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       FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PLACERINGSINRIKTNING

FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING

AVKASTNING

FONDKLASSER, AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR

FÖRVALTARENS KOMMENTAR

RISKHANTERING

Fondbolagets styrelse fastställer utifrån fondbestämmelserna och lagen om värdepappersfonder riktlinjerna för fondens

förvaltning och risktagande. Här ingår rutiner och system för att analysera och kontrollera risk i såväl enskilda positioner som i

fonden som helhet. Dessutom regleras vilka risk mått och verktyg som skall användas utöver de som anges av

fondbestämmelserna

Styrelsen får härmed avge årsberättelse för fonden GlobeCap 100. GlobeCap 100 är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) 

om värdepappersfonder och förvaltas av ALFAKRAFT Fonder AB, organisationsnummer 556708-2465. 

Fonden är en modellbaserad global aktiefond som placerar i aktier i företag inom olika branscher. Fonden har en aktiv

investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där algoritmisk analys och optimering är viktiga delar i strategin. Fonden har

en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade i förhållande till övriga bolag.

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex 

Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på

konto i kreditinstitut. Minst 90 procent av Fondens värde ska placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens tillgångar i fondandelar.

Avkastningen under året 2021-01-01 - 2021-12-31 blev för Globecap 100 (klass A) 14,35 % och för GlobeCap (klass F) 3,53 %.

Fondens jämförelseindex, MSCI World Net Index, har under samma tidsperioder uppgått till 21,35 % (USD) och 33,98 % (SEK).

Fonden har under 2021 haft två aktiva andelsklasser A och F. Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och

administration av fonden. Andelsklass A har en fast förvaltningsavgift om 1,20 procent per år och andelsklass F har en fast

förvaltningsavgift om 1,40 procent per år. Under året har fonden totalt betalat 82 tkr i courtage och clearingavgifter. I

förhållande till den genomsnittliga fond-förmögenheten innebär det en årskostnad på 1,00 procent. Fasta förvaltningsarvoden

till Alfakraft Fonder AB belastade fonden med 114 tkr, vilket innebär en årlig avgift på 1,34 procent. Inget prestationsbaserat

förvaltningsarvode erlades. Kostnader avseende ersättning till fondens förvaringsinstitut (SEB), fondens revision samt för

Finansinspektionens tillsyn har erlagts av Alfakraft Fonder AB och har således inte belastat fonden. Fonden tillämpar inga

insättnings- eller uttagsavgifter.

Aktieinvesteringarna i GlobeCap100 sker globalt i flera valutor vilket minimerar påverkan av enskilda länders och valutors

konjunkturcykler och rörelser. Fondens väljer ut aktier utifrån världens största publika bolag mätt i bolagsvärde. Modellen är en

flerstegsprocess där algoritmen först filtrerar ut aktier som anses mer värdebeständiga. Modellen väljer sedan slutgiltiga aktier

genom en optimering av kovariansmatris. Resultatet av modellen är en portfölj som över tid skall slå MSCI World Net Index med

en betydligt lägre risk samt vara kapitalbevarande vid kraftiga börsfall. Börsåret 2021 var ytterligare ett utmanande år för

fondens lågvolatilitetstrategi. GlobeCap100 underavkastade mot sitt jämförelseindex MSCI World Net. Fondens risk, mät i årlig

standardavvikelse, var dock lägre än sitt jämförelseindex. 

Ingående balans för 2021 var 8 128 489 SEK. Under perioden har det sålts andelar för 1 283 516 SEK och inlösts andelar för

-1 254 849 SEK. Periodens försäljning och inlösen tillsammans med resultatet på 1 090 512 SEK resulterade i att per den 31

december 2021 var fondförmögenheten 9 247 672 SEK. 

Fondens exponering mot aktier varierar över tiden beroende på aktuellt marknadsläge och anpassas hela tiden till Fondbolagets

bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fonden ska dock alltid placera minst 90 procent av Fondens värde i

aktier. Handeln under perioden har skett via Infront och SEB. För beskrivning av innehavet per den 2021-12-31 se sid 8 i

årsberättelsen.
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MARKNADSRISK

LIKVIDITETSRISK

KREDIT OCH MOTPARTSRISKER

OPERATIONELL RISK

VALUTARISK

LEGAL RISK

ERSÄTTNINGAR

Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför också av valutakursförändringar.

Legal risk är risken för en förlust på grund av en förändring av lagstiftningen som rör de finansiella marknaderna. Fondbolaget

hanterar den legala risken internt i bolaget tillsammans med Harvest Advokatbyrå som funktionen som internrevisor och

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå som funktionen för regelefterlevnad (compliance). Internrevisorn och compliance har till

uppdrag att kontinuerligt övervaka de legala förändringar som påverkar bolaget och tillse att bolaget i god tid vidtar

nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till dessa förändringar.

Styrelsen för Alfakraft Fonder AB har antagit en ersättningspolicy som styr beslut om ersättningar till anställda och ledande

befattningshavare. Ersättningspolicyn syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering genom att motverka ett överdrivet

risktagande bland bolagets anställda. Ingen fast eller rörlig ersättning utgår till förvaltarna från fonden. Förvaltarbolaget har

under 2021 betalat ut 2,30 miljoner kronor i sammanlagd ersättning till sina totalt 6 anställda. Av dessa hänför sig 2,02 miljoner

kronor till förvaltarens verkställande ledning och sådana anställda som väsentligen påverkar riskprofilen för fonden. För

ytterligare information om bolagets ersättningspolicy hänvisar till bolagets årsredovisning för 2021.

Kreditrisk är risken för en förlust härstammande från en motparts insolvens. Fonden handlar enbart i börsnoterade produkter

där kreditrisken är låg, i och med att motparten vid köp eller försäljning är börsens clearingorganisation. Detta innebär att

clearingorganisationen mot betalning övertar risken för att motparten helt eller delvis inte levererar enligt överenskommelse.

För att minimera administration och avgifter har Fonden valt att arbeta med en av de större mäklarbolagen som prime broker.

Mäklarbolaget är medlem på alla de börser och clearinghus Fonden ämnar handla på. Fonden får då endast en motpart för alla

transaktioner.

Operationell risk är risken för en förlust på grund av brister i interna system och rutiner. Förvaltningsbolaget hanterar den

operationella risken genom att säkerställa att samtliga processer som ingår i förvaltningsarbetet är väldokumenterade. Harvest

Advokatbyrås enhet för internrevision har ansvaret att på uppdrag av bolagets styrelse granska och utvärdera den operativa

verksamheten och de operativa systemen med utgångspunkt från de mål, strategier och riktlinjer som styrelse och

företagsledning har formulerat.

Marknadsrisk är risken för en förlust på grund av en prisrörelse som ger en negativ förändring av värdet på fondens portfölj. Då

fonden alltid är exponerad mot aktiemarknaden är den i alla situationer utsatt för marknadsrisker vilka förvaltaren i alla lägen

måste beakta. Dessa kan vara att hela marknaden för ett tillgångsslag stiger eller faller i värde eller att koncentrationen i

aktieportföljen är för tät vilket ger utslag när den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper ökar eller minskar.

