0,32 0,09 0,48 0,34 0,43     

Omsättning genom närstående 

värdepappersinstitut, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

               

Kostnader 1                                                                                   

Förvaltningsavgift, % 2 1,45 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75     

Årlig avgift, % 2,03 2,39 2,44 2,44 2,42 2,49 2,52     

Förvaltningskostnad för              

 - engångsinsättning 10 000 kr, kr 138,79 205,11 176,6 188,77 178,98 188,77 188,30     

 - löpande sparande 100 kr per månad, kr 9,82 12,02 11,06 11,75 12,11 11,13 12,08     

Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Transaktionskostnader, kr 0,00 0,00 12 006 14 504 19 534 0 22 044     

Transaktionskostnader, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Högsta fasta förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00     

Högsta rörliga förvaltningsavgift för fonder som 

placeringar görs i, % 3 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00     

                

1) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 

2) Förvaltningsavgiften sänktes 2020-02-01 

3) Avser prestationsbaserad avgift  
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Risker 

Fondens målsättning är att i alla situationer ha 

en välbalanserad risknivå. Direkt eller indirekt 

sparande i aktier innebär risk för stora 

kurssvängningar (”Marknadsrisk”). Eftersom 

fonden placerar i tillgångar utanför Sverige 

påverkas den av förändringar i valutakurser 

(”Valutarisk”). Möjligheten att använda 

derivatinstrument i förvaltningen av fonden kan 

medföra att risken i fonden ökar. Denna 

möjlighet har dock inte utnyttjats sedan fonden 

startade. 

 

Navigera Tillväxtmarknader 2 är en 

fondandelsfond och den största risken är 

marknadsrisken då fonden har större delen av 

sin exponering mot aktiemarknaden. Fondens 

innehav är prissatta i olika valutor, fonden har 

därför en valutarisk främst mot den amerikanska 

dollarn. 

 

Risken i fonden följs löpande upp genom att 

den absoluta risken i fonden mäts och följs upp. 

Den absoluta risken mäts primärt genom 

standardavvikelse i fonden, vilket är fondens 

riskbedömningsmått. Den eftersträvade 

standardavvikelsen för fonden beräknas ligga i 

spannet 7-20 procent mätt över rullande 24-

månadersperioder. Måtten beräknas utifrån 

historiska värden. Fondens standardavvikelse 

vid utgången av år 2020 uppgick till 19,24 

procent. Vid årsskiftet uppgick fondens riskklass 

till 6 av 7. 

 

Derivatinstrument 

Derivatinstrument får användas i fonden för att 

effektivisera förvaltningen, i syfte att sänka 

kostnader och risker i förvaltningen, samt som 

ett led i placeringsinriktningen. Fonden får i 

detta syfte även använda OTC-derivat. Fonden 

har dock inte under perioden från det att den 

startade använt sig av några OTC-derivat eller 

andra derivatinstrument. 

 

Övrigt 

När andelar innehas i fonder får fondbolaget 

normalt tillbaka en viss andel av 

förvaltningsavgiften i den underliggande 

fonden. Detta belopp tillfaller fonden i sin 

helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaträkning, tkr 

 Not 2020 2019 

Intäkter och värdeförändring      

Värdeförändring på fondandelar  157 026 672 067 

Ränteintäkter  5 3 

Valutakursvinster och -förluster netto  -5 946 -87 

Övriga intäkter 1 5 035 9 301 

Summa intäkter och värdeförändring  156 119 681 284 

Kostnader    

Förvaltningskostnader  -36 192 -47 162 

- varav ersättning till fondbolaget  -36 192 -47 162 

Räntekostnader  -85 -115 

Övriga kostnader  -5 358 -1 620 

Summa kostnader  -41 635 -48 897 

Årets resultat  114 484 632 387 

Not 1   Övriga intäkter avser erhållen rabatt på förvaltningsavgiften i underliggande 

fonder. 

