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ICA BANKEN MODIG

ICA Bankens tre fond-i-fonder har olika risknivå, där ICA Banken Modig är en 
fond med högst risk och störst andel aktier. Fonden har runt 90-95 procent 
investerat i aktiefonder, men med god riskspridning mellan olika geografier.   

En aktiefond med 
riskspridning

I början av året såg utsikterna för 
börsen ljusa ut. Ekonomin förvänt-
ades förbättras under året drivet av 
vaccination och att samhället öppnas, 
men även sparande hos konsumenten 
som nu kunde spenderas. Negativa 
realräntor var, och är, också positivt 
för börsen, speciellt i ett relativt pers-
pektiv jämfört med obligationer.

Styrkan i uppgången har dock 
överraskat. Värderingarna blev rela-
tivt höga under våren och vi har under 
hela året sett allt högre inflation, 
något som riskerar att på sikt dra upp 
räntorna och bromsa börsuppgången. 
Inflationen har drivits av högre 
råvarupriser, höga container frakt-
rater, logistikproblem och inom flera 
sektorer brist på arbetskraft. Checkar 
som skickats ut till befolkningen 
och generösare arbetslöshetsstöd har 
reducerat arbetskraften i USA, och 
när ekonomin öppnat så har det för 
många företag i USA blivit svårt att 
rekrytera vilket också har bidragit till 
högre inflation. 

Under året har det pågått en debatt 
om denna högre inflationstakt är 
tillfällig eller bestående, där Federal 
Reserve och många ekonomer har 
lutat mot att inflationen är tillfällig 
snarare än bestående. Vi ser dock 
en risk att inflationen blir bestående 
så bör räntorna gå upp och kyla av 
börsen. Men, det är inte heller lätt 
att hitta alternativ och jämfört med 
obligationer är aktier fortfarande mer 
attraktivt även i ett sådant scenario. 

ICA Modig har gått upp 27,00 
procent vilket är sämre än jämförelse-
index som stigit 33,98 procent. Det 

finns några förklaringar till att fonden 
har tappat lite mot jämförelseindex. 
Dels har fonden till skillnad från 
jämförelseindex inte varit 100 procent 
exponerade mot aktier, fonden måste 
ha viss kassa för att hantera insätt- 
ningar och uttag. ICA fonderna är 
hållbara och exkluderar bland annat 
olja som är en av årets bästa bran-
scher och ICA Modig har varit något 
överviktad utvecklingsländerna som 
tyvärr gått sämre än världsindex. 
Fonderna har även exkluderat Tesla 
av arbetsrättsliga skäl, vilket har 
påverkat utvecklingen jämfört med 
index negativt. Vi tror dock att vara 
hållbara och exkludera sektorer som 
olja kommer att leda till bättre avkast-
ning på lång sikt. Vi fortsätter också 
att tro att utvecklingsländerna på lång 
sikt kommer att ge bättre avkastning, 
men på grund av oro för Kina så har 
vi under året dragit ner på övervikten. 
Försvagning av svenska kronan har 
varit positivt för både fonden och 
jämförelseindex.

Alla fonder som ICA Modig investerar 
i följer Celinas hållbarhets och exklu-
deringskriterier. För exponering utan-
för Norden används Handelsbankens 
hållbara indexfonder. Fonden förvaltas 
av Anders Wennberg och Mattias 
Larsson. 
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ICA BANKEN MODIG

   Markn.  Fond- 
   värde  vikt 
Not 1 Värdepapper  Antal Kurs (kSEK)  %
FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT

FONDER    
AKTIEFOND    
Catella Sverige Hållbart Beta A 154 001,2472    794,96    122 425 30,49   
SHB Emerging Markets Index Criteria A1  148 719,6765    183,05    27 223 6,78   
SHB Europa Index Criteria 137 098,5644    165,88    22 742 5,66   
SHB Global Index Criteria A1 306 888,9466    427,12    131 078 32,64   
SHB Global Småbolag Index Criteria A1 294 711,5676    166,25    48 996 12,20   
SHB USA Index Criteria A1S 30 915,5176    678,96    20 990 5,23   
   373 454 92,99   
    
RÄNTEFOND    
Catella Credit Opportunity 95 085,7236    128,05    12 176 3,03   
   12 176 3,03   
    
HEDGEFOND    
Catella Hedgefond A 32 500,4923    173,97    5 654 1,41   
   5 654 1,41   
    
SUMMA FONDANDELAR   391 284 97,43   
    
SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT   391 284 97,43   
    
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER   10 304 2,57   
    
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET   401 588 100,00   

BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING kSEK  31-dec-21 31-dec-20

TILLGÅNGAR  
Fondandelar (Not 1) 391 284 329 568
Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 391 284 329 568
  
Bankmedel och övriga likvida medel 10 824 8 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 123 112
Övriga tillgångar  
SUMMA TILLGÅNGAR 402 231 338 663
  
SKULDER  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 297 255
Övriga skulder 346 117
SUMMA SKULDER 643 372
  
FONDFÖRMÖGENHET Not 2 401 588 338 291

  
POSTER INOM LINJEN 0 0
  
RESULTATRÄKNING kSEK 2021 2020

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING  
Värdeförändring på fondandelar 92 180 16 029
Ränteintäkter  –19
Utdelningar  512
Valutavinster och förluster netto  –1 896
Övriga intäkter 1 527 953
SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING 93 707 15 579
  
KOSTNADER  
Förvaltningskostnader  
Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet 3 621 2 685
Ersättning till förvaringsinstitutet 57 59
Övriga kostnader 50 111
SUMMA KOSTNADER 3 728 2 855
  
ÅRETS RESULTAT 89 979 12 724
  
Not 2 TILL BALANSRÄKNING  
FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2021 2020

FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 338 291 305 362
Andelsutgivning 151 958 129 669
Andelsinlösen –178 640 –109 464
Årets resultat enligt resultaträkning 89 979 12 724
FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 401 588 338 291

HANDEL MED DERIVAT
Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera 
sin förvaltning.

Ingen handel med derivatinstrument har skett under året.
 
Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden
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KURSUTVECKLING ÅRSVIS %

 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021

    
n ICA Banken Modig (%) *  
 Fonden startade 2012-10-10

n Jämförelseindex (%)

HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, 
ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING
  Andels-  Fond- 
 Utdelning värde Antal förmögenhet Aktiv 
Datum kr/andel SEK andelar kSEK risk*

121231 0,00 99,95 253 988 25 387 N/A
131231 0,00 122,71 339 953 41 714 N/A
141231 0,00 150,04 529 198  79 400  1,26%
151231 0,00 158,51 703 597 111 524 0,77%
161231 0,00 179,34 765 811 137 337 1,21%
171231 0,00 198,28 942 526 186 885 1,17%
181231 0,00 191,66 1 056 884  202 567  1,07%
191231 0,00 251,46 1 214 373  305 362  1,18%
201231 0,00 262,67 1 287 876  338 291  2,87%
211231 0,00 333,61 1 203 778  401 588  3,61% 
    
* Baserat på månadsdata från de senaste 24 månader. Fondens jämförelseindex infördes 2019-01-01, tidigare 
siffror i tabellen är baserade på detta index.  

ICA MODIG  – FONDENS AKTIVITETSGRAD
Aktivitetsgrad mäts med måttet tracking error/aktiv risk. Det uppnådda aktivitetsmåttet his-
toriskt förklaras av att Fonden huvudsakligen haft en allokering avspeglande jämförelseindex 
under perioden. Fondens jämförelseindex infördes 2019-01- 01 och tidigare siffror i tabellen är 
baserade på detta index. 

När jämförelseindex infördes 2019-01-01 sattes ett mål på aktiv risk lägre än 1,5% på årsbasis, 
vilket är den nivån den aktiva risken varit historiskt. Under våren 2020 genomfördes en föränd-
ring där fonden gick från en indexnära fond till en mer aktivt förvaltad fond. Bland annat blev det 
möjligt att investera i ytterligare tillgångsslag så som hedgefonder. Detta innebar även att målet 
för aktiv risk höjdes till 2-5%. Fondens aktiva risk för 2020 ligger inom detta målintervall.
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Hållbarhetsinformation om ICA bankens fonder
FOND: ICA  
 BANKEN  
 MODIG     

HÅLLBARHETSKLASSIFICERING / ARTIKEL SFDR: Artikel 8  

HÅLLBARHETSINFORMATION:    
- Fonden har hållbara investeringar som mål –  

- Hållbarhetsaspekter beaktas 
i förvaltningen av fonden. X*  

- Hållbarhetsaspekter beaktas inte 
i förvaltningen av fonden. –  

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS 
I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN:   

- Miljöaspekter X  

- Sociala aspekter   X  

- Bolagsstyrningsaspekter  X  

- Andra hållbarhetsaspekter –  

METODER SOM ANVÄNDS FÖR 
HÅLLBARHETSARBETET: 

FONDEN VÄLJER IN

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för 
förvaltarens val av bolag.  –  

- Fondens förvaltare tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågor.  X  

ÖVRIGT: 

- Annan metod som fonden tilllämpar för att välja in. –  

FONDEN VÄLJER BORT 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER: 

- Klusterbomber, personminor X  

- Kemiska och biologiska vapen X  

- Kärnvapen X  

- Vapen och/eller krigsmateriel X  

- Alkohol X  

- Tobak X  

- Kommersiell spelverksamhet X  

- Pornografi X  

- Fossila bränslen (olja, gas, kol) X  

- Uran –  

- Genetiskt modifierade organismer (GMO) –  

- Övrigt –  

INTERNATIONELLA NORMER: 
- Fonden undviker att investera i samtliga 
identifierade bolag som inte följer 
internationella normer. X  

- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att
komma tillrätta med problemen under en accep-
tabel tidshorisont underkänns för investering. –  

LÄNDER: 
- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden 
bolag involverade i vissa länder/räntebärande 
värdepapper utgivna av vissa stater.  –  

ÖVRIGT:  –  

FONDBOLAGET PÅVERKAR

Fondbolaget påverkar sitt ägarinflytande 
för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

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

- Bolagspåverkan i egen regi X  

- Bolagspåverkan i samarbete med 
andra investerare –  

- Röstar på bolagsstämmor –  

- Deltar i valberedningar för att påverka 
styrelsens sammansättning –  

- Annan bolagspåverkan –  

- Uppföljning av hållbarhetsarbetet                       Redovisning och uppföljning av hållbarhetsarbetets metoder             
                                                    och effekter redogörs för i fondernas årsberättelse. 