Förvaltaren utnyttjar de olika terminskontrakten för att justera risken i fondens totala portfölj och på så vis kunna minska

aktieexponeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Förvaltaren ser samtidigt till att aktieinnehaven är väl diversifierade för att minimera att enskilda värdepapper påverkar den

totala portföljen. Utnyttjandet av terminskontraktens inbyggda hävstång kan även leda till att fondens exponering mot

marknadsrisk kan vara högre än i traditionella fonder. Fondens sammanlagda exponeringar får högst uppgå till 200 procent av

fondens värde. Förvaltaren kontrollerar risktagandet i realtid mot på förhand uppställda limiter på portfölj-, sektor- samt

enskild instrumentnivå. Denna kontroll sker med hjälp av ett flertal riskmått. Till dessa hör utöver

marginalsäkerhetsutnyttjande, standardavvikelse och olika stresstester. Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i

månatlig kursutveckling) skall i normalläget ligga på upp till 10 procent utifrån en 24 månaders rullande beräkning.

Likviditetsrisk är risken för förlust på grund av en temporär begränsning i möjligheten att avyttra en position till ett under

ordinarie omständigheter rimligt pris. Konkret innebär detta att skillnaden mellan köp- och säljkurs är ovanligt hög eller

annorlunda uttryckt att priset för likviditet är högt. Fonden handlar endast på börser som har hög likviditet, och som står under

tillsyn av myndighet i respektive land eller annan behörig organisation.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

SÄRSKILD INFORMATION OM FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI

Fonden är en global aktiefond som investerar i internationella börsföretag inom largecap. Fonden eftersträvar att de bolag som

fonden investerar i, agerar i enlighet med relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt agerar enligt god sed på aktiemarknaden.

Genom vår investeringsstrategi bidrar vi till utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt. Fonden får genom

derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. 

Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt. Fonden har inte

anlitat röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Fondens

omsättningskostnader för 2021 uppgår till 82 tkr vilket motsvarar 1,0 procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. 

Fonden lånar inte ut värdepapper. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är

förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Skandinaviska Enskilda Banken AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda.

Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande

marknadsvillkor. Det har under 2021 inte uppkommit några intressekonflikter mellan fondbolaget och bolagen vars aktier

fondens medel placerats i.

Inga väsentliga händelser har skett under perioden, förutom att Fondbolagets styrelse har har fått två nya styrelsemedlemmar.

Utöver styrelseförändringen har inga väsentliga förändringar vad gäller personella eller organisatoriska förändringar under

perioden. 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång för själva bolaget. Styrelsen konstaterar dock att Rysslands

invasion av Ukraina har en stor global påverkan, dock utan någon större påverkan på bolagets eller våra affärskontakter

verksamhet i stort. Om detta krig fortsätter och/eller utvidgas kan vår verksamhet påverkas i allt högre omfattning. Styrelsen

följer därför utvecklingen noggrant och kommer vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa att påverkan av verksamheten

minimeras.

COVID-19 viruset är fortfarande en faktor som styrelsen följer då det finns risk för nya varianter kan få global påverkan som i

sin tur kan påverka bolagets verksamhet.
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NYCKELTAL 2021 2021 2020 2020 2020

Andelsklass* A F A B F

Fondförmögenhet 863 070 8 384 602 781 148 - 7 347 342

Antal andelar 9 140 10 000 9 463 0 10 000

Andelsvärde 94,43 92,80 82,5823 - 89,6437

Utdelning 0 0 0 0 0

Periodens avkastning** 14,35% 3,53% -17,42% -15,89% -10,36%

MSCI World Net** 33,98% 21,82% 21,38% 12,13% 12,13%

Genomsnittlig årsavkastning 2 år** - - - - -

Omsättningshastighet 2,01                                2,01                          1,78 1,78 1,78

Risk och avkastningsmått***

Förvaltningsavgifter**
Årlig avgift 1,46% 1,74% 1,59% 0,75% 1,64%

Till fondbolag fast avgift 6 771 107 329 14 032 3 311 94 519

Till fondbolag rörlig avgift 0 0 0 0 0

Förvaltningsavgift i % 1,20% 1,40% 1,20% 0,60% 1,40%

Insättningssavgifter 0% 0% 0% 0% 0%

Transaktionskostnader**
Courtage 5 860 76 514 11 871 (1,03%) 14 217 (2,05%) 83 556 (1,15%)

Transaktionsavgifter 1 377 27 297 4 171 (0,36%) 1 868 (0,27%) 25 013 (0,34)

Totalkostnader**
I SEK 14 009 211 140 30 073 19 396 203 088

Av genomsnittlig fondförmögenhet 1,46% 1,74% 2,62% 2,79% 2,78%

ANDELSÄGARES KOSTNADER****
Andelsklass A F
Investering per 2021-01-01 10 000 10 000

Värdeförändring före kostnader 1 686 16,86% 625 6,25%

Kostnader

Fast arvode -121 -1,21% -139 -1,39%

Rörligt arvode 0 0,00% 0 0,00%

Övriga kostnader -130 -1,30% -134 -1,34%

Värdeförändring efter kostnader 1 435 14,35% 353 3,53%

Marknadsvärde per 2021-12-31   11 435 10 353

*Andelsklass B har sedan 7 maj 2020 vart vilande och därför visas inga siffror under 2021. 

** Eftersom fonden F-klasss startades den 18 februari 2020 och fondens A-klass den 4 mars 2020 är uppgifterna för F-klassen under 2020 enbart för perioden 2020-02-18 till 

2020-12-31 och för A-klassen perioden 2020-03-04 till 2020-12-31. 

***Riskmåtten skall mätas på data gällande de senaste 24 månaderna. Då fonden startades i februari 2020 skall inga uppgifter lämnas för 2020 och 2021.

****Exemplet ovan åskådliggör kostnadsbelastningen i GlobeCap 100 under 2021. Kalkylen avser en andelsägare som ägde andelar i fonden för motsvarande 10 000 SEK per den 

1 januari 2021 och som behöll dessa andelar under hela 2021. 



GlobeCap 100 5

Organisationsnummer: 515602-9455

HÅLLBARHETSINFORMATION

       Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden

       Hållbarhetsaspekter beaktas INTE 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

Övrigt

       Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

Produkter och tjänster

       Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar

Fonden tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.

       Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar

Fonden tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.

       Kärnvapen

Fondbolagets kommentar

Fonden tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.

       Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det

bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som

inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller

distribution av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

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. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån

ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som

enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

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. Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i

ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen,

analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. 

Fondbolagets kommentar 

Förvaltarna letar efter välskötta bolag att investera i, vilket inkluderar bedömningar kring ESG-frågor. Fondens

urvalsprocess har utformats med detta i åtanke. ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen.

Metod som används: Fonden väljer bort

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden. Vårt hållbarhetsarbete inriktas även på att vara en

ansvarsfull investerare som verkar för hållbara och stabila marknader i stort men även minimera vårt egna

ekologiska fotavtryck. 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

Metod som används: Fonden väljer in
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       Tobak

Fondbolagets kommentar

Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem

procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak.

       Pornografi

Fondbolagets kommentar

Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där

mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.

       Kol

Fondbolagets kommentar 

Fonden tillämpar nolltolerans för kolbrytning.

       Uran

Fondbolagets kommentar

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till uranbrytning eller

uranexploration.

       Övrigt

Internationella normer

Fondbolagets kommentar

       Bolagspåverkan i egen regi

       Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

       Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter. 

Fondbolagets kommentar

Fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i

portföljen.

