Halvårsredogörelse 2018
för
Lancelot Camelot Master
Lancelot Camelot A
Lancelot Camelot B

Lancelot

Styrelsen och verkställande direktören för
Lancelot Asset Management AB får härmed avge
halvårsredogörelser för Lancelot Camelot Master,
Lancelot Camelot A och Lancelot Camelot B
för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde
kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka
det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.
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Lancelot Camelot

Fondfakta Lancelot Camelot
Placeringsinriktning: Aktiefond som huvudsakligen investerar
på aktiemarknaderna i Europa och USA.
Tillgångsslag: Aktier och likvida medel.
Ansvarig portföljförvaltare: Christian Granquist
och Per Hedberg.
Fondbolag: Lancelot Asset Management AB,
org nr 556562-9705

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen
Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Startdag: Lancelot Camelot A startade den 28 maj 2003,
Lancelot Camelot Master startade den 21 november 2016 och
Lancelot Camelot B startade den 15 december 2016.

Avgifter, teckning och inlösen
Fast arvode:
Lancelot Camelot Master tar inte ut något förvaltningsarvode
Lancelot Camelot A: 1,0 % per år, debiteras månadsvis
i efterskott
Lancelot Camelot B: 1,3 % per år, debiteras dagligen
Prestationsbaserat arvode:
Lancelot Camelot Master tar inte ut något förvaltningsarvode
Lancelot Camelot A: 20 % av den del av totalavkastningen som
överstiger jämförelseindex, beräknas individuellt och debiteras
månadsvis i efterskott.
Lancelot Camelot B: 20 % av den del av totalavkastningen som
överstiger jämförelseindex, beräknas kollektivt och debiteras
dagligen.
Jämförelseindex: MSCI World NDTR Index, i kronor
(Bloomberg: NDDUWI).
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High Watermark: Ja, Lancelot Camelot A och Lancelot Camelot B
erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats.
Insättningsbelopp:
Lancelot Camelot A: Första insättning lägst 1 000 000 kronor,
därefter minst 100 000 kronor per teckningstillfälle.
Lancelot Camelot B: Första insättning lägst 1 000 000 kronor,
därefter minst 100 kronor per teckningstillfälle.
Teckning/Inlösen:
Lancelot Camelot A: Månadsvis
Lancelot Camelot B: Dagligen
Utdelning: Nej, ingen av fonderna lämnar utdelning.
Insättnings- och uttagsavgift: Nej
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Förvaltarkommentar
I juni i år inleddes Fotbolls-VM och man brukar ju
i dessa sammanhang säga att bollen är rund. Även
rörelserna på värdepappersmarknaderna har under
året präglats av en liknande dynamik. Medan vi så
sent som i maj konstaterade att inflationsutsikterna
drev de amerikanska långräntorna till toppnivåer på
3,1 procent, så har oro för ett upptrappande handelskrig drivet ned räntorna till 2,85 procent i skrivande
stund. I juni flaggade ECB dessutom för att räntehöjningar kommer att dröja till slutet av 2019.
Räntemarknaden har skiftat mellan att fokusera på
stigande amerikansk inflationsstatistik och påföljande räntehöjningar till politisk oro samt rädsla för
effekterna av ett potentiellt handelskrig eller åtminstone stigande tullar och handelshinder.
Om räntemarknaden har betett sig något förvirrande är det på sin plats att söka en förklaring i den
ekonomiska teorin. På 1930-talet revolutionerade
nationalekonomen J. M. Keynes ekonomisk teori
genom att hävda att monetära stimulanser inte fungerar vid alltför låga räntenivåer och uppfann därmed
teorin om den s k likviditetsfällan. Enligt teorin om
likviditetsfällan uteblir den positiva effekten av lägre
räntor på investeringar och konsumtion om man är
orolig för till exempel deflation, d v s fallande priser.