** **

* Fonden är en fond i fond. Hållbarhetsaspekter beaktas i valet samtliga underliggande fondinnehav. 
* * Påverkansarbete kan ske indirekt genom att Celina har en dialog med förvaltaren av externa underliggande fonder. 
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Beskrivning av hållbarhetsarbetet 2021

EU-taxonomin är ett klassifikations-
system som syftar till att etablera 
gemensamma kriterier för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. 

Samtliga av här redovisade fonder 
främjar miljörelaterade egenskaper 
(artikel 8) och gör hållbara investeringar 
i ekonomisk verksamhet som bidrar 
till ett miljömål som avses i artikel 2.17 
SFDR.

Enligt regelverket ska det för varje 
fond redovisas hur stor del av fondens 
investeringar som är förenliga med 
taxonomin.  

Taxonomin håller på att utvecklas 
och kriterier för samtliga miljömål är 
ännu inte klara. Det saknas också en 
fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin. De bolag som 
fonden investerar i har ännu inte börjat 
rapportera i vilken utsträckning som 
deras verksamhet är förenlig med EU-
taxonomin. Därför bedömer fondbolaget 
att det i dagsläget inte är möjligt att 
lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor 
andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka 
inte betydande skada”, som innebär 
att investeringar som bidrar till ett 
hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat 
hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte 
betydande skada” är endast tillämplig 
på den del av fonden som utgörs av 
investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbar-
hetsrelaterade upplysningar eller enligt 
EU-taxonomin. Den återstående delen 
av denna fond har underliggande invest-
eringar som inte beaktar EU-kriterierna 
för miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter.

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
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Övergripande kommentarer

om hållbarhetsarbetet

Fonden är en fond-i-fond där en stor  
del av tillgångarna är investerade i  
Celinas egna fonder. Det hållbarhets-
arbete som bedrivs inom ramen för 
Celinas övriga fonder kommer således 
även ICA Måttligs andelsägare till godo. 
Kraven gällande de externa fonder eller 
ETF:r som används i ICA Banken Modig 
följer även dessa Celinas exkluderings-
kriterier vilket gör hela fonden fri från 
kontroversiella produkter och fossila 
bränslen i enlighet med de gränsvärden 
som satts upp. Fonden har mindre 
exponering mot av Celinas förvaltade 
Hedgefonder som kan gå kort exklu-
derade bolag.

Referensvärden:

 -Fonden har följande index som refer-
ensvärde: 

 -Inget index har valts som referens-
värde.

Fonden har valt in

Fonden har valt investeringar i externa 
fonder från Handelsbanken med global 
exponering med samma exkluderings-
ambition som Celinas fonder i övrigt.  

Fonden har valt bort 

Fonden har valt bort och sålt alla inves-
teringar i externa fonder som inte lever 
upp till Celina Fonders exkluderingskri-
terier. 

Fondbolaget har påverkat 

Vi har en dialog med förvaltande bolag 
av våra externa fonder för att säkerställa 
att de följer de exkluderingskriterier som 
vi ställt upp för fonden. Vi arbetar även 
aktivt för att påverka fondbolaget av den 
externa fonden att utveckla, förtydliga 

  ICA Banken Modig

och förbättra sitt arbete i takt med  
Celinas ambitioner och branschen i 
övrigt.

Övergripande kommentarer 
om hållbarhetsarbetet

Fonden är en fond-i-fond där en stor del 
av tillgångarna är investerade i Celinas 
egna fonder. Det hållbarhetsarbete som 
bedrivs inom ramen för Celinas övriga 
fonder kommer således även ICA Modigs 
andelsägare till godo. Kraven gällande de 
externa fonder eller ETF:er som används 
i ICA Banken Modig följer även dessa 
Celinas exkluderingskriterier vilket 
gör hela fonden fri från kontroversiella 
produkter och fossila bränslen i enlighet 
med de gränsvärden som satts upp. 
Fonden har mindre exponering mot av 
Celinas förvaltade Hedgefonder som kan 
gå kort exkluderade bolag.

Referensvärden:

-Fonden har följande index som refer-
ensvärde. 

-Inget index har valts som referensvärde.

Fonden har valt in

Fonden har valt investeringar i externa 
fonder från Handelsbanken med global 

Övergripande kommentarer 
om hållbarhetsarbetet

Fonden är en fond-i-fond där en stor del 
av tillgångarna är investerade i Celinas 
egna fonder. Det hållbarhetsarbete som 
bedrivs inom ramen för Celinas övriga 
fonder kommer således även ICA Modig 
andelsägare till godo. Kraven gällande de 
externa fonder eller ETF:er som används 
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Celinas exkluderingskriterier vilket 
gör hela fonden fri från kontroversiella 
produkter och fossila bränslen i enlighet 
med de gränsvärden som satts upp. 
Fonden har mindre exponering mot av 
Celina förvaltade Hedgefonder som kan 
gå kort exkluderade bolag.

Referensvärden:

 Fonden har följande index som refer-
ensvärde.

 -Inget index har valts som referensvärde.

Fonden har valt in

Fonden har valt investeringar i externa 
fonder från Handelsbanken med global 
exponering med samma exkluderings-
ambition som Celina fonder i övrigt.  

Fonden har valt bort 

Fonden har valt bort och sålt alla inves-
teringar i externa fonder som inte lever 
upp till Celina Fonders exkluderingskri-
terier. 

Fondbolaget har påverkat 

Vi har en dialog med förvaltande bolag 
av våra externa fonder för att säkerställa 
att de följer de exkluderingskriterier som 
vi ställt upp för fonden. Vi arbetar även 
aktivt för att påverka fondbolaget av den 
externa fonden att utveckla, förtydliga 
och förbättra sitt arbete i takt med  
Celinas ambitioner och branschen i 
övrigt.
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Fondfakta 2021-12-31

 Catella Sverige Hållbart Beta A,  19,56     
 Catella Hedgefond A, 6,84    
 Catella Credit Opportunity,  4,75  
 Catella Sicav,  2,19  
    

FOND ICA BANKEN MODIG  
   

Ansvarig förvaltare Mattias Larsson,  
 Anders Wennberg   
 

Startdag 2012-10-10  

Startkurs kr 100  

Fondtyp Specialfond  

Org nr 515602–5628  

PPM Fondnummer ICA Banken Modig är ej en PPM-fond  

Fondförmögenhet (kkr)   401 588      

Andelsvärde   333,61      

Antal andelar   1 203 778      

   
AVKASTNING   

Jämförelseindex 35% SIX RX, 65% MSCI AC World  
 (infördes 2019-01-01)  
   (

Fondens avkastning innevarande år (%) 27,00  

Jämförelseindexets avkastning 
innevarande år (%) 33,98  

Fondens genomsnittliga årsavkastning 
de senaste två åren (%) 15,18  

Jämförelseindexets genomsnittliga årsavkastning 
de senaste två åren (%) 20,79  

Fondens genomsnittliga årsavkastning 
de senaste fem åren (%) 13,22  

Jämförelseindexets genomsnittliga årsavkastning 
de senaste fem åren (%) N/A  

Fondens avkastning sedan start (%) 233,60  

Jämförelseindex avkastning sedan fondens start (%) N/A  

   
RISK (24 månader)   

Totalrisk fond (%) 14,05  

Totalrisk jämförelseindex (%) 16,54  

Aktiv risk (%) 3,61  

   
OMSÄTTNINGSHASTIGHET & KOSTNADER   

Omsättningshastighet (ggr)Omsättningshastighet (ggr)  0,24      

Transaktionskostnader (mkr)  0,02      

Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper  0,01      

Förvaltningsavgift (%)  0,90      

Debiterad förvaltningsavgift % (fast och rörlig)  N/A     

Årlig avgift %*  1,04      

Maximal förvaltningsavgift i fonder som investeras i (%)  0,70      

Maximal rörlig avgift av överavkastningen i  
fonder som investeras i (%)  20,00      

* Se redovisningsprinciper sid 13   

KOSTNADER FÖR TYPSPARARE   

Engångsinsättning 10 000 kr, Förvaltningskostnad (kr) 103,86  

Månadssparande 100 kr, Förvaltningskostnad (kr) 6,27  

   
HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 
MED NÄRSTÅENDE VÄRDEPAPPERSBOLAG   

Andel av fondens totala omsättning % 0,00  

   
HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT SOM
FÖRVALTAS AV CELINA FONDFÖRVALTNING   

Andel av fondens totala omsättning %   
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Redovisningsprinciper

senaste betalkurs vid externa transak-
tioner i instrumentet eller indikativ 
köpkurs från market maker om sådan 
finns utsedd för emittenten. Om sådan 
uppgift inte finns att tillgå eller av AIF-
förvaltaren bedöms som ej tillförlitlig 
fastställs marknadsvärdet enligt allmänt 
vedertagna värderingsmodeller grundat 
på information från oberoende mäklare 
eller andra externa oberoende källor.