 

    

Balansräkning, tkr 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar      

Fondandelar  2 592 100 2 733 076 

Summa finansiella instrument 

med positivt marknadsvärde 2 
2 592 100 2 733 076 

    

Bankmedel och övriga likvida medel  32 784 30 326 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  623 2 102 

Summa tillgångar  2 625 506 2 765 504 

Skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -7 081 -4 293 

Övriga skulder  -4 391 -825 

Summa skulder  -11 472 -5 118 

Fondförmögenhet 3 2 614 034 2 760 386 

Poster inom linjen  Inga Inga 
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  Not 2   Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde         

    

Antal Marknadsvärde, tkr 

% av 

fondförmögenheten 

  

  
  

  

  Övriga finansiella instrument 
  

  
    

  Fondandelar 
  

  
    

  BMO Responsible Global EM 4 460 460 505 643 19,3   

  GAM Emerging Markets Equity S 20 313 296 232 11,3   

  JO Hambro Asia Ex Japan 14 418 799 279 578 10,7   

  J.P. Morgan Emerging Europe 125 172 129 808 5,0   

  J.P. Morgan Latin America Equity 271 668 96 636 3,7   

  Morgan Stanley Asia Opportunities 867 370 315 100 12,1   

  Morgan Stanley  Developing Opportunities 1 579 347 538 019 20,6   

  RBC Emerging Market Value 166 166 210 398 8,1   

  Stonehorn Asia  169 807 220 685 8,4   

  Summa fondandelar   2 592 100 99,2   

            

  Totalt summa   2 592 100 99,2   

            

  Netto övriga tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument 21 935 0,8  

            

  Fondförmögenhet   2 614 034 100,0   

            

 

 

 

  Not 3   Förändring av fondförmögenheten, tkr         

            

    2020   2019   

  Fondförmögenheten vid årets början 2 760 386   2 406 337   

  Andelsutgivning 27 883   37 676   

  Andelsinlösen -288 719   -316 014   

  Periodens resultat enligt resultaträkning 114 484   632 387   

  Fondförmögenheten vid årets slut 2 614 034   2 760 386   
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Hållbarhetsinformation 

 

☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 

 

☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) 

☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 

befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

 

☒ Fonden väljer in 

 

☐ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 

☒ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Fondbolagets kommentar: Navigera Tillväxtmarknader 2 är en fond i fond och därför görs inga direkta 

bolagsval men vid urvalet av fonder tas hållbarhetsaspekter i beaktning. Hållbarhetsgranskning görs 

regelbundet och resultatet diskuteras med underliggande fondförvaltare. 

 

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. 

 

☒ Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har 

kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning 

 

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 

Fondbolagets kommentar: Eftersom Navigera Tillväxtmarknader 2 är en fond i fond görs ingen direkt 

bolagspåverkan. Vi uppmanar och uppmuntrar våra förvaltare att jobba med bolagspåverkan i egen regi, 

såväl som tillsammans med andra investerare, genom att rösta på bolagsstämmor och delta i 

valberedningar. 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Under samtliga möten med våra utvalda förvaltare i Navigera Tillväxtmarknader 2 diskuteras 

bolagsinnehav på djupet. Vid varje möte diskuteras också om förvaltarna har diskuterat ESG frågor med 

sina bolagsinnehav, om de deltagit i valberedningar, röstat på bolagstämmor eller arbetat med annat 

påverkansarbete. I de fall det finns bolag som har överträdelser i vår normbaserade-screening används 

den som underlag i diskussion med förvaltaren. Under året genomfördes fyra utsökningar av portföljerna 

av extern part, Sustainalytics. Löpande uppföljning av utfallet har gjorts vid möten med förvaltare och 
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därefter dokumenterats. Vidare har vi arbetat med att utöka och utveckla våra processer gällande 

uppföljning av hållbarhetsarbetet för våra befintliga investeringar och nya investeringar. Förvaltningen 

har även påbörjat arbete kring den uppkommande Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen.  

 

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 

Navigera följer Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhetsinformation. Standarden har gjort 

det enklare för våra kunder att jämföra våra olika fonders inriktning inom hållbarhetsarbetet. I och med 

ikraftträdandet av Disclosureförordningen den 10 mars 2021 kommer Navigera att följa Fondbolagens 

förenings uppdaterade vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Under 2020 har ett 

omfattande arbete genomförts inom bolaget inför kommande nya regelverk på hållbarhetsområdet i 

form av Disclosureförordningen samt Taxonomiförordningen.  