Då lönar det sig att hålla likviditet istället för att investera eller konsumera. Japan har med stor sannolikhet befunnit sig där i decennier och det är troligt att
Europa befunnit sig där de senaste kanske fem åren.
Efter år av restriktiv finanspolitik har flera europeiska
länder bytt spår till en mer expansiv finanspolitik
och det senast året lyckats bryta den deflationistiska
trenden, åtminstone tillfälligt. Likafullt väljer man att
hålla räntorna låga, ja till och med negativa. Även så
i Sverige. Från argumentet ”det är tomt i ladorna” för
några år sedan verkar det finnas en bred politisk sam-
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stämmighet om behovet av investeringar i infrastruktur och välfärd. Keynes måste småle i sin grav.
I USA är situationen emellertid en helt annan. Till
skillnad från i Europa så är arbetslösheten på decennielåga nivåer, inflationen på väg upp och är nu över
centralbankens mål på 2 procent. Centralbanken har
följaktligen inlett en åtstramningsprocess och höjt
räntan sammanlagt sju gånger samt indikerat att det
kommer flera räntehöjningar. Samtidigt väljer regeringen att, trots ett relativt högt befintligt budgetunderskott, sänka skatter och höja offentliga utgifter så
att budgetunderskottet kommer att nå nivåer som efter andra världskriget endast har överträffats en gång:
2008/2009. Detta sker sålunda mitt i brinnande
högkonjunktur. Varför gör man detta? Det är, under
alla omständigheter, inte baserat på Keynes teorier i
alla fall. Snarare är detta ren ekonomisk populism och
kommer förmodligen leda till en accelererande inflation med åtföljande monetär åtstramning som följd. I
så fall har vi en recession senast år 2020, med fallande
tillväxt och förmodligen valutakurser. Men trots att
stimulanserna, i relativ bemärkelse, är som störst
just nu stiger ändå inte de långa marknadsräntorna i
någon större utsträckning.
Camelot har en stor del av sina investeringar i
USA. Hur har dessa påverkats av denna påtagliga risk
för överhettning såsom beskriven ovan? Sanningen i
det korta perspektivet är: endast positivt. Inte bara har
den amerikanska börsen gått bättre än de europeiska
och asiatiska, utan utöver detta har dollarn stärkts
vilket ökar avkastningen mätt i svenska kronor. Men
på lite längre sikt? Merparten av våra aktieinvesteringar är bolag med strukturell tillväxt, d v s bolag vars
tillväxt baseras på någon annan drivkraft än den rent
konjunkturella. Därvidlag är vi inte särskilt oroliga.
Vi är dessutom ganska försiktigt positionerade med en
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aktieandel runt 80 procent. Därmed har vi torrt krut
kvar. Dock har vi, som tidigare nämnt, en stor del av
våra likvida medel i dollar, vilket har varit bra efter
den har stärkts kraftigt mot både euro och i synnerhet
svenska kronan. Det beslutet måste vi kanske överväga
under den närmaste tiden.
Marknadsutveckling
I USA steg S&P 500 med 1,7 procent medan Europa (Euro Stoxx 50) föll med 3,1 procent och Stockholmsbörsen (SIX Return) steg med 4,1 procent,
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allt uttryckt i lokal valuta. Världsindex i lokal valuta
steg med 0,4 procent och mätt i svenska kronor blev
kursuppgången 9,8 procent.
På valutamarknaden steg dollarn med 9,3 procent
mot kronan medan euron steg med 6,3 procent.
Obligationsräntorna fortsatte att falla i USA: räntan
på 10-åriga statsobligationer gick från 2,41 procent
vid årets början till 2,86 procent vid periodens slut.
Den tyska motsvarigheten föll från 0,42 procent till
0,3 procent medan svenska 10-årsräntan föll från
0,77 procent till 0,49 procent.
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nyckeltal | lancelot camelot a
Lancelot
Camelot A