Negativ ränta har bokförts som nega-
tiv avkastning i respektive fond.

Andelsägarens beskattning

Fonden är ett eget skattesubjekt men är 
inte skattskyldig för inkomst av de till-
gångar som ingår i fonden. Andelsägarna 
beskattas istället för en schablonintäkt 
(se nedan).  

Kapitalvinstbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige ska ta upp kapital-
vinst och kapitalförlust vid avyttring av 
andelar i fonden i inkomstslaget kapital 
till 30 procent beskattning. Med avytt-
ring avses bland annat försäljning och 
inlösen. Samma regler gäller för dödsbon 
under förutsättning att den döde varit 
obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kapitalvinst respektive kapitalför-
lust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningspriset (efter avdrag för even-

Specialfonder tillämpar Lag (2013:561) 
om förvaltare av alternativa investerings-
fonder samt Finansinspektionens före-
skrifter (FFFS 2013:10) om Förvaltare 
av alternativa investeringsfonder, Fond-
bolagens förenings tillämpliga rekom-
mendationer för redovisning samt ESMA’s 
riktlinjer.

I fondernas balansräkning har 
fondernas innehav värderats till 
marknadsvärde per 2021-12-30. Med 
marknadsvärde avses stängningskurs. 
Vid marknadsvärderingen används 
olika värderingsmetoder beroende på 
vilket finansiellt instrument som avses 
och på vilken marknad instrumentet 
handlas. För att bestämma värdet på 
fondandelar används senast redovisade 
andelsvärde. För att bestämma värdet 
på marknads-noterade instrument och 
andra instrument som aktivt handlas 
på en etablerad marknad används i 
normalfallet senaste betalkurs. För att 
bestämma värdet på andra instrument 
än de som avses i föregående mening 
används i normalfallet senaste köp- och/
eller säljkurs. Om ovan nämnda värder-
ingsmetoder enligt AIF-förvaltarens 
bedömning är missvisande, fastställs 
värdet på annan objektiv grund. Med 
objektiv grund avses värdering som 
baseras på tillgängliga uppgifter om 

tuella avgifter) och omkostnadsbeloppet. 
Omkostnadsbeloppet är det inköpspris 
som erlagts för de avyttrade fondandel-
arna. Omkostnadsbeloppet beräknas 
normalt enligt genomsnittsmetoden. 

Schablonbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige och som äger 
andelar i fonden ska från och med 
inkomståret 2012 ta upp en schablon-
inkomst på 0,4 procent av värdet av 
fondinnehavet vid årets ingång. Scha-
bloninkomsten ska tas upp i inkomst-
slaget kapital till 30 procent beskattning, 
vilket medför ett effektivt skatteuttag på 
fondvärdet om (0,4 x 0,3 =) 0,12 procent 
per år. Samma regler gäller för dödsbon 
under förutsättning att den döde varit 
obegränsat skattskyldig i Sverige.

Övrigt

Om fonden är knuten till investerings-
sparkonto, fondförsäkring, IPS eller 
premiepension gäller särskilda skatte-
regler. Även för juridiska personer 
och utländska fondandelsägare gäller 
särskilda skatteregler.

Kontrolluppgifter

AIF-förvaltaren alternativt ICA Banken 
AB lämnar kontrolluppgift om vinst eller 

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper fortsätter på nästa sida.

Svensk kod för fondbolag
Celina Fondförvaltning AB (Bolaget) är medlem i Fondbolagens förening. Fondbolagens förening har genom “Svensk kod för 
fondbolag” sammanfattat de övergripande principerna som ska råda vid utövande av fondverksamhet i Sverige. Koden ska 
främja sund fondverksamhet och därigenom värna förtroendet för branschen. Bolaget tillämpar koden med två undantag. 
Värdering av värdepapper vid andra månadsslut än juni och december, sker till slutkurs om dessa finns tillgängliga vid 
tidpunkten för beräkning av NAV-kurs den dagen. Bolagets styrelse består i dagsläget av en oberoende ledamot av totalt fem 
ledamöter. Detta under en övergångsperiod med anledning av den ägarförändring som ägde rum i Bolaget i september 2020.
Alla förvaltare, ledning, anställda inom Risk, Middle Office och Försäljning samt ansvariga för Compliance och Business  
Support hos Bolaget är licensierade av SwedSec alternativt har en gällande dispens. 
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förlust vid försäljning eller inlösen av 
andelar i fonden, schablonintäkt samt  
eventuell utdelning. Kontrolluppgift 
lämnas för fysiska personer och svenska 
dödsbon. 

Upplysningar enligt Svensk 
kod för fondbolag

Ersättning till personalen i AIF-förvalt-
aren är lön samt rörlig ersättning relat-
erat till utvecklingen i Bolaget. Informa-
tion om Bolagets ersättning till anställda 
finns på vår hemsida eller kan beställas 
på adress enligt sista sidan.

Information om ersättningar

Information om utbetalda ersättningar 
under 2021 för Celina Fondförvaltning 
AB lämnas i fondernas Årsredogörelse 
respektive Årsberättelse för 2021.

Emissionsgaranti

Fonderna har inte möjlighet att, inom 
ramen för sina fondbestämmelser och 
Lag (2013:561) om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder, garantera 
emissioner.

Närståendetransaktioner 

Handel med närstående bolag har skett i 
vissa fonder under perioden, se närmare 
under respektive fonds Fondfakta.

Avgifter 

I de fall Fonden investerar i någon av 
AIF-förvaltarens övriga fonder så debit-
eras Fonden en lägre årlig förvaltnings-
avgift i den underliggande fonden för 
förvaltningen till AIF-förvaltaren.

Joachim Gahm
Ordförande
Styrelseuppdrag i bland annat 
Celina AB, arbetande vice 
ordförande i Solhemmet Sam-
hällsfastigheter AB, ordförande i 
Solhemmet Fastigheter och Arise

Björn Hårderup
Verksam vid Alternative Leaders 
S.A

STYRELSE CELINA FONDFÖRVALTNING AB

Emma Stevens
Konsult inom Danesmead Partners 
med rådgivning och styrelseupp-
drag inom start-up och existerande 
fondbolag av olika slag
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Ersättningar

Inga väsentliga ändringar av ersättnings-
policyn har gjorts under året. 

Samband mellan lön och resultat 

Generellt gäller att ersättning till 
anställda i Bolaget är fast lön samt rörlig 
ersättning relaterat till utvecklingen 
i Bolaget och individuell prestation. 
Ersättningarna är vidare utformade så att 
Bolagets förmåga att uppnå god lönsam-
het på kort och lång sikt möjliggörs. Kom-
binationen av fast och rörlig ersättning 
varierar mellan olika personalkategorier. 

Resultatbedömning och riskjustering

Målet är att ha rörliga ersättningar som 
är i linje med bolagets, fondernas och 
fondandelsägarnas långsiktiga intressen 

Ersättningsprinciper hos Celina Fond-
förvaltning AB

Beslutsprocessen

Styrelsen för Celina Fondförvaltning 
AB har antagit en ersättningspolicy som 
styr beslut om ersättningar till Bolagets 
anställda och ledande befattningshavare. 
Bolagets ersättningssystem fastställs i 
enlighet med den vid var tid gällande 
ersättningspolicyn. Bolagets intern- 
revision har, som oberoende kontroll-
funktion, under året granskat att Bolagets 
ersättningssystem är förenligt med 
ersättningspolicyn och bedömt att så är 
fallet. Ersättningar som har utbetalats 
under aktuell period har således varit 
förenliga med Bolagets ersättningspolicy. 

samt att motverka för stort risktagande. 
Bolaget har tagit fram en process för 
resultatbedömning och riskjustering av 
den rörliga ersättningen som tar hänsyn 
till Bolagets, affärsenheternas och/eller 
fondernas/diskretionära mandatens/
individens resultat samt Bolagets kapital 
och likviditetsbehov. 

INFORMATION OM UTBETALDA ERSÄTTNINGAR UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2021

Affärsområde: Verkställande Anställda med  Kontroll- Anställda som Anställda vars Övriga Totalt
 ledning strategiska funktioner  kan påverka totala ersättning anställda 
  befattningar,   Bolagets eller uppgår till,    
    fondernas eller överstiger  
    risknivå den totala  
     ersättningen till  
     någon i den  
     verkställande  
     ledningen  

Antal anställda:  1 7 2 7 5 20 42

Ersättning:  Belopp (SEK) Belopp (SEK) Belopp (SEK) Belopp SEK Belopp SEK Belopp (SEK) Belopp SEK

Totalbelopp för samtliga 
utbetalda ersättningar  1 809 600 6 451 545 1 155 854 4 391 079 15 276 953 7 538 706 36 623 737

Totalbelopp för utbetald 
fast ersättning avseende 2021 1 809 600 4 721 545 1 155 854 3 007 079 10 056 953 6 894 706 27 645 737

Totalbelopp för utbetald 
rörlig ersättning avseende 
2019 och tidigare år 0 1 730 000 0 1 384 000 5 220 000 644 000 8 978 000

Ovanstående redovisade utbetalda fasta och rörliga ersättningar tar inte hänsyn till sociala kostnader med mera.
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ICA Bankens tre fond-i-fonder har olika risknivå, där ICA Banken Måttlig är en 
fond med väl avvägd mix av räntor och aktier. Fonden har runt 55-60 procent 
investerat i aktiefonder och resterande i räntefonder och hedgefonder. 

En väl avvägd blandning 
av aktier och räntor

I början av året såg utsikterna för 
börsen ljusa ut. Ekonomin förvänt-
ades förbättras under året drivet av 
vaccination och att samhället öppnas, 
men även sparande hos konsumenten 
som nu kunde spenderas. Negativa 
realräntor var, och är, också positivt 
för börsen, speciellt i ett relativt pers-
pektiv jämfört med obligationer.