       Röstar på bolagsstämmor

Under rapportperioden har fonden inte valt in någon investering på grund av fondens hållbarhetsaspekter, dock är fondens 

investeringsuniversum sorterat efter aktier med hög ESG score. 

Under rapportperioden har fonden inte valt bort någon investering pga majoriteten av bolagen har redan en hög ESG score.

Fonden arbetar proaktivt och kontinuerligt med ett hållbart synsätt, både som bolag och i våra investeringar, samt för att hela 

tiden utveckla och förbättra vårt arbete med ESG                              

Om det konstateras att ett bolag har agerat i strid med internationella normer, utreds frågan. Därefter avyttras

innehavet på ett ansvarsfullt sätt.

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem

eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som

fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet- Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan

för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med

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

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global

Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter,

arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av

fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Fonden valt in

Fonden har valt bort

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 2021
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Resultaträkning
2021-01-01 2020-02-17

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 346 789 -2 737 240

Utdelning på innehav 1 939 3 057

Övriga intäkter 100 0

Summa intäkter och värdeförändring 1 348 827 -2 734 183

Kostnader

Förvaltningskostnader

-Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten -114 100 -111 864

Räntekostnader -57 -9

Övriga kostnader* -144 157 -176 266

Summa kostnader -258 315 -288 138

ÅRETS RESULTAT

1 090 512 -3 022 322

Balansräkning

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 9 025 075 7 823 870

Summa finansiella instrument med positivt MV 9 025 075 7 823 870

Bankmedel och övriga likvida medel 1 231 244 309 262

Övriga tillgångar 1 2 933 4 656

Summa tillgångar 234 177 313 918

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 -11 580 -9 299

Summa skulder -11 580 -9 299

Fondförmögenhet

Fondförmögenhet 3 9 247 672 8 128 489

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 0 0

Summa ställda säkerheter 0 0

Säkerheter som % av fondförmögenhet 0,00% 0,00%

* Courtage- och liknande kostnader redovisas enbart under posten "Övriga kostnader".



GlobeCap 100 8

Organisationsnummer: 515602-9455

Redovisnings och värderingsprinciper

Not 1 

Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad

Aktier ISIN

Marknads-

plats Valuta FX Antal

 Värd.kurs

Lokalt  

Marknads-

värde i SEK Andel av FF (%)

PROXIMUS BE0003810273 BE EUR 10,24 1 200 17,27 212 055 2,29%

TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 BE EUR 10,24 650 31,66 210 632 2,28%

SWISSCOM AG-REG CH0008742519 CH CHF 9,89 40 514,60 203 489 2,20%

RTL GROUP LU0061462528 DE EUR 10,24 480 46,62 229 041 2,48%

TELEFONICA DEUTSCHLAND H DE000A1J5RX9 DE EUR 10,24 7 300 2,44 182 386 1,97%

RED ELECTRICA CORPORACIO ES0173093024 ES EUR 10,24 1 060 19,03 206 410 2,23%

ELISA OYJ FI0009007884 FI EUR 10,24 400 54,22 221 983 2,40%

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLD KYG8878S1030 HK HKD 1,16 10 000 15,76 182 469 1,97%

PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 HK HKD 1,16 37 000 3,47 148 650 1,61%

CRRC CORP LTD - H CNE100000BG0 HK HKD 1,16 4 000 3,37 15 607 0,17%

NETEASE INC KYG6427A1022 HK HKD 1,16 1 000 151,60 175 522 1,90%

NOMURA RESEARCH INSTITUT JP3762800005 JP JPY 0,08 600 4 935,00 232 439 2,51%

BRIDGESTONE CORP JP3830800003 JP JPY 0,08 400 4 949,00 155 399 1,68%

SHIMAMURA CO LTD JP3358200008 JP JPY 0,08 100 9 660,00 75 831 0,82%

BENESSE HOLDINGS INC JP3835620000 JP JPY 0,08 1 000 2 259,00 177 332 1,92%

USS CO LTD JP3944130008 JP JPY 0,08 1 000 1 796,00 140 986 1,52%

NH FOODS LTD JP3743000006 JP JPY 0,08 500 4 140,00 162 495 1,76%

DAITO TRUST CONSTRUCT CO JP3486800000 JP JPY 0,08 100 13 170,00 103 385 1,12%

NIPPON TELEGRAPH & TELEP JP3735400008 JP JPY 0,08 700 3 150,00 173 093 1,87%

SHIMANO INC JP3358000002 JP JPY 0,08 100 30 660,00 240 681 2,60%

KDDI CORP JP3496400007 JP JPY 0,08 700 3 362,00 184 742 2,00%

NIKON CORPORATION JP3657400002 JP JPY 0,08 2 000 1 240,00 194 680 2,11%

OTSUKA CORP JP3188200004 JP JPY 0,08 400 5 490,00 172 386 1,86%

NISSIN FOODS HOLDINGS CO JP3675600005 JP JPY 0,08 300 8 390,00 197 585 2,14%

AGC INC JP3112000009 JP JPY 0,08 400 5 490,00 172 386 1,86%

UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 US USD 9,03 120 213,90 231 903 2,51%

EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 US USD 9,03 230 91,14 189 387 2,05%

AUTOZONE INC US0533321024 US USD 9,03 14 2 084,52 263 662 2,85%

HORMEL FOODS CORP US4404521001 US USD 9,03 450 48,57 197 467 2,14%

DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 US USD 9,03 39 557,41 196 405 2,12%

MORNINGSTAR INC US6177001095 US USD 9,03 80 341,90 247 117 2,67%

NORTONLIFELOCK INC US6687711084 US USD 9,03 900 26,20 213 038 2,30%

PREMIER INC-CLASS A US74051N1028 US USD 9,03 500 41,23 186 250 2,01%

WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 US USD 9,03 209 97,12 183 387 1,98%

AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 US USD 9,03 165 133,77 199 414 2,16%

BROOKFIELD RENEWABLE BMG162581083 US USD 9,03 530 35,09 168 025 1,82%

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 US USD 9,03 196 107,09 189 635 2,05%

VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 US USD 9,03 343 52,25 161 918 1,75%

ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 US USD 9,03 280 67,49 170 731 1,85%

WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 US USD 9,03 135 165,73 202 138 2,19%

FLOWERS FOODS INC US3434981011 US USD 9,03 807 27,42 199 919 2,16%

AMDOCS LTD GB0022569080 US USD 9,03 250 74,97 169 333 1,83%

CONAGRA BRANDS INC US2058871029 US USD 9,03 709 33,88 217 022 2,35%

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 US USD 9,03 240 95,57 207 227 2,24%

AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 US USD 9,03 450 52,60 213 851 2,31%

AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 US USD 9,03 130 188,03 220 843 2,39%

HERSHEY CO/THE US4278661081 US USD 9,03 130 191,27 224 649 2,43%

CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 US USD 9,03 260 85,18 200 090 2,16%

Totalt aktieinnehav på Depå SEB 9 025 075 97,59%

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Finansinspektionens föreskrifter om

värdepappersfonder (FFFS 2013:9), European Securities and Market Authority (ESMA 2012/832SV) samt ansluter till

Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till

marknadsvärdet. 
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Bankmedel och övriga likvida medel Valuta FX Värde lokalt Bokfört värde Andel av FF (%)