Jämförelseindex2

MSCI World
Index, SEK2

OMXS30

2018-06

11,42

9,74

9,74

-1,15

AVKASTNING, %
2017

14,50

10,31

10,31

3,94

2016

8,99

15,51

15,51

4,86

2015

14,29

7,46

7,46

-1,21

2014

32,71

27,38

27,38

9,87

2013

22,46

25,16

25,16

20,66

2012

2,14

9,47

9,47

11,83

2011

1,82

-2,34

-4,02

-14,51

2010

3,80

11,99

2,95

21,42

2009

50,37

29,19

15,68

43,69

2008

-13,81

-34,22

-29,70

-38,75

2007

8,96

-2,18

1,28

-5,74

2006

19,96

10,34

1,54

19,51

2005

19,08

29,01

28,54

29,40

2004

4,57

10,20

4,04

16,59

20031

30,79

20,19

13,88

26,66

669,08

349,51

230,01

210,32

14,48

10,48

8,24

7,80

Standardavvikelse senaste fem åren, %

10,22

10,24

10,24

11,36

Standardavvikelse sedan fondens start, %

11,16

12,15

11,32

15,37

-

0,84

0,81

0,69

Sedan fondens start (2003-05-28)
Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start
RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL

Korrelation mellan Lancelot Camelot A och angivet index
sedan fondens start
Informationskvot sedan fondens start

0,60

Tracking Error sedan fondens start, %

6,65

1
2

Avser avkastning sedan fondens start, d v s 2003-05-28 - 2003-12-31.
Fondens jämförelseindex utgjordes t o m 2011-04-30 av 50 % MSCI World i SEK och 50 % OMXS30. F r o m 2011-05-01 utgörs fondens jämförelseindex av MSCI World
i SEK med hänsyn tagen till återinvesterad nettoutdelning. MSCI World i SEK redovisas här därför med hänsyn till återinvesterad nettoutdelning fr o m 2011-05-01.
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värdeutveckling
Lancelot Camelot A:s värdeutveckling sedan start jämfört med fondens jämförelseindex

Lancelot Camelot A

Jämförelseindex (MSCI World NDTR (SEK))

Ovanstående diagram illustrerar Lancelot Camelot A:s värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med fondens
jämförelseindex. Eftersom Lancelot Camelot Master och Lancelot Camelot B endast existerat en kort period redovisas inte
deras avkastning i diagramform. Lancelot Camelot A har sedan fondstart haft en värdeutveckling om 669,1 % samtidigt
som jämförelseindex ökat med 349,5 %. Under första halvåret 2018 hade fonden en värdeutveckling om 11,4 % medan
jämförelseindex ökade med 9,7 %.
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Verksamhetsberättelse Lancelot Camelot Master