Styrkan i uppgången har dock 
överraskat. Värderingarna blev rela-
tivt höga under våren och vi har under 
hela året sett allt högre inflation, 
något som riskerar att på sikt dra upp 
räntorna och bromsa börsuppgången. 
Inflationen har drivits av högre 
råvarupriser, höga container frakt-
rater, logistikproblem och inom flera 
sektorer brist på arbetskraft. Checkar 
som skickats ut till befolkningen 
och generösare arbetslöshetsstöd har 
reducerat arbetskraften i USA, och 
när ekonomin öppnat så har det för 
många företag i USA blivit svårt att 
rekrytera vilket också har bidragit till 
högre inflation. 

Under året har det pågått en debatt 
om denna högre inflationstakt är 
tillfällig eller bestående, där Federal 
Reserve och många ekonomer har 
lutat mot att inflationen är tillfällig 
snarare än bestående. Vi ser dock 
en risk att inflationen blir bestående 
så bör räntorna gå upp och kyla av 
börsen. Men, det är inte heller lätt 
att hitta alternativ och jämfört med 
obligationer är aktier fortfarande mer 
attraktivt även i ett sådant scenario. 

ICA Måttlig har gått upp 17,68 
procent vilket är sämre än jämförelse-
index som stigit 19,05 procent. Det 

finns några förklaringar till att fonden 
har tappat lite mot jämförelseindex. Dels 
har vi varit försiktiga och i snitt haft 
lite mindre än 60 procent aktier (vilket 
är i jämförelseindex), ICA fonderna är 
hållbara och exkluderar bland annat 
olja som är en av årets bästa branscher 
samt Tesla av arbetsrättsliga skäl och 
ICA Måttlig har varit något överviktad 
utvecklingsländerna som tyvärr gått 
sämre än världsindex. Vi tror dock att 
vara hållbara och exkludera sektorer som 
olja kommer att leda till bättre avkast-
ning på lång sikt. Vi fortsätter också att 
tro att utvecklingsländerna på lång sikt 
kommer att ge bättre avkastning, men 
på grund av oro för Kina så har vi under 
året dragit ner på övervikten. Försvag-
ning av svenska kronan har varit positivt 
för både fonden och jämförelseindex.

Inom krediter och alternativa 
investeringar har ICA Måttlig dragit ner 
exponeringen mot Catella Hedgefond 
och Catella Credit Opportunity något, 
men istället köpt Catella Corporate Bond 
Flex. Detta ger en bättre riskspridning 
och balans mellan dessa tre fonder. 
Catella Corporate Bond Flex är en fond 
med god genomsnittlig ränta på fondens 
kreditexponering.

Alla fonder som ICA Måttlig investerar 
i följer Celinas hållbarhets och exklu-
deringskriterier. För exponering utanför 
Norden används Handelsbankens håll-
bara indexfonder. Fonden förvaltas av 
Anders Wennberg och Mattias Larsson. 
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BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING kSEK  31-dec-21 31-dec-20

TILLGÅNGAR  
Fondandelar (Not 1) 310 210 208 364
Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 310 210 208 364
  
Bankmedel och övriga likvida medel 10 685 10 829
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 129 97
SUMMA TILLGÅNGAR 321 024 219 290
  
SKULDER  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 199 137
Övriga skulder 281 141
SUMMA SKULDER 480 278
  
FONDFÖRMÖGENHET Not 2 320 544 219 012

  
POSTER INOM LINJEN 0 0
  
RESULTATRÄKNING kSEK 2021 2020

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING  
Värdeförändring på fondandelar 43 603 6 293
Ränteintäkter  –9
Utdelningar  196
Valutavinster och förluster netto 54 –1 113
Övriga intäkter 1 372 824
SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING 45 029 6 191
  
KOSTNADER  
FÖRVALTNINGSKOSTNADER  
Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet 2 050 1 433
Ersättning till förvaringsinstitutet 51 42
Övriga kostnader 44 53
SUMMA KOSTNADER 2 145 1 528
  
ÅRETS RESULTAT 42 884 4 663
  
Not 2 TILL BALANSRÄKNING  
FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 2021 2020

FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 219 012 191 417
Andelsutgivning 125 092 95 128
Andelsinlösen –66 444 –72 196
Årets resultat enligt resultaträkning 42 884 4 663
FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 320 544 219 012
   

   Markn.  Fond- 
   värde  vikt 
Not 1 Värdepapper  Antal Kurs (kSEK)  %
FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT

FONDER    
AKTIEFOND    
Catella Sverige Hållbart Beta A 71 341,5999    794,96    56 714 17,69   
SHB Emerging Markets Index Criteria A1 60 653,6856    183,05    11 103 3,46   
SHB Europa Index Criteria 93 403,3339    165,88    15 494 4,83   
SHB Global Index Criteria A1 168 774,1630    427,12    72 087 22,49   
SHB Global Småbolag Index Criteria A1 134 210,9702    166,25    22 313 6,96   
SHB USA Index Criteria A1S 13 871,8351    678,96    9 418 2,94   
   187 128 58,38   
    
RÄNTEFOND    
Catella Avkastningsfond 186 994,3000    132,39    24 756 7,72   
Catella Credit Opportunity 232 862,8182    128,05    29 818 9,30   
Catella Nordic Corp. Bond Flex RC (SEK), Luxemburg 293 764,3497    136,59    40 125 12,52   
   94 700 29,54   
    
HEDGEFOND    
Catella Hedgefond A 163 146,9076    173,97    28 383 8,85   
   28 383 8,85   
    
SUMMA FONDANDELAR   310 210 96,78   
    
SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT   310 210 96,78   
    
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER   10 334 3,22   
    
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET   320 544 100,00   

HANDEL MED DERIVAT
Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera 
sin förvaltning.
 
Ingen handel med derivatinstrument har skett under året.
 
Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden

KURSUTVECKLING ÅRSVIS %

 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021

    
n ICA Banken Måttlig (%) *   
 Fonden startade 2012-10-10

n Jämförelseindex (%)

HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, 
ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING
  Andels-  Fond- 
 Utdelning värde Antal förmögenhet Aktiv 
Datum kr/andel SEK andelar kSEK risk*

121231 0,00 100,19    258 282 25 877 N/A
131231 0,00 114,31    336 588 38 476 N/A
141231 0,00 130,68    523 353 68 390 0,95%
151231 0,00 135,51    736 273 99 769 0,60%
161231 0,00 147,13    830 536 122 197 0,92%
171231 0,00 156,70    1 014 423 158 964 0,85%
181231 0,00 154,00    1 110 422 171 010 0,72%
191231 0,00 182,91    1 046 495 191 417 0,80%
201231 0,00 188,39    1 162 533 219 012 1,77%
211231 0,00 221,70    1 445 839 320 544 2,23% 
    
* Baserat på månadsdata från de senaste 24 månader. Fondens jämförelseindex infördes 2019-01-01, tidigare 
siffror i tabellen är baserade på detta index.  

ICA MÅTTLIG – FONDENS AKTIVITETSGRAD
Aktivitetsgrad mäts med måttet tracking error/aktiv risk. Det uppnådda aktivitetsmåttet förkla-
ras av att Fonden huvudsakligen haft en allokering avspeglande jämförelseindex under perioden. 
Fondens jämförelseindex infördes 2019-01- 01 och tidigare siffror i tabellen är baserade på detta 
index.

När jämförelseindex infördes 2019-01-01 sattes ett mål på aktiv risk lägre än 1,25% på års-
basis, vilket är den nivån den aktiva risken varit historiskt. Under våren 2020 genomfördes en 
förändring där fonden gick från en indexnära fond till en mer aktivt förvaltad fond. Bland annat 
blev det möjligt att investera i ytterligare tillgångsslag så som hedgefonder. Detta innebar även att 
målet för aktiv risk höjdes till 2-5%. Fondens aktiva risk för 2020 ligger under detta målintervall 
vilket beror på att förändringen i förvaltningen skedde under våren 2020 och är ett mål för 
aktivitetsgrad över en 24 månaders period. Tittar man på senaste 12 månaderna ligger den aktiva 
risken på 2,6% vilket är i linje med målet. 
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Hållbarhetsinformation om ICA bankens fonder
FOND:  ICA 
  BANKEN 
  MÅTTLIG    

HÅLLBARHETSKLASSIFICERING / ARTIKEL SFDR:  Artikel 8 

HÅLLBARHETSINFORMATION:    
- Fonden har hållbara investeringar som mål  – 

- Hållbarhetsaspekter beaktas 
i förvaltningen av fonden.  X* 

- Hållbarhetsaspekter beaktas inte 
i förvaltningen av fonden.  – 

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS 
I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN:   

- Miljöaspekter  X

- Sociala aspekter    X 

- Bolagsstyrningsaspekter   X 

- Andra hållbarhetsaspekter  – 

METODER SOM ANVÄNDS FÖR 
HÅLLBARHETSARBETET: 

FONDEN VÄLJER IN

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för 
förvaltarens val av bolag.   – 

- Fondens förvaltare tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågor.   X 

ÖVRIGT: 

- Annan metod som fonden tilllämpar för att välja in.  – 

FONDEN VÄLJER BORT 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER: 

- Klusterbomber, personminor  X 

- Kemiska och biologiska vapen  X 

- Kärnvapen  X 

- Vapen och/eller krigsmateriel  X 

- Alkohol  X 

- Tobak  X 

- Kommersiell spelverksamhet  X 

- Pornografi  X 

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)  X 

- Uran  – 

- Genetiskt modifierade organismer (GMO)  – 

- Övrigt  – 

INTERNATIONELLA NORMER: 
- Fonden undviker att investera i samtliga 
identifierade bolag som inte följer 
internationella normer.  X 

- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att
komma tillrätta med problemen under en accep-
tabel tidshorisont underkänns för investering.  – 

LÄNDER: 
- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden 
bolag involverade i vissa länder/räntebärande 
värdepapper utgivna av vissa stater.   – 

ÖVRIGT:   – 

FONDBOLAGET PÅVERKAR

Fondbolaget påverkar sitt ägarinflytande 
för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

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

- Bolagspåverkan i egen regi  X 

- Bolagspåverkan i samarbete med 
andra investerare  – 

- Röstar på bolagsstämmor  – 

- Deltar i valberedningar för att påverka 
styrelsens sammansättning  – 

- Annan bolagspåverkan  – 

- Uppföljning av hållbarhetsarbetet                       Redovisning och uppföljning av hållbarhetsarbetets metoder             
                                                    och effekter redogörs för i fondernas årsberättelse. 