Valutakonton 

SEB AUD AUD 6,55 2 441,64 15 981 0,17%

SEB CAD CAD 7,09 2 151,46 15 246 0,16%

SEB CHF CHF 9,89 11 329,97 112 006 1,21%

SEB DKK DKK 1,37 151,80 209 0,00%

SEB EUR EUR 10,24 443,99 4 544 0,05%

SEB GBP GBP 12,20 1 989,96 24 278 0,26%

SEB HKD HKD 1,16 302,52 350 0,00%

SEB JPY JPY 0,08 136 192,00 10 691 0,12%

SEB NZD NZD 6,17 1 115,52 6 881 0,07%

SEB SGD SGD 6,68 470,08 3 139 0,03%

SEB USD USD 9,035 1 564,20 14 132 0,15%

207 455 2,07%

Transaktionskonton

SEB SEK SEK 1,00 -3,34 -3 0,00%

SEB SEK SEK 1,00 23 792,41 23 792 0,26%

23 789 0,26%

Övriga tillgångar

Upplupna utdelningar SEK  2 933 0,03%

Förbetalda kostnader SEK  0 0,00%

2 933 0,03%

Övriga skulder

Övriga skulder SEK -11 580 -0,13%

-11 580 -0,13%

Fondförmögenhet 9 247 672 100%
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Not 2 2021-12-31 2020-12-31

Upplupen förvaltningsavgift -10 140 -9 299

Upplupna kostnader -1 440 0

Summa -11 580 -9 299

Not 3

Andelsklass Klass A Klass F

Ingående fondförmögenhet 781 148 7 347 342

Andelsutgivning 1 283 516 0

Andelsinlösen -1 254 849 0

Periodens resultat enligt resultaträkning 53 257 1 037 260

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet för respektive fondklass vid periodens slut 863 070 8 384 602

9 247 672

Stockholm den 29 april 2022

Bengt Lindblad Johan Lundberg

VD och Styrelseledamot Styrelseordförande

Jörgen Aronsson Jessica Sparrfeldt

Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2022

Grant Thornton Sweden AB

Nilla Rocknö

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till andelsägarna i värdepappersfond GlobeCap 100  
Org.nr. 515602-9455 

Rapport om årsberättelse 

Uttalanden 

Vi har i egenskap av revisorer i Alfa Kraft Fonder AB, 
organisationsnummer 556708-2465 utfört en revision av årsberättelsen 
för Värdepappersfonden GlobeCap 100 för år 2021 med undantag för 
hållbarhetsinformationen på sidorna 5-6 (”hållbarhetsinformationen”).  

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 
lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter 
om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Värdepappersfond GlobeCap 100 finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för 
året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder. Vårt uttalande omfattar inte 
hållbarhetsinformationen på sidorna 5-6. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Annan information än årsberättelsen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsberättelsen. 
Den andra informationen består av hållbarhetsinformationen på 
sidorna 5-6 ("hållbarhetsinformationen"). Det är fondbolaget som har 
ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsberättelsen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsberättelsen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

 

 

Fondbolagets ansvar 

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om 
värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder. Fondbolaget ansvarar även för den interna 
kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsberättelsen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets interna 
kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 
årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
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Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen 

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 
sidorna 5-6 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 
värdepappersfonder. 

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 
vägledning i tillämpliga fall av FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen. 

 

 

Stockholm den 29 april 2022 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

Nilla Rocknö 
Auktoriserad revisor 
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       FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


PLACERINGSINRIKTNING


FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING


AVKASTNING


FONDKLASSER, AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR


FÖRVALTARENS KOMMENTAR


RISKHANTERING


Fondbolagets styrelse fastställer utifrån fondbestämmelserna och lagen om värdepappersfonder riktlinjerna för fondens


förvaltning och risktagande. Här ingår rutiner och system för att analysera och kontrollera risk i såväl enskilda positioner som i


fonden som helhet. Dessutom regleras vilka risk mått och verktyg som skall användas utöver de som anges av


fondbestämmelserna


Styrelsen får härmed avge årsberättelse för fonden GlobeCap 100. GlobeCap 100 är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) 


om värdepappersfonder och förvaltas av ALFAKRAFT Fonder AB, organisationsnummer 556708-2465. 


Fonden är en modellbaserad global aktiefond som placerar i aktier i företag inom olika branscher. Fonden har en aktiv


investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där algoritmisk analys och optimering är viktiga delar i strategin. Fonden har


en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade i förhållande till övriga bolag.


Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex 


Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på


konto i kreditinstitut. Minst 90 procent av Fondens värde ska placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.


Fonden får placera högst 10 procent av fondens tillgångar i fondandelar.


Avkastningen under året 2021-01-01 - 2021-12-31 blev för Globecap 100 (klass A) 14,35 % och för GlobeCap (klass F) 3,53 %.


Fondens jämförelseindex, MSCI World Net Index, har under samma tidsperioder uppgått till 21,35 % (USD) och 33,98 % (SEK).


Fonden har under 2021 haft två aktiva andelsklasser A och F. Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och


administration av fonden. Andelsklass A har en fast förvaltningsavgift om 1,20 procent per år och andelsklass F har en fast


förvaltningsavgift om 1,40 procent per år. Under året har fonden totalt betalat 82 tkr i courtage och clearingavgifter. I


förhållande till den genomsnittliga fond-förmögenheten innebär det en årskostnad på 1,00 procent. Fasta förvaltningsarvoden


till Alfakraft Fonder AB belastade fonden med 114 tkr, vilket innebär en årlig avgift på 1,34 procent. Inget prestationsbaserat


förvaltningsarvode erlades. Kostnader avseende ersättning till fondens förvaringsinstitut (SEB), fondens revision samt för


Finansinspektionens tillsyn har erlagts av Alfakraft Fonder AB och har således inte belastat fonden. Fonden tillämpar inga


insättnings- eller uttagsavgifter.


Aktieinvesteringarna i GlobeCap100 sker globalt i flera valutor vilket minimerar påverkan av enskilda länders och valutors


konjunkturcykler och rörelser. Fondens väljer ut aktier utifrån världens största publika bolag mätt i bolagsvärde. Modellen är en


flerstegsprocess där algoritmen först filtrerar ut aktier som anses mer värdebeständiga. Modellen väljer sedan slutgiltiga aktier


genom en optimering av kovariansmatris. Resultatet av modellen är en portfölj som över tid skall slå MSCI World Net Index med


en betydligt lägre risk samt vara kapitalbevarande vid kraftiga börsfall. Börsåret 2021 var ytterligare ett utmanande år för


fondens lågvolatilitetstrategi. GlobeCap100 underavkastade mot sitt jämförelseindex MSCI World Net. Fondens risk, mät i årlig


standardavvikelse, var dock lägre än sitt jämförelseindex. 


Ingående balans för 2021 var 8 128 489 SEK. Under perioden har det sålts andelar för 1 283 516 SEK och inlösts andelar för


-1 254 849 SEK. Periodens försäljning och inlösen tillsammans med resultatet på 1 090 512 SEK resulterade i att per den 31


december 2021 var fondförmögenheten 9 247 672 SEK. 