Fondförmögenhet
Lancelot Camelot Master är öppen för teckning
och inlösen av fondandelar en gång i månaden.
Vid utgången av 2017 uppgick fondförmögenheten till 2 680 MSEK. Under första halvåret 2018
tecknades nya andelar för 135 MSEK och andelar
inlöstes för 97 MSEK. Periodens resultat uppgick
till 324 MSEK. Per den 30 juni 2018 uppgick den
totala fondförmögenheten till 3 042 MSEK.
Förvaltningens mål och inriktning
Fonden är en specialmottagarfond med relativt
stora frihetsgrader vars målsättning är att uppnå en
avkastning som på lång sikt väsentligen överstiger
den allmänna börsutvecklingen. Investeringarna
sker huvudsakligen i Europa och USA i stora likvida
internationella bolag. Camelots placeringsfilosofi
baseras på en aktiv förvaltning. Detta innebär bland
annat att portföljen kommer att bestå av ett begränsat antal innehav, normalt cirka 20 stycken. Härigenom kommer ett fåtal större positioner att vara avgörande för fondens avkastning. Av detta följer också
att Camelots utveckling kan skilja sig avsevärt från
aktiemarknadens under vissa perioder. Att lyckas i
valet av aktier är naturligtvis av yttersta vikt. Därutöver har fonden ett antal verktyg till sitt förfogande
som ger ökade möjligheter att avvika från index.
Camelot kan variera aktieandelen mellan 60 och
120 procent av fondens värde och därigenom parera
förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång
vid uppgångar. När aktieandelen understiger 100
procent placeras överskottet normalt i dagslån eller
på konto i kreditinstitut. Fonden har även möjlighet
att genomföra blankningsstrategier samt att använda
derivatinstrument.
Investeringsprocessen är i huvudsak topdownorienterad, baserad på fundamental makro- och
aktieanalys. Makroanalysen och bedömningen av de
allmänna börsutsikterna styr val av andel aktier i fonden. I nästa steg väljs sektorer och därefter företag som
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förväntas gynnas av den bedömda framtida utvecklingen. Slutligen väljs önskad valutaexponering.
Fondens avkastning och innehav
Fonden nådde en totalavkastning på 11,4 % under
perioden, att jämföra med 9,7 % för jämförelseindex. Aktieandelen har i genomsnitt uppgått till 81
% under perioden. Valutaexponeringen, med hänsyn
taget till gjorda valutasäkringar, har i genomsnitt
fördelat sig på 62 % USD, 13 % GBP, 10 % EUR,
8 % SEK, 3 % HKD samt 4 % CHF. De innehav
som bidrog mest positivt till fondens värdeutveckling
var Visa och Fleetcor. Negativ påverkan på resultatet
hade innehaven i Prudential och Pentair.
Väsentliga risker förknippade med innehaven
Fonden placerar i ett begränsat antal aktier och dess
aktieandel kan variera mellan 60 – 120 procent. Härutöver hanteras fondens valutaexponering aktivt. Fonden är därför exponerad för den generella utvecklingen
på de globala aktiemarknaderna men också utvecklingen av de enskilda aktier som ingår i fonden. Fonden är
därtill förknippad med valutarisk eftersom den främst
placerar i annan valuta än SEK. Hur väl förvaltningen
lyckas i val av aktieexponering, val av enskilda aktier
och val av valutaexponering är därför avgörande för
fondens möjlighet att uppnå sin målsättning. Generell
aktiemarknadsrisk, koncentrationsrisk och valutarisk
är därför de största riskerna fonden exponeras för på
grund av sin placeringsinriktning. För utförligare beskrivning av de risker fonden är exponerad för hänvisas
till fondens informationsbroschyr.
Redovisningsprinciper, värderingsprinciper,
riskbedömningsmetod och handel med derivat
instrument
Halvårsredogörelserna har upprättats i enlighet med
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Finansiella instrument
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som fonden innehar värderas utifrån gällande marknadsvärde. Överlåtbara aktierelaterade värdepapper
som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller motsvarande eller är föremål för regelbunden
handel vid någon annan marknad, som är reglerad
och öppen för allmänheten värderas med senaste betalkurs. Skulle sådan betalkurs inte finnas tillgänglig,
eller om den enligt bolagets uppfattning är missvisande, används ett genomsnitt av senaste köp- och
säljkurs. För mer detaljerad information om fondens
värderingsprinciper se fondens fondbestämmelser.
Fonden får handla med derivatinstrument och
har under året använt sig av valutaterminer i syfte att
uppnå önskad valutaexponering samt sålt en svensk
aktiesäljoption. Fonden har härutöver inte använt sig
av derivat under perioden. Fondens totala exponering
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beräknas utifrån åtagandemetoden. Fonden har under
perioden vare sig lånat in eller ut aktier eller ingått
totalavkastningsswappar.
Hantering av källskatt på utdelning
från utländska bolag
Skattelagstiftningen för investeringsfonder i Sverige har ändrats från och med 2012, varför det per
balansdagen råder en osäkerhet kring hur beskattning
av utdelningar från utländska bolag från olika länder
skall hanteras. Fonden har redovisat erhållen nedsatt
källskatt för utdelningar från vissa utländska innehav.
Med anledning av rådande osäkerhet kan det
framöver, beroende på utfall, uppstå kostnader som
belastar fonden hänförliga till hanteringen av källskatt
på utdelning från utländska bolag.
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balansräkning | lancelot camelot master
Belopp i TSEK

Not

2018-06-30

2017-12-31

2 443 950

2 200 462

586 588

479 364

6 783

1 939

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde

1

Bankmedel och övriga likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga tillgångar

2

7 953

0

3 045 274

2 681 765

1

1 412

-

525

21

3

1 616

1 984

3 553

2 005

3 041 721

2 679 760

Summa tillgångar
SKULDER
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder

FONDFÖRMÖGENHET

POSTER INOM LINJEN

Procentsatser avser andel av fondförmögenhet

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument
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5 180

0%
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Not 1 FONDENS INNEHAV 2018-06-30 Noterade finansiella instrument
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE (KATEGORI 1)
AKTIERELATERADE
Noterade vid svensk eller utländsk börs

Valuta

Antal

Marknadsvärde (TSEK)