**

* Fonden är en fond i fond. Hållbarhetsaspekter beaktas i valet samtliga underliggande fondinnehav. 
* * Påverkansarbete kan ske indirekt genom att Celina har en dialog med förvaltaren av externa underliggande fonder. 
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  ICA Banken Måttlig 

Beskrivning av hållbarhetsarbetet 2021

Övergripande kommentarer 
om hållbarhetsarbetet

Fonden är en fond-i-fond där en stor del 
av tillgångarna är investerade i Celinas 
egna fonder. Det hållbarhetsarbete som 
bedrivs inom ramen för Celinas övriga 
fonder kommer således även ICA Måttlig 
andelsägare till godo. Kraven gällande de 
externa fonder eller ETF:er som används 
i ICA Banken Måttlig följer även dessa 
Celinas exkluderingskriterier vilket 
gör hela fonden fri från kontroversiella 
produkter och fossila bränslen i enlighet 
med de gränsvärden som satts upp. 
Fonden har mindre exponering mot av 
Celina förvaltade Hedgefonder som kan 
gå kort exkluderade bolag.

Referensvärden:

 Fonden har följande index som refer-
ensvärde.

 -Inget index har valts som referensvärde.

Fonden har valt in

Fonden har valt investeringar i externa 
fonder från Handelsbanken med global 
exponering med samma exkluderings-
ambition som Celina fonder i övrigt.  

Fonden har valt bort 

Fonden har valt bort och sålt alla inves-
teringar i externa fonder som inte lever 
upp till Celina Fonders exkluderingskri-
terier. 

Fondbolaget har påverkat 

Vi har en dialog med förvaltande bolag 
av våra externa fonder för att säkerställa 
att de följer de exkluderingskriterier som 
vi ställt upp för fonden. Vi arbetar även 
aktivt för att påverka fondbolaget av den 
externa fonden att utveckla, förtydliga 
och förbättra sitt arbete i takt med  
Celinas ambitioner och branschen i 
övrigt.

EU-taxonomin är ett klassifikations-
system som syftar till att etablera 
gemensamma kriterier för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. 

Samtliga av här redovisade fonder 
främjar miljörelaterade egenskaper 
(artikel 8) och gör hållbara investeringar 
i ekonomisk verksamhet som bidrar 
till ett miljömål som avses i artikel 2.17 
SFDR.

Enligt regelverket ska det för varje 
fond redovisas hur stor del av fondens 
investeringar som är förenliga med 
taxonomin.  

Taxonomin håller på att utvecklas 
och kriterier för samtliga miljömål är 
ännu inte klara. Det saknas också en 
fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin. De bolag som 
fonden investerar i har ännu inte börjat 
rapportera i vilken utsträckning som 
deras verksamhet är förenlig med EU-
taxonomin. Därför bedömer fondbolaget 
att det i dagsläget inte är möjligt att 
lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor 
andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka 
inte betydande skada”, som innebär 
att investeringar som bidrar till ett 
hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat 
hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte 
betydande skada” är endast tillämplig 
på den del av fonden som utgörs av 
investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbar-
hetsrelaterade upplysningar eller enligt 
EU-taxonomin. Den återstående delen 
av denna fond har underliggande invest-
eringar som inte beaktar EU-kriterierna 
för miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter.

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
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Fondfakta 2021-12-31

 ,   Catella Sicav,  34,57  
   Catella Hedgefond A,  11,74  
   Catella Avkastningsfond,  10,41  
    Catella Credit Opportunity,  8,62  
   Catella Sverige Håll bart Beta A, 6,29  

FOND  ICA BANKEN MÅTTLIG  
  
Ansvarig förvaltare  Mattias Larsson, 
  Anders Wennberg  
 

Startdag  2012-10-10 

Startkurs kr  100 

Fondtyp  Specialfond 

Org nr  515602–5636 

PPM Fondnummer  ICA Banken Måttlig är ej en PPM-fond 

Fondförmögenhet (kkr)     320 544     

Andelsvärde    221,70     

Antal andelar    1 445 839     

   
AVKASTNING   

Jämförelseindex  20% SIX RX, 40% MSCI AC World 
  30% OMRX T-Bill, 10% OMRX T-Bond 
  (infördes 2019-01-01) 

Fondens avkastning innevarande år (%)  17,68 

Jämförelseindexets avkastning 
innevarande år (%)  19,05 

Fondens genomsnittliga årsavkastning 
de senaste två åren (%)  10,09 

Jämförelseindexets genomsnittliga årsavkastning 
de senaste två åren (%)  12,25 

Fondens genomsnittliga årsavkastning 
de senaste fem åren (%)  8,55 

Jämförelseindexets genomsnittliga årsavkastning 
de senaste fem åren (%)  N/A 

Fondens avkastning sedan start (%)  121,70 

Jämförelseindex avkastning sedan fondens start (%)  N/A 

   
RISK (24 månader)   

Totalrisk fond (%)  8,97 

Totalrisk jämförelseindex (%)  10,17 

Aktiv risk (%)  2,23 

   
OMSÄTTNINGSHASTIGHET & KOSTNADER   

Omsättningshastighet (ggr)Omsättningshastighet (ggr)   0,19     

Transaktionskostnader (mkr)   0,03     

Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper   0,02     

Förvaltningsavgift (%)   0,75     

Debiterad förvaltningsavgift % (fast och rörlig)    N/A   

Årlig avgift %*   0,90     

Maximal förvaltningsavgift i fonder som investeras i (%)   0,70     

Maximal rörlig avgift av överavkastningen i  
fonder som investeras i (%)   20,00     

* Se redovisningsprinciper sid 13   

KOSTNADER FÖR TYPSPARARE   

Engångsinsättning 10 000 kr, Förvaltningskostnad (kr)  82,62 

Månadssparande 100 kr, Förvaltningskostnad (kr)  5,11 

   
HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 
MED NÄRSTÅENDE VÄRDEPAPPERSBOLAG   

Andel av fondens totala omsättning %  0,00 

   
HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT SOM
FÖRVALTAS AV CELINA FONDFÖRVALTNING   

Andel av fondens totala omsättning %   
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förlust vid försäljning eller inlösen av 
andelar i fonden, schablonintäkt samt  
eventuell utdelning. Kontrolluppgift 
lämnas för fysiska personer och svenska 
dödsbon. 

Upplysningar enligt Svensk 
kod för fondbolag

Ersättning till personalen i AIF-förvalt-
aren är lön samt rörlig ersättning relat-
erat till utvecklingen i Bolaget. Informa-
tion om Bolagets ersättning till anställda 
finns på vår hemsida eller kan beställas 
på adress enligt sista sidan.

Information om ersättningar

Information om utbetalda ersättningar 
under 2021 för Celina Fondförvaltning 
AB lämnas i fondernas Årsredogörelse 
respektive Årsberättelse för 2021.

Emissionsgaranti

Fonderna har inte möjlighet att, inom 
ramen för sina fondbestämmelser och 
Lag (2013:561) om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder, garantera 
emissioner.

Närståendetransaktioner 

Handel med närstående bolag har skett i 
vissa fonder under perioden, se närmare 
under respektive fonds Fondfakta.

Avgifter 

I de fall Fonden investerar i någon av 
AIF-förvaltarens övriga fonder så debit-
eras Fonden en lägre årlig förvaltnings-
avgift i den underliggande fonden för 
förvaltningen till AIF-förvaltaren.

Joachim Gahm
Ordförande
Styrelseuppdrag i bland annat 
Celina AB, arbetande vice 
ordförande i Solhemmet Sam-
hällsfastigheter AB, ordförande i 
Solhemmet Fastigheter och Arise

Björn Hårderup
Verksam vid Alternative Leaders 
S.A

STYRELSE CELINA FONDFÖRVALTNING AB

Emma Stevens
Konsult inom Danesmead Partners 
med rådgivning och styrelseupp-
drag inom start-up och existerande 
fondbolag av olika slag
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Ersättningar

Inga väsentliga ändringar av ersättnings-
policyn har gjorts under året. 

Samband mellan lön och resultat 

Generellt gäller att ersättning till 
anställda i Bolaget är fast lön samt rörlig 
ersättning relaterat till utvecklingen 
i Bolaget och individuell prestation. 
Ersättningarna är vidare utformade så att 
Bolagets förmåga att uppnå god lönsam-
het på kort och lång sikt möjliggörs. Kom-
binationen av fast och rörlig ersättning 
varierar mellan olika personalkategorier. 