Fondens exponering mot aktier varierar över tiden beroende på aktuellt marknadsläge och anpassas hela tiden till Fondbolagets


bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fonden ska dock alltid placera minst 90 procent av Fondens värde i


aktier. Handeln under perioden har skett via Infront och SEB. För beskrivning av innehavet per den 2021-12-31 se sid 8 i


årsberättelsen.
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MARKNADSRISK


LIKVIDITETSRISK


KREDIT OCH MOTPARTSRISKER


OPERATIONELL RISK


VALUTARISK


LEGAL RISK


ERSÄTTNINGAR


Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför också av valutakursförändringar.


Legal risk är risken för en förlust på grund av en förändring av lagstiftningen som rör de finansiella marknaderna. Fondbolaget


hanterar den legala risken internt i bolaget tillsammans med Harvest Advokatbyrå som funktionen som internrevisor och


Wesslau Söderqvist Advokatbyrå som funktionen för regelefterlevnad (compliance). Internrevisorn och compliance har till


uppdrag att kontinuerligt övervaka de legala förändringar som påverkar bolaget och tillse att bolaget i god tid vidtar


nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till dessa förändringar.


Styrelsen för Alfakraft Fonder AB har antagit en ersättningspolicy som styr beslut om ersättningar till anställda och ledande


befattningshavare. Ersättningspolicyn syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering genom att motverka ett överdrivet


risktagande bland bolagets anställda. Ingen fast eller rörlig ersättning utgår till förvaltarna från fonden. Förvaltarbolaget har


under 2021 betalat ut 2,30 miljoner kronor i sammanlagd ersättning till sina totalt 6 anställda. Av dessa hänför sig 2,02 miljoner


kronor till förvaltarens verkställande ledning och sådana anställda som väsentligen påverkar riskprofilen för fonden. För


ytterligare information om bolagets ersättningspolicy hänvisar till bolagets årsredovisning för 2021.


Kreditrisk är risken för en förlust härstammande från en motparts insolvens. Fonden handlar enbart i börsnoterade produkter


där kreditrisken är låg, i och med att motparten vid köp eller försäljning är börsens clearingorganisation. Detta innebär att


clearingorganisationen mot betalning övertar risken för att motparten helt eller delvis inte levererar enligt överenskommelse.


För att minimera administration och avgifter har Fonden valt att arbeta med en av de större mäklarbolagen som prime broker.


Mäklarbolaget är medlem på alla de börser och clearinghus Fonden ämnar handla på. Fonden får då endast en motpart för alla


transaktioner.


Operationell risk är risken för en förlust på grund av brister i interna system och rutiner. Förvaltningsbolaget hanterar den


operationella risken genom att säkerställa att samtliga processer som ingår i förvaltningsarbetet är väldokumenterade. Harvest


Advokatbyrås enhet för internrevision har ansvaret att på uppdrag av bolagets styrelse granska och utvärdera den operativa


verksamheten och de operativa systemen med utgångspunkt från de mål, strategier och riktlinjer som styrelse och


företagsledning har formulerat.


Marknadsrisk är risken för en förlust på grund av en prisrörelse som ger en negativ förändring av värdet på fondens portfölj. Då


fonden alltid är exponerad mot aktiemarknaden är den i alla situationer utsatt för marknadsrisker vilka förvaltaren i alla lägen


måste beakta. Dessa kan vara att hela marknaden för ett tillgångsslag stiger eller faller i värde eller att koncentrationen i


aktieportföljen är för tät vilket ger utslag när den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper ökar eller minskar.


Förvaltaren utnyttjar de olika terminskontrakten för att justera risken i fondens totala portfölj och på så vis kunna minska


aktieexponeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Förvaltaren ser samtidigt till att aktieinnehaven är väl diversifierade för att minimera att enskilda värdepapper påverkar den


totala portföljen. Utnyttjandet av terminskontraktens inbyggda hävstång kan även leda till att fondens exponering mot


marknadsrisk kan vara högre än i traditionella fonder. Fondens sammanlagda exponeringar får högst uppgå till 200 procent av


fondens värde. Förvaltaren kontrollerar risktagandet i realtid mot på förhand uppställda limiter på portfölj-, sektor- samt


enskild instrumentnivå. Denna kontroll sker med hjälp av ett flertal riskmått. Till dessa hör utöver


marginalsäkerhetsutnyttjande, standardavvikelse och olika stresstester. Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i


månatlig kursutveckling) skall i normalläget ligga på upp till 10 procent utifrån en 24 månaders rullande beräkning.


Likviditetsrisk är risken för förlust på grund av en temporär begränsning i möjligheten att avyttra en position till ett under


ordinarie omständigheter rimligt pris. Konkret innebär detta att skillnaden mellan köp- och säljkurs är ovanligt hög eller


annorlunda uttryckt att priset för likviditet är högt. Fonden handlar endast på börser som har hög likviditet, och som står under


tillsyn av myndighet i respektive land eller annan behörig organisation.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN


SÄRSKILD INFORMATION OM FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI


Fonden är en global aktiefond som investerar i internationella börsföretag inom largecap. Fonden eftersträvar att de bolag som


fonden investerar i, agerar i enlighet med relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt agerar enligt god sed på aktiemarknaden.


Genom vår investeringsstrategi bidrar vi till utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt. Fonden får genom


derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. 


Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt. Fonden har inte


anlitat röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Fondens


omsättningskostnader för 2021 uppgår till 82 tkr vilket motsvarar 1,0 procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. 


Fonden lånar inte ut värdepapper. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är


förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Skandinaviska Enskilda Banken AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda.


Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande


marknadsvillkor. Det har under 2021 inte uppkommit några intressekonflikter mellan fondbolaget och bolagen vars aktier


fondens medel placerats i.


Inga väsentliga händelser har skett under perioden, förutom att Fondbolagets styrelse har har fått två nya styrelsemedlemmar.


Utöver styrelseförändringen har inga väsentliga förändringar vad gäller personella eller organisatoriska förändringar under


perioden. 


Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång för själva bolaget. Styrelsen konstaterar dock att Rysslands


invasion av Ukraina har en stor global påverkan, dock utan någon större påverkan på bolagets eller våra affärskontakter


verksamhet i stort. Om detta krig fortsätter och/eller utvidgas kan vår verksamhet påverkas i allt högre omfattning. Styrelsen


följer därför utvecklingen noggrant och kommer vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa att påverkan av verksamheten


minimeras.


COVID-19 viruset är fortfarande en faktor som styrelsen följer då det finns risk för nya varianter kan få global påverkan som i


sin tur kan påverka bolagets verksamhet.
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NYCKELTAL 2021 2021 2020 2020 2020


Andelsklass* A F A B F


Fondförmögenhet 863 070 8 384 602 781 148 - 7 347 342


Antal andelar 9 140 10 000 9 463 0 10 000


Andelsvärde 94,43 92,80 82,5823 - 89,6437


Utdelning 0 0 0 0 0


Periodens avkastning** 14,35% 3,53% -17,42% -15,89% -10,36%


MSCI World Net** 33,98% 21,82% 21,38% 12,13% 12,13%


Genomsnittlig årsavkastning 2 år** - - - - -


Omsättningshastighet 2,01                                2,01                          1,78 1,78 1,78


Risk och avkastningsmått***


Förvaltningsavgifter**
Årlig avgift 1,46% 1,74% 1,59% 0,75% 1,64%


Till fondbolag fast avgift 6 771 107 329 14 032 3 311 94 519


Till fondbolag rörlig avgift 0 0 0 0 0


Förvaltningsavgift i % 1,20% 1,40% 1,20% 0,60% 1,40%


Insättningssavgifter 0% 0% 0% 0% 0%


Transaktionskostnader**
Courtage 5 860 76 514 11 871 (1,03%) 14 217 (2,05%) 83 556 (1,15%)