Andel av fondförmögenhet
5,2%

ROCHE, Schweiz

CHF

80 000

159 498

SWISS LIFE HOLDING, Schweiz

CHF

30 000

93 562

3,1%

CAIXABANK S.A, Spanien

EUR

2 513 340

97 402

3,2%

GRAND CITY PROPERTIES, Luxemburg

EUR

350 000

81 398

2,7%

BUNZL PLC, Storbritannien

GBP

300 000

81 369

2,7%

PRUDENTIAL, Storbritannien

GBP

1 057 264

216 727

7,1%

CHINA LESSO GROUP, Caymanöarna

HKD

17 000 000

96 606

3,2%

ASSA ABLOY B

SEK

600 000

114 540

3,8%

ALPHABET INC-CL A, USA

USD

13 000

131 440

4,3%

BRIGHT HORIZONS FAM, USA

USD

76 800

70 500

2,3%

DISCOVERY FINANCIAL SERVICES, USA

USD

245 000

154 461

5,1%

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC, USA

USD

50 000

94 308

3,1%

INTL FLAVORS & FRAGRANCES, USA

USD

110 000

122 093

4,0%

NASDAQ INC, USA

USD

170 010

138 938

4,6%

NASPERS LTD-N SHS SPON ADR, Sydafrika

USD

250 000

112 194

3,7%

PENTAIR PLC, Storbritannien

USD

280 000

105 500

3,5%

THERMO FISHER SCIENT, USA

USD

110 000

204 020

6,7%

VISA, USA

USD

170 000

201 613

6,6%

XYLEM INC, USA

USD

278 100

Summa överlåtbara värdepapper

167 783

5,5%

2 443 950

80,3%

-1 412

0,0%

-1 412

0,0%

2 442 538

80,3%

ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT (KATEGORI 2)
JM8 PUT160
Summa Övriga derivatinstrument
SUMMA VÄRDEPAPPER
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET

SEK

-2 000

599 183

19,7%

3 041 721

100,0%

SPECIFIKATION AV FONDENS INNEHAV
Marknadsvärde (TSEK)

Kategori
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på enreglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES.

2 443 950

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES.

-1 412

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och
öppen för allmänheten.

–

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och
öppen för allmänheten.

–

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför EES.

–

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

–

7. Övriga finansiella instrument
Summa

12

–
2 442 538
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Not 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR I TSEK
Fondlikvidfordran
Upplupen ränta
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 3 ÖVRIGA SKULDER I TSEK
Fondlikvidskuld
Upplupen växling
Summa

2018-06-30

2017-12-31

7 953

-

-

-

0

-

7 953

0

2018-06-30

2017-12-31

1 616

1 981

-

3

1 616

1 984

förändring av fondförmögenhet |
lancelot camelot master
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

2018-06

2017

2016*

2 679 760

2 188 466

-

135 002

206 420

2 194 053

-96 781

-61 216

-1 846

Transaktioner under året
• Andelsutgivning
• Andelsinlösen
• Utdelning
Årets resultat
Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK
Avkastning2
Jämförelseindex, %**
*

-

-

-

323 740

346 090

-3 740

3 041 721

2 679 760

2 188 466

23 519 591

23 215 377

21 921 777

129,19

115,27

99,66

12,1%

15,7%

-0,3%

9,7%

10,3%

0,9%

Avser perioden 2016-11-21 - 2016-12-31, d v s från fondens startdatum.		

** Notera att halvårsredogörelsen är upprättade med andra valutakurser är de som användes vid		
beräkning av handels-NAV och att ovan avksatningssiffror redovisas för handels-NAV.		
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Verksamhetsberättelse Lancelot Camelot A

Fondförmögenhet
Lancelot Camelot A är öppen för teckning och inlösen av fondandelar en gång i månaden. Vid utgången
av 2017 uppgick fondförmögenheten till 2 645
MSEK. Under första halvåret 2018 tecknades nya
andelar för 111 MSEK och andelar inlöstes för 97
MSEK. Periodens resultat uppgick till 302 MSEK.
Per den 30 juni 2018 uppgick den totala fondförmögenheten till 2 961 MSEK.
Förvaltningens mål och inriktning
Fonden är en specialmatarfond vars mål är att genom
investeringar i specialmottagarfonden Lancelot
Camelot Master uppnå en avkastning som överstiger
den allmänna börsutvecklingen, med vilket avses utvecklingen av MSCI World NDTR uttryckt i SEK.
Fonden placerar minst 90 procent av fondens värde i
Lancelot Camelot Master. Fonden får äga fondandelar motsvarande 100 procent av andelarna i Lancelot
Camelot Master.
Fondens avkastning och innehav
Fonden nådde en totalavkastning på 11,4 % under
året, att jämföra med 9,7 % för jämförelseindex.
Fonden har under perioden enbart haft innehav i
specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master och
likvida medel på bank. Fondens innehav i specialmottagarfonden har under perioden i genomsnitt uppgått
till 100 % av fondförmögenheten. Under perioden
har fonden enbart varit investerad i Lancelot Camelot Master och inte haft några andra kostnader än
transaktionskostnader, fast och prestationsbaserat
förvaltningsarvode.