Resultatbedömning och riskjustering

Målet är att ha rörliga ersättningar som 
är i linje med bolagets, fondernas och 
fondandelsägarnas långsiktiga intressen 

Ersättningsprinciper hos Celina Fond-
förvaltning AB

Beslutsprocessen

Styrelsen för Celina Fondförvaltning 
AB har antagit en ersättningspolicy som 
styr beslut om ersättningar till Bolagets 
anställda och ledande befattningshavare. 
Bolagets ersättningssystem fastställs i 
enlighet med den vid var tid gällande 
ersättningspolicyn. Bolagets intern- 
revision har, som oberoende kontroll-
funktion, under året granskat att Bolagets 
ersättningssystem är förenligt med 
ersättningspolicyn och bedömt att så är 
fallet. Ersättningar som har utbetalats 
under aktuell period har således varit 
förenliga med Bolagets ersättningspolicy. 

samt att motverka för stort risktagande. 
Bolaget har tagit fram en process för 
resultatbedömning och riskjustering av 
den rörliga ersättningen som tar hänsyn 
till Bolagets, affärsenheternas och/eller 
fondernas/diskretionära mandatens/
individens resultat samt Bolagets kapital 
och likviditetsbehov. 

INFORMATION OM UTBETALDA ERSÄTTNINGAR UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2021

Affärsområde: Verkställande Anställda med  Kontroll- Anställda som Anställda vars Övriga Totalt
 ledning strategiska funktioner  kan påverka totala ersättning anställda 
  befattningar,   Bolagets eller uppgår till,    
    fondernas eller överstiger  
    risknivå den totala  
     ersättningen till  
     någon i den  
     verkställande  
     ledningen  

Antal anställda:  1 7 2 7 5 20 42

Ersättning:  Belopp (SEK) Belopp (SEK) Belopp (SEK) Belopp SEK Belopp SEK Belopp (SEK) Belopp SEK

Totalbelopp för samtliga 
utbetalda ersättningar  1 809 600 6 451 545 1 155 854 4 391 079 15 276 953 7 538 706 36 623 737

Totalbelopp för utbetald 
fast ersättning avseende 2021 1 809 600 4 721 545 1 155 854 3 007 079 10 056 953 6 894 706 27 645 737

Totalbelopp för utbetald 
rörlig ersättning avseende 
2019 och tidigare år 0 1 730 000 0 1 384 000 5 220 000 644 000 8 978 000

Ovanstående redovisade utbetalda fasta och rörliga ersättningar tar inte hänsyn till sociala kostnader med mera.
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Adress: Birger Jarlsgatan 6 
Box 7328 
103 90 Stockholm
Telefon: 08-614 25 00
Telefax: 08-611 01 30
Epost: Kund@celinafonder.se
Hemsida: catella.com/fonder 

Celina Fondförvaltning AB
StockholmTelefon: 033-47 47 90

Epost: icabanken@ica.se
Hemsida: icabanken.se 

ICA Banken AB







4

ICA BANKEN VARLIG

ICA Bankens tre fond-i-fonder har olika risknivå, där ICA Banken Varlig är en 
fond med en försiktigt avvägd mix av räntor och aktier. Fonden har runt 30  
procent investerat i aktiefonder och resterande i räntefonder och hedgefonder. 

En försiktig blandning av aktier 
och räntor

I början av året såg utsikterna för 
börsen ljusa ut. Ekonomin förvänt-
ades förbättras under året drivet av 
vaccination och att samhället öppnas, 
men även sparande hos konsumenten 
som nu kunde spenderas. Negativa 
realräntor var, och är, också positivt 
för börsen, speciellt i ett relativt pers-
pektiv jämfört med obligationer.

Styrkan i uppgången har dock 
överraskat. Värderingarna blev rela-
tivt höga under våren och vi har under 
hela året sett allt högre inflation, 
något som riskerar att på sikt dra upp 
räntorna och bromsa börsuppgången. 
Inflationen har drivits av högre 
råvarupriser, höga container frak-
trater, logistikproblem och inom flera 
sektorer brist på arbetskraft. Checkar 
som skickats ut till befolkningen 
och generösare arbetslöshetsstöd har 
reducerat arbetskraften i USA, och 
när ekonomin öppnat så har det för 
många företag i USA blivit svårt att 
rekrytera vilket också har bidragit till 
högre inflation. 

Under året har det pågått en debatt 
om denna högre inflationstakt är 
tillfällig eller bestående, där Federal 
Reserve och många ekonomer har 
lutat mot att inflationen är tillfällig 
snarare än bestående. Vi ser dock 
en risk att inflationen blir bestående 
så bör räntorna gå upp och kyla av 
börsen. Men, det är inte heller lätt 
att hitta alternativ och jämfört med 
obligationer är aktier fortfarande mer 
attraktivt även i ett sådant scenario. 

ICA Varlig har gått upp 10,12 
procent vilket är bättre än jämförelse-
index som stigit 8,89 procent. Det 
finns några förklaringar till att fonden 
har gått bättre än jämförelseindex. 

Huvudskälet till överavkastningen är 
att investeringar i Ränte-, Kredit- och 
Hedgefonder gått bättre än Statsskuld-
växlar och Statsobligationer. ICA 
fonderna är hållbara och exkluderar 
bland annat olja som är en av årets 
bästa branscher, detta har däremot 
pressat utvecklingen för fonden 
jämfört med index. Vi tror dock att 
vara hållbara och exkludera sektorer 
som olja kommer att leda till bättre 
avkastning på lång sikt. Försvagning 
av svenska kronan har varit positivt 
för både fonden och jämförelseindex.

Inom krediter och alternativa 
investeringar har ICA Varlig dragit 
ner exponeringen mot Catella Hedge-
fond och Catella Credit Opportunity 
något, men istället köpt Catella Corpo-
rate Bond Flex. Detta ger en bättre 
riskspridning och balans mellan dessa 
tre fonder. Catella Corporate Bond 
Flex är en fond med god genomsnittlig 
ränta på fondens kreditexponering.

Alla fonder som ICA Varlig invest-
erar i följer Celinas hållbarhets och 
exkluderingskriterier. För exponering 
utanför Norden används Handels-
bankens hållbara indexfonder. Fonden 
förvaltas av Anders Wennberg och 
Mattias Larsson. 
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BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING kSEK  31-dec-21 31-dec-20

TILLGÅNGAR  
Fondandelar (Not 1) 157 837 105 670
Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 157 837 105 670
  
Bankmedel och övriga likvida medel 4 364 7 068
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 82 61
SUMMA TILLGÅNGAR 162 283 112 799
  
SKULDER  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 68 47
Övriga skulder 37 45
SUMMA SKULDER 105 92
  
FONDFÖRMÖGENHET Not 2 162 178 112 707

  
POSTER INOM LINJEN 0 0
  
RESULTATRÄKNING kSEK 2021 2020

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING  
Värdeförändring på fondandelar 12 816 4 570
Ränteintäkter 0 –7
Utdelningar 0 38
Valutavinster och förluster netto 1 –177
Övriga intäkter 862 509
SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING 13 679 4 933
  
KOSTNADER  
FÖRVALTNINGSKOSTNADER  
Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet 696 473
Ersättning till förvaringsinstitutet 32 34
Övriga kostnader 44 23
SUMMA KOSTNADER 772 530
  
ÅRETS RESULTAT 12 907 4 403
  
Not 2 TILL BALANSRÄKNING  
FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET  2020

FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 112 707 92 554
Andelsutgivning 78 540 57 799
Andelsinlösen –41 976 –42 049
Årets resultat enligt resultaträkning 12 907 4 403
FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT 162 178 112 707

HANDEL MED DERIVAT
Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera 
sin förvaltning.

Ingen handel med derivatinstrument har skett under året.
 
Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden

   Markn.  Fond- 
   värde  vikt 
Not 1 Värdepapper Antal  Kurs  (kSEK)  %
FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 

FONDER    
AKTIEFOND    
Catella Sverige Hållbart Beta A 18 864,6202    794,96    14 997 9,25   
SHB Emerging Markets Index Criteria A1 21 012,0485    183,05    3 846 2,37   
SHB Europa Index Criteria 26 226,0688    165,88    4 350 2,68   
SHB Global Index Criteria A1 39 200,2837    427,12    16 743 10,32   
SHB Global Småbolag Index Criteria A1 53 138,1085    166,25    8 834 5,45   
SHB USA Index Criteria A1S 2 734,7401    678,96    1 857 1,14   
   50 627 31,22   
    
RÄNTEFOND    
Catella Avkastningsfond 236 247,4615    132,39    31 277 19,29   
Catella Credit Opportunity 188 263,5524    128,05    24 107 14,86   
Catella Nordic Corp. Bond Flex RC (SEK), Luxemburg 184 564,5064    136,59    25 210 15,54   
   80 594 49,69   
    
HEDGEFOND    
Catella Hedgefond A 152 992,5737    173,97    26 616 16,41   
   26 616 16,41   
    
SUMMA FONDANDELAR   157 837 97,32   
    
SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT   157 837 97,32   
    
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER   4 341 2,68   
    
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET   162 178 100,00   

-2

0

2

4

6

8

10

KURSUTVECKLING ÅRSVIS %

 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021

    
n ICA Banken Varlig (%) *   
 Fonden startade 2012-10-10

n Jämförelseindex (%)

HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, 
ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING
  Andels-  Fond- 
 Utdelning värde Antal förmögenhet Aktiv 
Datum kr/andel SEK andelar kSEK risk*

121231 0,00 100,33 256 031 25 686 N/A
131231 0,00 108,46 309 803 33 601 N/A
141231 0,00 117,51 430 515 50 590 0,86%
151231 0,00 119,83 562 020 67 348 0,60%
161231 0,00 125,77 608 457 76 524 0,84%
171231 0,00 130,21 743 948 96 867 0,77%
181231 0,00 128,97 789 863 101 870 0,55%
191231 0,00 141,43 654 409 92 554 0,61%
201231 0,00 148,25 760 245 112 207 1,55%
211231 0,00 163,25 993 428 162 178 1,87% 
    
* Baserat på månadsdata från de senaste 24 månader. Fondens jämförelseindex infördes 2019-01-01, tidigare 
siffror i tabellen är baserade på detta index.  