Transaktionsavgifter 1 377 27 297 4 171 (0,36%) 1 868 (0,27%) 25 013 (0,34)


Totalkostnader**
I SEK 14 009 211 140 30 073 19 396 203 088


Av genomsnittlig fondförmögenhet 1,46% 1,74% 2,62% 2,79% 2,78%


ANDELSÄGARES KOSTNADER****
Andelsklass A F
Investering per 2021-01-01 10 000 10 000


Värdeförändring före kostnader 1 686 16,86% 625 6,25%


Kostnader


Fast arvode -121 -1,21% -139 -1,39%


Rörligt arvode 0 0,00% 0 0,00%


Övriga kostnader -130 -1,30% -134 -1,34%


Värdeförändring efter kostnader 1 435 14,35% 353 3,53%


Marknadsvärde per 2021-12-31   11 435 10 353


*Andelsklass B har sedan 7 maj 2020 vart vilande och därför visas inga siffror under 2021. 


** Eftersom fonden F-klasss startades den 18 februari 2020 och fondens A-klass den 4 mars 2020 är uppgifterna för F-klassen under 2020 enbart för perioden 2020-02-18 till 


2020-12-31 och för A-klassen perioden 2020-03-04 till 2020-12-31. 


***Riskmåtten skall mätas på data gällande de senaste 24 månaderna. Då fonden startades i februari 2020 skall inga uppgifter lämnas för 2020 och 2021.


****Exemplet ovan åskådliggör kostnadsbelastningen i GlobeCap 100 under 2021. Kalkylen avser en andelsägare som ägde andelar i fonden för motsvarande 10 000 SEK per den 


1 januari 2021 och som behöll dessa andelar under hela 2021. 
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HÅLLBARHETSINFORMATION


       Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden


       Hållbarhetsaspekter beaktas INTE 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


Övrigt


       Annan metod som fonden tillämpar för att välja in


Produkter och tjänster


       Klusterbomber, personminor


Fondbolagets kommentar


Fonden tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.


       Kemiska och biologiska vapen


Fondbolagets kommentar


Fonden tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.


       Kärnvapen


Fondbolagets kommentar


Fonden tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion och distribution.


       Vapen och/eller krigsmateriel


Fondbolagets kommentar


Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det


bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.


Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som


inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.


Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller


distribution av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.


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. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån


ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som


enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.


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. Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i


ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen,


analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. 


Fondbolagets kommentar 


Förvaltarna letar efter välskötta bolag att investera i, vilket inkluderar bedömningar kring ESG-frågor. Fondens


urvalsprocess har utformats med detta i åtanke. ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen.


Metod som används: Fonden väljer bort


Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden. Vårt hållbarhetsarbete inriktas även på att vara en


ansvarsfull investerare som verkar för hållbara och stabila marknader i stort men även minimera vårt egna


ekologiska fotavtryck. 


Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden


Metod som används: Fonden väljer in
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       Tobak


Fondbolagets kommentar


Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem


procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak.


       Pornografi


Fondbolagets kommentar


Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där


mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.


       Kol


Fondbolagets kommentar 


Fonden tillämpar nolltolerans för kolbrytning.


       Uran


Fondbolagets kommentar


Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till uranbrytning eller


uranexploration.


       Övrigt


Internationella normer


Fondbolagets kommentar


       Bolagspåverkan i egen regi


       Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare


       Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter. 


Fondbolagets kommentar


Fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i


portföljen.


       Röstar på bolagsstämmor


Under rapportperioden har fonden inte valt in någon investering på grund av fondens hållbarhetsaspekter, dock är fondens 


investeringsuniversum sorterat efter aktier med hög ESG score. 


Under rapportperioden har fonden inte valt bort någon investering pga majoriteten av bolagen har redan en hög ESG score.


Fonden arbetar proaktivt och kontinuerligt med ett hållbart synsätt, både som bolag och i våra investeringar, samt för att hela 


tiden utveckla och förbättra vårt arbete med ESG                              


Om det konstateras att ett bolag har agerat i strid med internationella normer, utreds frågan. Därefter avyttras


innehavet på ett ansvarsfullt sätt.


Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem


eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som


fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet- Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan


för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.


Metod som används: Fondbolaget påverkar


Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med


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


Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global


Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter,


arbetsvillkor och affärsetik.


Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av


fondbolaget självt eller av en underleverantör.


Uppföljning av hållbarhetsarbetet


Fonden valt in


Fonden har valt bort


Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet 2021
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Resultaträkning
2021-01-01 2020-02-17


Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31


Intäkter och värdeförändring


Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 1 346 789 -2 737 240


Utdelning på innehav 1 939 3 057


Övriga intäkter 100 0


Summa intäkter och värdeförändring 1 348 827 -2 734 183


Kostnader


Förvaltningskostnader


-Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten -114 100 -111 864


Räntekostnader -57 -9


Övriga kostnader* -144 157 -176 266


Summa kostnader -258 315 -288 138


ÅRETS RESULTAT


1 090 512 -3 022 322


Balansräkning


Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31


Tillgångar


Överlåtbara värdepapper 1 9 025 075 7 823 870


Summa finansiella instrument med positivt MV 9 025 075 7 823 870


Bankmedel och övriga likvida medel 1 231 244 309 262


Övriga tillgångar 1 2 933 4 656


Summa tillgångar 234 177 313 918


Skulder


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 -11 580 -9 299


Summa skulder -11 580 -9 299


Fondförmögenhet


Fondförmögenhet 3 9 247 672 8 128 489


Poster inom linjen


Ställda säkerheter 0 0


Summa ställda säkerheter 0 0


Säkerheter som % av fondförmögenhet 0,00% 0,00%


* Courtage- och liknande kostnader redovisas enbart under posten "Övriga kostnader".
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Redovisnings och värderingsprinciper


Not 1 


Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad


Aktier ISIN


Marknads-


plats Valuta FX Antal


 Värd.kurs


Lokalt  


Marknads-


värde i SEK Andel av FF (%)


PROXIMUS BE0003810273 BE EUR 10,24 1 200 17,27 212 055 2,29%


TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 BE EUR 10,24 650 31,66 210 632 2,28%


SWISSCOM AG-REG CH0008742519 CH CHF 9,89 40 514,60 203 489 2,20%


RTL GROUP LU0061462528 DE EUR 10,24 480 46,62 229 041 2,48%


TELEFONICA DEUTSCHLAND H DE000A1J5RX9 DE EUR 10,24 7 300 2,44 182 386 1,97%


RED ELECTRICA CORPORACIO ES0173093024 ES EUR 10,24 1 060 19,03 206 410 2,23%


ELISA OYJ FI0009007884 FI EUR 10,24 400 54,22 221 983 2,40%


TINGYI (CAYMAN ISLN) HLD KYG8878S1030 HK HKD 1,16 10 000 15,76 182 469 1,97%


PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 HK HKD 1,16 37 000 3,47 148 650 1,61%