Master. Läs om riskhanteringen i Lancelot Camelot
Masters verksamhetsberättelse, sidan 9.
Redovisningsprinciper, värderingsprinciper,
riskbedömningsmetod och handel med
derivatinstrument
Årsberättelserna har upprättats i enlighet med lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder och
Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Fonden är som regel
fullinvesterad i specialmottagarfonden Lancelot
Camelot Master. Värdet på dessa andelar utgår från
den senaste värderingen i specialmottagarfonden. För
mer detaljerad information om fondens värderingsprinciper se fondens fondbestämmelser samt Lancelot Camelot Masters verksamhetsberättelse, sidan 10.
Hantering av källskatt på utdelning från
utländska bolag
Skattelagstiftningen för investeringsfonder i Sverige
har ändrats från och med 2012, varför det per balansdagen råder en osäkerhet kring hur beskattning
av utdelningar från utländska bolag från olika länder
skall hanteras. Specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master har redovisat erhållen nedsatt källskatt
för utdelningar från vissa utländska innehav.
Med anledning av rådande osäkerhet kan det
framöver, beroende på utfall, uppstå kostnader som
belastar fonden hänförliga till hanteringen av källskatt på utdelning från utländska bolag.

Väsentliga risker förknippade med innehaven
Eftersom fonden är en specialmatarfond som investerar i specialmottagarfonden Lancelot Camelot
Master, där portföljförvaltningen sker, är fondens
risker koncentrerade till fonden Lancelot Camelot
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balansräkning | lancelot camelot a
Belopp i TSEK

Not

2018-06-30

2017-12-31

2 960 378

2 644 318

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde

1

Bankmedel och övriga likvida medel
Summa tillgångar

9 607

15 184

2 969 985

2 659 502

2 431

2 205

SKULDER
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2

Kortfristiga skulder

3

Summa skulder

FONDFÖRMÖGENHET

6 979

12 787

9 409

14 992

2 960 576

2 644 510

POSTER INOM LINJEN
Inga
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Not 1 FONDENS INNEHAV 2018-06-30 Finansiella instrument
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE
ANDELAR I FONDER OCH FONDLIKNANDE ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER

Lancelot Camelot Master

Valuta

Antal

SEK

22 890 622

Marknadsvärde (TSEK)

Andel av fondförmögenhet

2 960 378

100,0%

Summa

2 960 378

100,0%

Summa finansiella instrument, netto

2 960 378

100,0%

Övriga tillgångar/skulder, netto
Total fondförmögenhet

198

0,0%

2 960 576

100,0%

SPECIFIKATION AV FONDENS INNEHAV
Kategori

Marknadsvärde (TSEK)

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på enreglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES.

–

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES.

–

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och
öppen för allmänheten.

–

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och
öppen för allmänheten.

–

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför EES.

–

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

–

7. Övriga finansiella instrument

2 960 378

Summa

2 960 378

halvårsredog ö relse l ancelot camelot 2018
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förändring av fondförmögenhet | lancelot camelot a
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

2018-06

2017

2016

2015

2014

2013

2 644 510

2 180 487

2 364 005

2 031 981

1 232 818

898 111

Transaktioner under året
• Andelsutgivning
• Andelsinlösen
• Utdelning
Årets resultat
Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK**
Avkastning***
Jämförelseindex, %***

Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

111 205

289 847

171 400

457 000

379 100

168 000

-96 673

-148 828

-532 444

-422 388

-45 813

-46 847

-

-

-

-

-

-

301 534

323 004

177 526

297 412

465 876

213 554

2 960 576

2 644 510

2 180 487

2 364 005

2 031 981

1 232 818

70 636

69 813

65 244

76 635

74 273

58 565

41 868,67

37 827,86

33 420,39

30 847,58

27 358,33

21 050,26

11,4%

14,5%

9,0%

14,3%

32,7%

22,5%

9,7%

10,3%

15,5%

7,5%

27,4%

25,2%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

783 287

664 788

432 341

141 949

140 659

321 691

242 812

242 689

353 301

183 194

53 256

73 734

-112 388

-120 536

-121 808

-8 576

-25 870

-279 651

-36 241

-15 788

-15 560

-5 023

-4 707

-9 402

20 641

12 134

16 515

120 797

-21 389

34 287

898 111

783 287

664 788

432 341

141 949

140 659

51 590

43 713

36 285

23 332

9 808

7 770
18 103,43

Transaktioner under året
• Andelsutgivning
• Andelsinlösen
• Utdelning
Årets resultat
Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar

17 408,60

17 918,80

18 321,21

18 529,68

14 473,02

Avkastning***

Andelsvärde, SEK**

2,1%

1,8%

3,8%

50,4%

-13,8%

9,0%

Jämförelseindex, %***

9,5%

-2,3%

12,0%

29,2%

-34,2%

-2,2%

Belopp i TSEK

2006

2005

2004

2003*

157 493

326 388

370 696

-

200 134

127 796

28 700

289 800

• Andelsinlösen

-73 693

-368 151

-90 996

-

• Utdelning

-24 238

-6 475

-

-

Ingående fondförmögenhet 1 januari
Transaktioner under året
• Andelsutgivning

Årets resultat
Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK**

61 995

77 934

17 988

80 896

321 691

157 493

326 388

370 696

18 059

9 856

23 926

28 341

17 813,27

15 979,34

13 641,83

13 079,73

Avkastning***

20,0%

19,1%

4,6%

30,8%

Jämförelseindex, %***

10,3%

29,0%

10,2%

20,2%

*

Avser perioden 2003-05-28 - 2003-12-31, d v s från fondens startdatum.

**

Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode varvid fondandelsvärdet justeras.
Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling.

*** Notera att halvårsredogörelsen är upprättade med marginellt andra valutakurser är de som användes vi beräkning av handels-NAV och att ovan avksatningssiffror
redovisas för handels-NAV.										
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Verksamhetsberättelse Lancelot Camelot B

Fondförmögenhet
Lancelot Camelot B är öppen för teckning och inlösen av fondandelar en gång i månaden. Vid utgången
av 2017 uppgick fondförmögenheten till 35 MSEK.
Under första halvåret 2018 tecknades nya andelar
för 85 MSEK och andelar inlöstes för 44 MSEK.
Periodens resultat uppgick till 5 MSEK. Per den 30
juni 2018 uppgick den totala fondförmögenheten till
81 MSEK.
Förvaltningens mål och inriktning
Fonden är en specialmatarfond vars mål är att genom
investeringar i specialmottagarfonden Lancelot
Camelot Master uppnå en avkastning som överstiger
den allmänna börsutvecklingen, med vilket avses utvecklingen av MSCI World NDTR uttryckt i SEK.
Fonden placerar minst 90 procent av fondens värde i
Lancelot Camelot Master. Fonden får äga fondandelar motsvarande 100 procent av andelarna i Lancelot
Camelot Master.
Fondens avkastning och innehav
Fonden nådde en totalavkastning på 10,9 % under
perioden, att jämföra med 9,7 % för jämförelseindex.
Fonden har under perioden enbart haft innehav i
specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master och
likvida medel på bank. Fondens innehav i specialmottagarfonden har under perioden i genomsnitt uppgått
till 100 % av fondförmögenheten. Under perioden
har fonden enbart varit investerad i Lancelot Camelot
Master och inte haft några andra kostnader är fast
och prestationsbaserat förvaltningsarvode.

risker koncentrerade till fonden Lancelot Camelot
Master. Läs om riskhanteringen i Lancelot Camelot
Masters verksamhetsberättelse, sidan 9.
Redovisningsprinciper, värderingsprinciper,
riskbedömningsmetod och handel med
derivatinstrument
Årsberättelserna har upprättats i enlighet med lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder och
Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Fonden är som regel
fullinvesterad i specialmottagarfonden Lancelot
Camelot Master. Värdet på dessa andelar utgår från
den senaste värderingen i specialmottagarfonden. För
mer detaljerad information om fondens värderingsprinciper se fondens fondbestämmelser samt Lancelot Camelot Masters verksamhetsberättelse, sidan 10.
Hantering av källskatt på utdelning från
utländska bolag
Skattelagstiftningen för investeringsfonder i Sverige
har ändrats från och med 2012, varför det per balansdagen råder en osäkerhet kring hur beskattning
av utdelningar från utländska bolag från olika länder
skall hanteras. Specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master har redovisat erhållen nedsatt källskatt
för utdelningar från vissa utländska innehav.
Med anledning av rådande osäkerhet kan det
framöver, beroende på utfall, uppstå kostnader som
belastar fonden hänförliga till hanteringen av källskatt på utdelning från utländska bolag.