ICA VARLIG  – FONDENS AKTIVITETSGRAD
Aktivitetsgrad mäts med måttet tracking error/aktiv risk. Det uppnådda aktivitetsmåttet förkla-
ras av att Fonden huvudsakligen haft en allokering avspeglande jämförelseindex under perioden. 
Fondens jämförelseindex infördes 2019-01- 01 och tidigare siffror i tabellen är baserade på detta 
index.

När jämförelseindex infördes 2019-01-01 sattes ett mål på aktiv risk lägre än 1,0% på årsbasis, 
vilket är den nivån den aktiva risken varit historiskt. Under våren 2020 genomfördes en föränd-
ring där fonden gick från en indexnära fond till en mer aktivt förvaltad fond. Bland annat blev det 
möjligt att investera i ytterligare tillgångsslag så som hedgefonder. Detta innebar även att målet 
för aktiv risk höjdes till 1-3%. Fondens aktiva risk för 2020 ligger inom detta målintervall.
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Hållbarhetsinformation om ICA bankens fonder
FOND:   ICA
   BANKEN
   VARLIG  

HÅLLBARHETSKLASSIFICERING / ARTIKEL SFDR:   Artikel 8

HÅLLBARHETSINFORMATION:    
- Fonden har hållbara investeringar som mål   –

- Hållbarhetsaspekter beaktas 
i förvaltningen av fonden.   X*

- Hållbarhetsaspekter beaktas inte 
i förvaltningen av fonden.   –

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS 
I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN:   

- Miljöaspekter   X

- Sociala aspekter     X

- Bolagsstyrningsaspekter    X

- Andra hållbarhetsaspekter   –

METODER SOM ANVÄNDS FÖR 
HÅLLBARHETSARBETET: 

FONDEN VÄLJER IN

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för 
förvaltarens val av bolag.    –

- Fondens förvaltare tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågor.    X

ÖVRIGT: 

- Annan metod som fonden tilllämpar för att välja in.   –

FONDEN VÄLJER BORT 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER: 

- Klusterbomber, personminor   X

- Kemiska och biologiska vapen   X

- Kärnvapen   X

- Vapen och/eller krigsmateriel   X

- Alkohol   X

- Tobak   X

- Kommersiell spelverksamhet   X

- Pornografi   X

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)   X

- Uran   –

- Genetiskt modifierade organismer (GMO)   –

- Övrigt   –

INTERNATIONELLA NORMER: 
- Fonden undviker att investera i samtliga 
identifierade bolag som inte följer 
internationella normer.   X

- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att
komma tillrätta med problemen under en accep-
tabel tidshorisont underkänns för investering.   –

LÄNDER: 
- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden 
bolag involverade i vissa länder/räntebärande 
värdepapper utgivna av vissa stater.    –

ÖVRIGT:    –

FONDBOLAGET PÅVERKAR

Fondbolaget påverkar sitt ägarinflytande 
för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. 

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

- Bolagspåverkan i egen regi   X

- Bolagspåverkan i samarbete med 
andra investerare   –

- Röstar på bolagsstämmor   –

- Deltar i valberedningar för att påverka 
styrelsens sammansättning   –

- Annan bolagspåverkan   –

- Uppföljning av hållbarhetsarbetet                       Redovisning och uppföljning av hållbarhetsarbetets metoder             
                                                    och effekter redogörs för i fondernas årsberättelse. 

**

* Fonden är en fond i fond. Hållbarhetsaspekter beaktas i valet samtliga underliggande fondinnehav. 
* * Påverkansarbete kan ske indirekt genom att Celina har en dialog med förvaltaren av externa underliggande fonder. 
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Övergripande kommentarer 
om hållbarhetsarbetet

Fonden är en fond-i-fond där en stor del 
av tillgångarna är investerade i Celinas 
egna fonder. Det hållbarhetsarbete som 
bedrivs inom ramen för Celinas övriga 
fonder kommer således även ICA Varligs 
andelsägare till godo. Kraven gällande de 
externa fonder eller ETF:er som används 
i ICA Banken Varlig följer även dessa 
Celinas exkluderingskriterier vilket 
gör hela fonden fri från kontroversiella 
produkter och fossila bränslen i enlighet 
med de gränsvärden som satts upp. 
Fonden har mindre exponering mot av 
Celina förvaltade Hedgefonder som kan 
gå kort exkluderade bolag.

Referensvärden:

 Fonden har följande index som referens-
värde.

 -Inget index har valts som referensvärde.

Fonden har valt in

Fonden har valt investeringar i externa 
fonder från Handelsbanken med global 
exponering med samma exkluderings-
ambition som Celina fonder i övrigt.  

Fonden har valt bort 

Fonden har valt bort och sålt alla inves-
teringar i externa fonder som inte lever 
upp till Celina Fonders exkluderingskri-
terier. 

Fondbolaget har påverkat 

Vi har en dialog med förvaltande bolag 
av våra externa fonder för att säkerställa 
att de följer de exkluderingskriterier som 
vi ställt upp för fonden. Vi arbetar även 
aktivt för att påverka fondbolaget av den 
externa fonden att utveckla, förtydliga 
och förbättra sitt arbete i takt med  
Celinas ambitioner och branschen i 
övrigt.

Beskrivning av hållbarhetsarbetet 2021

  ICA Banken Varlig 

EU-taxonomin är ett klassifikations-
system som syftar till att etablera 
gemensamma kriterier för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. 

Samtliga av här redovisade fonder 
främjar miljörelaterade egenskaper 
(artikel 8) och gör hållbara investeringar 
i ekonomisk verksamhet som bidrar 
till ett miljömål som avses i artikel 2.17 
SFDR.

Enligt regelverket ska det för varje 
fond redovisas hur stor del av fondens 
investeringar som är förenliga med 
taxonomin.  

Taxonomin håller på att utvecklas 
och kriterier för samtliga miljömål är 
ännu inte klara. Det saknas också en 
fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin. De bolag som 
fonden investerar i har ännu inte börjat 
rapportera i vilken utsträckning som 
deras verksamhet är förenlig med EU-
taxonomin. Därför bedömer fondbolaget 
att det i dagsläget inte är möjligt att 
lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor 
andel av fondens investeringar som är 
förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka 
inte betydande skada”, som innebär 
att investeringar som bidrar till ett 
hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat 
hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte 
betydande skada” är endast tillämplig 
på den del av fonden som utgörs av 
investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbar-
hetsrelaterade upplysningar eller enligt 
EU-taxonomin. Den återstående delen 
av denna fond har underliggande invest-
eringar som inte beaktar EU-kriterierna 
för miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter.

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
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Fondfakta 2021-12-31

     Catella Sicav,  41,58
     Catella Credit Opportunity,  17,73
     Catella Hedgefond A,  12,63
     Catella Avkastningsfond,  8,74
     Catella Sverige Hållbart Beta A,  3,06

FOND   ICA BANKEN VARLIG
   

Ansvarig förvaltare   Mattias Larsson,
   Anders Wennberg 
 

Startdag   2012-10-10

Startkurs kr   100

Fondtyp   Specialfond

Org nr   515602–5644

PPM Fondnummer   ICA Banken Varlig är ej en PPM-fond

Fondförmögenhet (kkr)      162 178    

Andelsvärde      163,25    

Antal andelar      993 428     

   
AVKASTNING   

Jämförelseindex   10% SIX RX, 20% MSCI AC World,
   50% OMRX T-Bill, 20% OMRX T-Bond
   (infördes 2019-01-01)

Fondens avkastning innevarande år (%)   10,12

Jämförelseindexets avkastning 
innevarande år (%)   8,89

Fondens genomsnittliga årsavkastning 
de senaste två åren (%)   7,44

Jämförelseindexets genomsnittliga årsavkastning 
de senaste två åren (%)   5,97

Fondens genomsnittliga årsavkastning 
de senaste fem åren (%)   5,36

Jämförelseindexets genomsnittliga årsavkastning 
de senaste fem åren (%)   N/A

Fondens avkastning sedan start (%)   63,25

Jämförelseindex avkastning sedan fondens start (%)   N/A

   
RISK (24 månader)   

Totalrisk fond (%)   5,35

Totalrisk jämförelseindex (%)   7,30

Aktiv risk (%)   1,87

   
OMSÄTTNINGSHASTIGHET & KOSTNADER   

Omsättningshastighet (ggr)Omsättningshastighet (ggr)     0,13    

Transaktionskostnader (mkr)     0,03        

Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper     0,04        

Förvaltningsavgift (%)     0,50    

Debiterad förvaltningsavgift % (fast och rörlig)      N/A 

Årlig avgift %*     0,66       

Maximal förvaltningsavgift i fonder som investeras i (%)     0,70     

Maximal rörlig avgift av överavkastningen i  
fonder som investeras i (%)     20,00    

* Se redovisningsprinciper sid 13   

KOSTNADER FÖR TYPSPARARE   

Engångsinsättning 10 000 kr, Förvaltningskostnad (kr)   52,98

Månadssparande 100 kr, Förvaltningskostnad (kr)   3,34

   
HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 
MED NÄRSTÅENDE VÄRDEPAPPERSBOLAG   

Andel av fondens totala omsättning %   0,00

   
HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT SOM
FÖRVALTAS AV CELINA FONDFÖRVALTNING   

Andel av fondens totala omsättning %   
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Redovisningsprinciper

senaste betalkurs vid externa transak-
tioner i instrumentet eller indikativ 
köpkurs från market maker om sådan 
finns utsedd för emittenten. Om sådan 
uppgift inte finns att tillgå eller av AIF-
förvaltaren bedöms som ej tillförlitlig 
fastställs marknadsvärdet enligt allmänt 
vedertagna värderingsmodeller grundat 
på information från oberoende mäklare 
eller andra externa oberoende källor.