CRRC CORP LTD - H CNE100000BG0 HK HKD 1,16 4 000 3,37 15 607 0,17%


NETEASE INC KYG6427A1022 HK HKD 1,16 1 000 151,60 175 522 1,90%


NOMURA RESEARCH INSTITUT JP3762800005 JP JPY 0,08 600 4 935,00 232 439 2,51%


BRIDGESTONE CORP JP3830800003 JP JPY 0,08 400 4 949,00 155 399 1,68%


SHIMAMURA CO LTD JP3358200008 JP JPY 0,08 100 9 660,00 75 831 0,82%


BENESSE HOLDINGS INC JP3835620000 JP JPY 0,08 1 000 2 259,00 177 332 1,92%


USS CO LTD JP3944130008 JP JPY 0,08 1 000 1 796,00 140 986 1,52%


NH FOODS LTD JP3743000006 JP JPY 0,08 500 4 140,00 162 495 1,76%


DAITO TRUST CONSTRUCT CO JP3486800000 JP JPY 0,08 100 13 170,00 103 385 1,12%


NIPPON TELEGRAPH & TELEP JP3735400008 JP JPY 0,08 700 3 150,00 173 093 1,87%


SHIMANO INC JP3358000002 JP JPY 0,08 100 30 660,00 240 681 2,60%


KDDI CORP JP3496400007 JP JPY 0,08 700 3 362,00 184 742 2,00%


NIKON CORPORATION JP3657400002 JP JPY 0,08 2 000 1 240,00 194 680 2,11%


OTSUKA CORP JP3188200004 JP JPY 0,08 400 5 490,00 172 386 1,86%


NISSIN FOODS HOLDINGS CO JP3675600005 JP JPY 0,08 300 8 390,00 197 585 2,14%


AGC INC JP3112000009 JP JPY 0,08 400 5 490,00 172 386 1,86%


UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 US USD 9,03 120 213,90 231 903 2,51%


EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 US USD 9,03 230 91,14 189 387 2,05%


AUTOZONE INC US0533321024 US USD 9,03 14 2 084,52 263 662 2,85%


HORMEL FOODS CORP US4404521001 US USD 9,03 450 48,57 197 467 2,14%


DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 US USD 9,03 39 557,41 196 405 2,12%


MORNINGSTAR INC US6177001095 US USD 9,03 80 341,90 247 117 2,67%


NORTONLIFELOCK INC US6687711084 US USD 9,03 900 26,20 213 038 2,30%


PREMIER INC-CLASS A US74051N1028 US USD 9,03 500 41,23 186 250 2,01%


WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 US USD 9,03 209 97,12 183 387 1,98%


AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 US USD 9,03 165 133,77 199 414 2,16%


BROOKFIELD RENEWABLE BMG162581083 US USD 9,03 530 35,09 168 025 1,82%


C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 US USD 9,03 196 107,09 189 635 2,05%


VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 US USD 9,03 343 52,25 161 918 1,75%


ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 US USD 9,03 280 67,49 170 731 1,85%


WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 US USD 9,03 135 165,73 202 138 2,19%


FLOWERS FOODS INC US3434981011 US USD 9,03 807 27,42 199 919 2,16%


AMDOCS LTD GB0022569080 US USD 9,03 250 74,97 169 333 1,83%


CONAGRA BRANDS INC US2058871029 US USD 9,03 709 33,88 217 022 2,35%


MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 US USD 9,03 240 95,57 207 227 2,24%


AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 US USD 9,03 450 52,60 213 851 2,31%


AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 US USD 9,03 130 188,03 220 843 2,39%


HERSHEY CO/THE US4278661081 US USD 9,03 130 191,27 224 649 2,43%


CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 US USD 9,03 260 85,18 200 090 2,16%


Totalt aktieinnehav på Depå SEB 9 025 075 97,59%


Årsberättelsen har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Finansinspektionens föreskrifter om


värdepappersfonder (FFFS 2013:9), European Securities and Market Authority (ESMA 2012/832SV) samt ansluter till


Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till


marknadsvärdet. 
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Bankmedel och övriga likvida medel Valuta FX Värde lokalt Bokfört värde Andel av FF (%)


Valutakonton 


SEB AUD AUD 6,55 2 441,64 15 981 0,17%


SEB CAD CAD 7,09 2 151,46 15 246 0,16%


SEB CHF CHF 9,89 11 329,97 112 006 1,21%


SEB DKK DKK 1,37 151,80 209 0,00%


SEB EUR EUR 10,24 443,99 4 544 0,05%


SEB GBP GBP 12,20 1 989,96 24 278 0,26%


SEB HKD HKD 1,16 302,52 350 0,00%


SEB JPY JPY 0,08 136 192,00 10 691 0,12%


SEB NZD NZD 6,17 1 115,52 6 881 0,07%


SEB SGD SGD 6,68 470,08 3 139 0,03%


SEB USD USD 9,035 1 564,20 14 132 0,15%


207 455 2,07%


Transaktionskonton


SEB SEK SEK 1,00 -3,34 -3 0,00%


SEB SEK SEK 1,00 23 792,41 23 792 0,26%


23 789 0,26%


Övriga tillgångar


Upplupna utdelningar SEK  2 933 0,03%


Förbetalda kostnader SEK  0 0,00%


2 933 0,03%


Övriga skulder


Övriga skulder SEK -11 580 -0,13%


-11 580 -0,13%


Fondförmögenhet 9 247 672 100%
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Not 2 2021-12-31 2020-12-31


Upplupen förvaltningsavgift -10 140 -9 299


Upplupna kostnader -1 440 0


Summa -11 580 -9 299


Not 3


Andelsklass Klass A Klass F


Ingående fondförmögenhet 781 148 7 347 342


Andelsutgivning 1 283 516 0


Andelsinlösen -1 254 849 0


Periodens resultat enligt resultaträkning 53 257 1 037 260


Lämnad utdelning 0 0


Fondförmögenhet för respektive fondklass vid periodens slut 863 070 8 384 602


9 247 672


Stockholm den 29 april 2022


Bengt Lindblad Johan Lundberg


VD och Styrelseledamot Styrelseordförande


Jörgen Aronsson Jessica Sparrfeldt


Styrelseledamot Styrelseledamot


Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2022


Grant Thornton Sweden AB


Nilla Rocknö


Auktoriserad revisor
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     Dokument att signera
     johan.lundberg@nftventures.com
     2022-04-29T06:04:39.207Z
     4e84d26f-89a9-4eb3-858f-655984383bb5
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-29T06:04:39.401Z
    SkQy-x-KHc
    
     SkQy-x-KHc
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5/notifications/SkQy-x-KHc
     Dokument att signera
     jessi.sparr@hotmail.com
     2022-04-29T06:04:39.252Z
     b7f59554-6a0b-4d42-9ba5-d0646b656fa8
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T06:08:51.078Z
    Hyvt2ltHq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      185.113.97.62
      2022-04-29T06:08:51.057Z
    
     Hyvt2ltHq
     2022-04-29T06:08:51.057Z
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hyvt2ltHq
     /envelopes/rJIbigtrq
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hyvt2ltHq
     Jörgen
     Aronsson
     185.113.97.62
   
  
   
    signature.created
    2022-04-29T06:09:48.209Z
    Skca2ltrc.552b3fdc-3677-4dee-b8bf-c17f92b79016
    
     Skca2ltrc.552b3fdc-3677-4dee-b8bf-c17f92b79016
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc/signatures/Skca2ltrc.552b3fdc-3677-4dee-b8bf-c17f92b79016
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc
     