 

Navigeras hållbarhetsarbete rapporteras löpande till styrelsen i fondbolaget och följs upp årligen av risk- 

och compliancefunktionen. 

 

Fondens aktivitetsgrad 
Fonden är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder. Den 20 februari 2020 ändrades 

fondens placeringsinriktning vilket innebär att lägst 90 procent av fondförmögenheten investeras i fonder 

med inriktning mot tillväxtmarknader. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Net (SEK), vilket 

enligt fondbolaget bäst återspeglar fondens placeringsinriktning. Innan den 20 februari 2020 var fondens 

jämförelseindex 50 procent MSCI Emerging Markets Net, 30 procent MSCI AC World Net och 20 procent SIX 

Portfolio Return Index (SIXPRX). Fonden bedriver en aktiv förvaltning i förhållande till sitt jämförelseindex. 

Fonden väljer ut de fonder som anses ha störst möjlighet att övertid uppnå en hög riskjusterad avkastning 

relativt sitt jämförelseindex. Underliggande fonder väljs genom en gedigen analys där fondernas filosofi, 

process, avkastning, hållbarhetsarbete samt fondförvaltare och team analyseras noggrant. Fondens 

målsättning är att över tid överträffa sitt jämförelseindex (genom fondval och portföljkonstruktion).  

 

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren 

2020 7,8 

2019 4,1 

2018 3,4 

2017 3,4 

2016 3,9 

2015 3,4 

2014 4,0 

 

 

Aktiv risk mäter hur fondens kurs historiskt sett har varierat i förhållande till sitt jämförelseindex. Måttet aktiv 

risk beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning 

baserat på månadsdata från de två senaste åren. En låg aktiv risk indikerar att fonden avvikit lite från index 

och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Om den aktiva risken är 0 procent innebär det att fonden har 

rört sig exakt som index. Aktiv risk säger dock inget om ifall fonden har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Teoretiskt kan man alltså förvänta sig att om en fond har en aktiv risk på 8 så kommer fondens avkastning 

inte att avvika med mer än 8 procentenheter mot index två år av tre. Fondens aktivitetsgrad har under den 

senaste 7-årsperioden varierat mot bakgrund av förvaltarnas val av underliggande förvaltare, 

marknadssyn samt allmänna förändringar i marknaden.  

 

Fonden startade 2012 och har därför historik för att beräkna 24 månaders aktiv risk först 2014. Beräkningen 

av aktiv risk för perioden 2014 - 2019 är relativt fondens tidigare jämförelseindex: 50 procent MSCI Emerging 

Markets Net, 30 procent MSCI AC World Net och 20 procent SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) 
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Tilläggsupplysningar 

 

Ersättningar 

Fondbolaget följer löpande upp dess ersättningsystem i förhållande till dess ersättningspolicy. Utfallet av 

uppföljningen rapporteras till fondbolagets styrelse. 2020 års uppföljning visar att fondbolagets 

ersättningssystem överensstämmer med dess ersättningspolicy. 

 

Samtliga belopp som anges nedan är inklusive pensionsavsättningar, men exklusive sociala avgifter.  

Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i fondbolaget. 

 
 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna årsberättelse har upprättats enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2012/832SV) samt beaktar de rekommendationer som utfärdats av Fondbolagens Förening. 

I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om 

kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. 

 

Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna 

värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 

 

Övriga finansiella instrument, som fondandelar, värderas till det fastställda fondandelsvärdet från respektive 

förvaltare. 

 

Analyskostnader 

Eventuella analyskostnader redovisas som kostnad i fondbolaget. 

 

Hållbarhet 

Fonden följer Fondbolagens förenings standard vid framtagande av hållbarhetsinformation, vilken 

redovisas i fondens informationsbroschyr. 

 

Nyckeltal 

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal. 
 

 

 

Ersättningar (Alternativa investeringsfonder)  

  Belopp i kr Antal personer 

Utbetalda ersättningar till samtliga anställda 2020    

Fast ersättning 

 
 10 943 149 11 

Utbetalda ersättningar till verkställande ledning och sådana anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över AIF-

förvaltaren eller de alternativa investeringsfondernas riskprofil 

 

Fast ersättning 

 
 10 542 614 10 

    