Negativ ränta har bokförts som nega-
tiv avkastning i respektive fond.

Andelsägarens beskattning

Fonden är ett eget skattesubjekt men är 
inte skattskyldig för inkomst av de till-
gångar som ingår i fonden. Andelsägarna 
beskattas istället för en schablonintäkt 
(se nedan).  

Kapitalvinstbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige ska ta upp kapital-
vinst och kapitalförlust vid avyttring av 
andelar i fonden i inkomstslaget kapital 
till 30 procent beskattning. Med avytt-
ring avses bland annat försäljning och 
inlösen. Samma regler gäller för dödsbon 
under förutsättning att den döde varit 
obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kapitalvinst respektive kapitalför-
lust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningspriset (efter avdrag för even-

Specialfonder tillämpar Lag (2013:561) 
om förvaltare av alternativa investerings-
fonder samt Finansinspektionens före-
skrifter (FFFS 2013:10) om Förvaltare 
av alternativa investeringsfonder, Fond-
bolagens förenings tillämpliga rekom-
mendationer för redovisning samt ESMA’s 
riktlinjer.

I fondernas balansräkning har 
fondernas innehav värderats till 
marknadsvärde per 2021-12-30. Med 
marknadsvärde avses stängningskurs. 
Vid marknadsvärderingen används 
olika värderingsmetoder beroende på 
vilket finansiellt instrument som avses 
och på vilken marknad instrumentet 
handlas. För att bestämma värdet på 
fondandelar används senast redovisade 
andelsvärde. För att bestämma värdet 
på marknads-noterade instrument och 
andra instrument som aktivt handlas 
på en etablerad marknad används i 
normalfallet senaste betalkurs. För att 
bestämma värdet på andra instrument 
än de som avses i föregående mening 
används i normalfallet senaste köp- och/
eller säljkurs. Om ovan nämnda värder-
ingsmetoder enligt AIF-förvaltarens 
bedömning är missvisande, fastställs 
värdet på annan objektiv grund. Med 
objektiv grund avses värdering som 
baseras på tillgängliga uppgifter om 

tuella avgifter) och omkostnadsbeloppet. 
Omkostnadsbeloppet är det inköpspris 
som erlagts för de avyttrade fondandel-
arna. Omkostnadsbeloppet beräknas 
normalt enligt genomsnittsmetoden. 

Schablonbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige och som äger 
andelar i fonden ska från och med 
inkomståret 2012 ta upp en schablon-
inkomst på 0,4 procent av värdet av 
fondinnehavet vid årets ingång. Scha-
bloninkomsten ska tas upp i inkomst-
slaget kapital till 30 procent beskattning, 
vilket medför ett effektivt skatteuttag på 
fondvärdet om (0,4 x 0,3 =) 0,12 procent 
per år. Samma regler gäller för dödsbon 
under förutsättning att den döde varit 
obegränsat skattskyldig i Sverige.

Övrigt

Om fonden är knuten till investerings-
sparkonto, fondförsäkring, IPS eller 
premiepension gäller särskilda skatte-
regler. Även för juridiska personer 
och utländska fondandelsägare gäller 
särskilda skatteregler.

Kontrolluppgifter

AIF-förvaltaren alternativt ICA Banken 
AB lämnar kontrolluppgift om vinst eller 

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper fortsätter på nästa sida.

Svensk kod för fondbolag
Celina Fondförvaltning AB (Bolaget) är medlem i Fondbolagens förening. Fondbolagens förening har genom “Svensk kod för 
fondbolag” sammanfattat de övergripande principerna som ska råda vid utövande av fondverksamhet i Sverige. Koden ska 
främja sund fondverksamhet och därigenom värna förtroendet för branschen. Bolaget tillämpar koden med två undantag. 
Värdering av värdepapper vid andra månadsslut än juni och december, sker till slutkurs om dessa finns tillgängliga vid 
tidpunkten för beräkning av NAV-kurs den dagen. Bolagets styrelse består i dagsläget av en oberoende ledamot av totalt fem 
ledamöter. Detta under en övergångsperiod med anledning av den ägarförändring som ägde rum i Bolaget i september 2020.
Alla förvaltare, ledning, anställda inom Risk, Middle Office och Försäljning samt ansvariga för Compliance och Business  
Support hos Bolaget är licensierade av SwedSec alternativt har en gällande dispens. 
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förlust vid försäljning eller inlösen av 
andelar i fonden, schablonintäkt samt  
eventuell utdelning. Kontrolluppgift 
lämnas för fysiska personer och svenska 
dödsbon. 

Upplysningar enligt Svensk 
kod för fondbolag

Ersättning till personalen i AIF-förvalt-
aren är lön samt rörlig ersättning relat-
erat till utvecklingen i Bolaget. Informa-
tion om Bolagets ersättning till anställda 
finns på vår hemsida eller kan beställas 
på adress enligt sista sidan.

Information om ersättningar

Information om utbetalda ersättningar 
under 2021 för Celina Fondförvaltning 
AB lämnas i fondernas Årsredogörelse 
respektive Årsberättelse för 2021.

Emissionsgaranti

Fonderna har inte möjlighet att, inom 
ramen för sina fondbestämmelser och 
Lag (2013:561) om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder, garantera 
emissioner.

Närståendetransaktioner 

Handel med närstående bolag har skett i 
vissa fonder under perioden, se närmare 
under respektive fonds Fondfakta.

Avgifter 

I de fall Fonden investerar i någon av 
AIF-förvaltarens övriga fonder så debit-
eras Fonden en lägre årlig förvaltnings-
avgift i den underliggande fonden för 
förvaltningen till AIF-förvaltaren.

Joachim Gahm
Ordförande
Styrelseuppdrag i bland annat 
Celina AB, arbetande vice 
ordförande i Solhemmet Sam-
hällsfastigheter AB, ordförande i 
Solhemmet Fastigheter och Arise

Björn Hårderup
Verksam vid Alternative Leaders 
S.A

STYRELSE CELINA FONDFÖRVALTNING AB

Emma Stevens
Konsult inom Danesmead Partners 
med rådgivning och styrelseupp-
drag inom start-up och existerande 
fondbolag av olika slag
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Ersättningar

Inga väsentliga ändringar av ersättnings-
policyn har gjorts under året. 

Samband mellan lön och resultat 

Generellt gäller att ersättning till 
anställda i Bolaget är fast lön samt rörlig 
ersättning relaterat till utvecklingen 
i Bolaget och individuell prestation. 
Ersättningarna är vidare utformade så att 
Bolagets förmåga att uppnå god lönsam-
het på kort och lång sikt möjliggörs. Kom-
binationen av fast och rörlig ersättning 
varierar mellan olika personalkategorier. 

Resultatbedömning och riskjustering

Målet är att ha rörliga ersättningar som 
är i linje med bolagets, fondernas och 
fondandelsägarnas långsiktiga intressen 

Ersättningsprinciper hos Celina Fond-
förvaltning AB

Beslutsprocessen

Styrelsen för Celina Fondförvaltning 
AB har antagit en ersättningspolicy som 
styr beslut om ersättningar till Bolagets 
anställda och ledande befattningshavare. 
Bolagets ersättningssystem fastställs i 
enlighet med den vid var tid gällande 
ersättningspolicyn. Bolagets intern- 
revision har, som oberoende kontroll-
funktion, under året granskat att Bolagets 
ersättningssystem är förenligt med 
ersättningspolicyn och bedömt att så är 
fallet. Ersättningar som har utbetalats 
under aktuell period har således varit 
förenliga med Bolagets ersättningspolicy. 

samt att motverka för stort risktagande. 
Bolaget har tagit fram en process för 
resultatbedömning och riskjustering av 
den rörliga ersättningen som tar hänsyn 
till Bolagets, affärsenheternas och/eller 
fondernas/diskretionära mandatens/
individens resultat samt Bolagets kapital 
och likviditetsbehov. 

INFORMATION OM UTBETALDA ERSÄTTNINGAR UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2021

Affärsområde: Verkställande Anställda med  Kontroll- Anställda som Anställda vars Övriga Totalt
 ledning strategiska funktioner  kan påverka totala ersättning anställda 
  befattningar,   Bolagets eller uppgår till,    
    fondernas eller överstiger  
    risknivå den totala  
     ersättningen till  
     någon i den  
     verkställande  
     ledningen  

Antal anställda:  1 7 2 7 5 20 42

Ersättning:  Belopp (SEK) Belopp (SEK) Belopp (SEK) Belopp SEK Belopp SEK Belopp (SEK) Belopp SEK

Totalbelopp för samtliga 
utbetalda ersättningar  1 809 600 6 451 545 1 155 854 4 391 079 15 276 953 7 538 706 36 623 737

Totalbelopp för utbetald 
fast ersättning avseende 2021 1 809 600 4 721 545 1 155 854 3 007 079 10 056 953 6 894 706 27 645 737

Totalbelopp för utbetald 
rörlig ersättning avseende 
2019 och tidigare år 0 1 730 000 0 1 384 000 5 220 000 644 000 8 978 000

Ovanstående redovisade utbetalda fasta och rörliga ersättningar tar inte hänsyn till sociala kostnader med mera.
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