      /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hyvt2ltHq
      Ulf Jörgen
      Aronsson
      1969/02/01
      196902012456
    
     signed
     bankid-se
     Ulf Jörgen
     Aronsson
     1969/02/01
     94.234.37.156
     
      Skca2ltrc
      3a541d11-8d0c-4c29-9c11-927e1d8ec626
      true
      2022-04-29T06:09:47.539Z
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       /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hyvt2ltHq
       Ulf Jörgen
       Aronsson
       jorgen.aronsson@implema.se
       196902012456
       1969/02/01
       94.234.37.156
     
    
     196902012456
     2022-04-29T06:09:47.539Z
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hyvt2ltHq
     Ulf Jörgen
     Aronsson
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T07:03:24.906Z
    rkiFjlKrc
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G988B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36
      90.129.203.172
      2022-04-29T07:03:24.757Z
    
     rkiFjlKrc
     2022-04-29T07:03:24.757Z
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rkiFjlKrc
     /envelopes/rJIbigtrq
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rkiFjlKrc
     Bengt
     Lindblad
     90.129.203.172
   
  
   
    signature.created
    2022-04-29T07:03:49.978Z
    Skca2ltrc.6148dc14-0f71-4ea3-82fd-40d0a34aec94
    
     Skca2ltrc.6148dc14-0f71-4ea3-82fd-40d0a34aec94
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc/signatures/Skca2ltrc.6148dc14-0f71-4ea3-82fd-40d0a34aec94
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc
     
      /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rkiFjlKrc
      BENGT
      LINDBLAD
      1965/04/05
      196504056232
    
     signed
     bankid-se
     BENGT
     LINDBLAD
     1965/04/05
     90.129.203.172
     
      Skca2ltrc
      186740d0-ec60-4f5b-ba9e-f5b03abbddf4
      true
      2022-04-29T07:03:49.390Z
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       /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rkiFjlKrc
       BENGT
       LINDBLAD
       bengt.lindblad@alfakraft.se
       196504056232
       1965/04/05
       90.129.203.172
     
    
     196504056232
     2022-04-29T07:03:49.390Z
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rkiFjlKrc
     BENGT
     LINDBLAD
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T07:40:09.637Z
    H1V7hetr9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/101.0.4951.44 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.110.232
      2022-04-29T07:40:09.563Z
    
     H1V7hetr9
     2022-04-29T07:40:09.563Z
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/H1V7hetr9
     /envelopes/rJIbigtrq
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/H1V7hetr9
     Johan
     Lundberg
     94.234.110.232
   
  
   
    signature.created
    2022-04-29T07:40:41.246Z
    Skca2ltrc.847a38d8-a927-4faa-91b4-e168ae332aaa
    
     Skca2ltrc.847a38d8-a927-4faa-91b4-e168ae332aaa
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc/signatures/Skca2ltrc.847a38d8-a927-4faa-91b4-e168ae332aaa
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc
     
      /envelopes/rJIbigtrq/recipients/H1V7hetr9
      JOHAN
      LUNDBERG
      1977/04/22
      197704224679
    
     signed
     bankid-se
     JOHAN
     LUNDBERG
     1977/04/22
     94.234.110.232
     
      Skca2ltrc
      c5696b5c-7a86-445d-b46f-9a65d47c011a
      true
      2022-04-29T07:40:40.597Z
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       /envelopes/rJIbigtrq/recipients/H1V7hetr9
       JOHAN
       LUNDBERG
       johan.lundberg@nftventures.com
       197704224679
       1977/04/22
       94.234.110.232
     
    
     197704224679
     2022-04-29T07:40:40.597Z
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/H1V7hetr9
     JOHAN
     LUNDBERG
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T08:09:33.850Z
    rykOngKr5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
      37.46.166.66
      2022-04-29T08:09:33.826Z
    
     rykOngKr5
     2022-04-29T08:09:33.826Z
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5
     /envelopes/rJIbigtrq
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5
     Jessica
     Sparrfeldt
     37.46.166.66
   
  
   
    signature.created
    2022-04-29T08:10:28.524Z
    Skca2ltrc.b5c6003f-80ee-4b88-8dfe-610f6c4b0cae
    
     Skca2ltrc.b5c6003f-80ee-4b88-8dfe-610f6c4b0cae
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc/signatures/Skca2ltrc.b5c6003f-80ee-4b88-8dfe-610f6c4b0cae
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc
     
      /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5
      JESSICA
      SPARRFELDT
      1978/12/14
      197812140528
    
     signed
     bankid-se
     JESSICA
     SPARRFELDT
     1978/12/14
     90.129.210.102
     
      Skca2ltrc
      57d31981-830f-4961-934b-02eccee3c634
      true
      2022-04-29T08:10:27.864Z
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       /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5
       JESSICA
       SPARRFELDT
       jessi.sparr@hotmail.com
       197812140528
       1978/12/14
       90.129.210.102
     
    
     197812140528
     2022-04-29T08:10:27.864Z
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/rykOngKr5
     JESSICA
     SPARRFELDT
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T08:29:19.590Z
    Hy4c3ltHc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      78.79.235.108
      2022-04-29T08:29:19.530Z
    
     Hy4c3ltHc
     2022-04-29T08:29:19.530Z
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hy4c3ltHc
     /envelopes/rJIbigtrq
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hy4c3ltHc
     Nilla
     Rocknö
     78.79.235.108
   
  
   
    signature.created
    2022-04-29T08:30:08.238Z
    Skca2ltrc.6b7e12fd-3464-42f5-9933-233eee70949b
    
     Skca2ltrc.6b7e12fd-3464-42f5-9933-233eee70949b
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc/signatures/Skca2ltrc.6b7e12fd-3464-42f5-9933-233eee70949b
     /envelopes/rJIbigtrq/documents/Skca2ltrc
     
      /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hy4c3ltHc
      NILLA
      ROCKNÖ
      1964/12/22
      196412220185
    
     signed
     bankid-se
     NILLA
     ROCKNÖ
     1964/12/22
     78.79.235.108
     
      Skca2ltrc
      d54fd123-08cb-4665-906c-ccae80abbbbb
      true
      2022-04-29T08:30:07.578Z
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       /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hy4c3ltHc
       NILLA
       ROCKNÖ
       nilla.rockno@se.gt.com
       196412220185
       1964/12/22
       78.79.235.108
     
    
     196412220185
     2022-04-29T08:30:07.578Z
   
    
     /envelopes/rJIbigtrq/recipients/Hy4c3ltHc
     NILLA
     ROCKNÖ
   
  
 
  678256



 
  2022-04-29 10:30:07 CEST
  78.79.235.108
  NILLA
  ROCKNÖ
  1964-12-22
  NILLA ROCKNÖ
  196412220185
  


 
  2022-04-29 09:40:40 CEST
  94.234.110.232
  JOHAN
  LUNDBERG
  1977-04-22
  JOHAN LUNDBERG
  197704224679
  


 
  2022-04-29 08:09:47 CEST
  94.234.37.156
  Ulf Jörgen
  Aronsson
  1969-02-01
  Ulf Jörgen Aronsson
  196902012456
  


 
  2022-04-29 10:10:27 CEST
  90.129.210.102
  JESSICA
  SPARRFELDT
  1978-12-14
  JESSICA SPARRFELDT
  197812140528
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