Väsentliga risker förknippade med innehaven
Eftersom fonden är en specialmatarfond som investerar i specialmottagarfonden Lancelot Camelot
Master, där portföljförvaltningen sker, är fondens
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balansräkning | lancelot camelot b
Belopp i TSEK

Not

2018-06-30

2017-12-31

81 343

35 443

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde

1

Bankmedel och övriga likvida medel
Summa tillgångar

389

557

81 732

36 000

83

38

SKULDER
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2

Övriga skulder

3

Summa skulder

FONDFÖRMÖGENHET

295

516

378

554

81 354

35 446

POSTER INOM LINJEN
Inga
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Not 1 FONDENS INNEHAV 2018-06-30 Finansiella instrument
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE
ANDELAR I FONDER OCH FONDLIKNANDE ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER

Lancelot Camelot Master

Valuta

Antal

SEK

628 969

Marknadsvärde (TSEK)

Andel av fondförmögenhet

81 343

100,0%

Summa

81 343

100,0%

Summa finansiella instrument, netto

81 343

100,0%

Övriga tillgångar/skulder, netto
Total fondförmögenhet

11

0,0%

81 354

100,0%

SPECIFIKATION AV FONDENS INNEHAV
Marknadsvärde (TSEK)

Kategori
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på enreglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES.

–

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför EES.

–

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och
öppen för allmänheten.

–

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och
öppen för allmänheten.

–

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför EES.

–

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

–

7. Övriga finansiella instrument

81 343

Summa

81 343

förändring av fondförmögenhet | lancelot camelot b
Belopp i TSEK

2018-06

2017

2016*

35 446

1 163

-

• Andelsutgivning

85 260

52 894

1 189

• Andelsinlösen

-44 423

-20 303

-

-

-

-

5 072

1 692

-26

81 354

35 446

1 163

664 227

320 923

11 909

122,35

110,31

97,46

10,9%

13,2%

-2,5%

9,7%

10,3%

-3,4%

Ingående fondförmögenhet 1 januari
Transaktioner under året

• Utdelning
Årets resultat
Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK
Avkastning2
Jämförelseindex, %**
*

Avser perioden 2016-12-15 - 2016-12-31, d v s från fondens startdatum.

** Notera att halvårsredogörelsen är upprättade med andra valutakurser är de som användes vid			
beräkning av handels-NAV och att ovan avksatningssiffror redovisas för handels-NAV.		
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Ordlista och definitioner
MSCI World Index (SEK)
Ett brett aktieindex som omfattar över 1 500 bolag i över 20
i-länder. Indexet är här uttryckt i SEK. Källa: Bloomberg
OMXS30
Ett aktieindex omfattande de 30 aktier som har den största
omsättningen på Stockholmsbörsen. Indexet inkluderar ej
utdelningar. Källa: Bloomberg
Standardavvikelse
Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang
ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en
tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen.
Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar och
uttryckt i årstakt.

Informationskvot
Ett mått på riskjusterad avkastning. Mäts som fondens
genomsnittliga årliga överavkastning i förhållande till sitt
jämförelseindex dividerat med tracking error..
Korrelation
Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett
linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per
definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) och
–1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll indikerar
att något samband inte existerar.

Tracking error (aktiv risk)
Ett mått som visar hur nära fondens värdeutveckling följer
sitt jämförelseindex och därigenom hur aktiv förvaltningen är.
Definieras som standardavvikelsen hos skillnaden mellan den
faktiska avkastningen och indexets avkastning. Beräknad på
månadsnoteringar och uttryckt i årstakt.

Kontaktuppgifter
Förvaltande bolag:
Lancelot Asset Management AB
Besöksadress:
Nybrokajen 7, Stockholm

Kontaktpersoner:
Lisa Seligson
Sälj- och marknadsansvarig
Christian Granquist Ansvarig förvaltare fonden Lancelot Camelot
Tobias Järnblad
VD Lancelot Asset Management AB

Postadress:
Box 161 72, 103 23 Stockholm
Telefon: + 46 8 440 53 80
Fax: + 46 8 440 53 85
Webbplats: www.lancelot.se
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