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RISKINFORMATION

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 ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning,

ÅRSBERÄTTELSE
LANCELOT CAMELOT MASTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management
Aktiebolag, 556562–9705, får härmed avge årsberättelse för perioden 202101-01- 2021-12-31 avseende Lancelot Camelot Master, 515602–8713.
FONDFÖRMÖGENHET

FONDENS KOSTNADER

Lancelot Camelot Master är öppen för teckning och inlösen av fondandelar
dagligen. Vid utgången av 2020 uppgick fondförmögenheten till 4 204 MSEK.
Under året 2021 tecknades nya andelar för 188 MSEK och andelar inlöstes
för 284 MSEK. Årets resultat uppgick till 1 400 MSEK. Per den 31 december
2021 uppgick den totala fondförmögenheten till 5 508 MSEK.

Fonden har under perioden belastats med transaktionskostnader
motsvarande 0,03 % av fondförmögenheten och med sådana kostnader för
extern analys, som bedömts vara till fördel för andelsägarna, motsvarande
0,03 % av fondförmögenheten. Fonden betalar inte någon form av
ersättning till bolaget som förvaltar fonden. De kostnader som belastat en
andelsägare i matarfonderna Lancelot Camelot A och Lancelot Camelot
B, inklusive kostnader som uppstått i Lancelot Camelot Master, redovisas
i matarfondernas årsberättelser. Lancelot Camelot Master har under
perioden inte ingått transaktioner för värdepappersfinansiering eller
totalavkastningsswappar.

FÖRVALTNINGENS MÅL OCH INRIKNING

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 tematiskt orienterad och baserad på att
analysera och investera i marknadsledande bolag inom hållbara strukturella
tillväxttrender. Inom ramen för detta investeras i 8–10 områden som bedöms
ha strukturellt högre tillväxt än BNP under de kommande 5–10 åren.
Oberoende härav bestäms den övergripande aktieandelen av ett selektivt
urval av ledande börs- och makroindikatorer.
JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens utveckling jämförs med MSCI World NDTR Index, mätt i SEK,
som följer utvecklingen på aktiemarknaderna i länder över hela världen,
men exkluderar tillväxtmarknadsländer. Fondbolaget bedömer att index
överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av
tillgångsslag och marknad och med avseende på avkastnings- och riskprofil.
Fondens målsättning är att över tid ge en väsentligt bättre avkastning än
sitt jämförelseindex. Det innebär även att fonden kommer att avvika från
sitt jämförelseindex för att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till
risk. Det inbegriper exempelvis val av bolag, aktieandel och antalet innehav.

PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Fonden har inte röstat på portföljbolagens stämmor under året. Utöver
svårigheter från en rent geografisk synvinkel, har det inte bedömts ligga i
andelsägarnas intresse, eftersom ägarandelen i fondens innehav är låg
i förhållande till övriga aktieägare i bolagen och merparten av bolagen
befinner sig på andra kontinenter. Förvaltaren har inte konsulterat
röstningsrådgivare för råd eller röstningsrekommendationer. Fonden är
koncentrerad och fokuserad på noggrann bolagsanalys. Därmed föregås
investeringar i nya portföljbolag av en utvärdering av styrelse, ledning och
större aktieägare och deras intentioner och incitament för att agera på ett
sätt som inte missgynnar mindre aktieägare. Det är en väl så viktig parameter
som förmågan att på ett framgångsrikt sätt utforma och exekvera företagets
strategi. Ansvarig förvaltare bevakar löpande relevanta företagshändelser
och utvärderar huruvida dessa ligger i linje med andelsägarnas intresse.
Fonden för en dialog med framför allt bolagens ledningar för att i de fall
där det är relevant för fondens andelsägare försöka påverka inriktningen på
förslag till bolagsstämman.
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.
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INNEHAV 2021-12-31

REDOVISNINGSPRINCIPER, VÄRDERINGSPRINCIPER, RISKBEDÖMNINGSMETOD OCH HANDEL MED DERIVATINSTRUMENT

Not 1 FONDENS INNEHAV 2021-12-31 Noterade finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde
AKTIERELATERADE

Marknads- Andel av fond-

Noterade vid svensk eller utländsk börs

Valuta

Antal

värde (TSEK)

ROCHE, Schweiz

CHF

95 138

357 628

FLUIDRA SA, Spanien

förmögenhet
6,5%

EUR

230 000

83 324

1,5%

HUHTAMÄKI OYJ, Finland

EUR

420 000

168 107

3,1%

CHINA LESSO GROUP, Caymanöarna

HKD

7 230 000

93 924

1,7%

CHINA SHINEWAY PHARM, Hong Kong

HKD

11 500 000

91 905

1,7%

TENCENT HOLDINGS, Kina

HKD

270 000

143 057

2,6%

ADOBE SYSTEMS, USA

USD

23 000

117 971

2,1%

ALIGN TECHNOLOGY, USA

USD

17 100

101 648

1,8%

ALPHABET INC-CL A, USA

USD

16 000

419 269

7,6%

ANSYS INC, USA

USD

31 123

112 921

2,1%
1,0%

COSTAR GROUP INC, USA

USD

80 000

57 187

HCA HOLDINGS INC, USA

USD

90 000

209 150

3,8%

IDEXX LABORATORIES INC, USA

USD

22 500

134 008

2,4%

INTUITIVE SURGICAL I, USA

USD

50 000

162 497

3,0%

INVESCO LTD, Bermuda

USD

600 000

124 932

2,3%

JACKSON FINANCIAL INC-A W/I, USA

USD

550 000

208 098

3,8%

MICROSOFT, USA

USD

135 000

410 681

7,5%

NASDAQ INC, USA

USD

190 000

360 921

6,6%

NVENT ELECTRIC PLC, USA

USD

250 000

85 929

1,6%

NVIDIA CORP, USA

USD

40 000

106 411

1,9%

SUNPOWER CORP, USA

USD

150 000

28 316

0,5%

TE CONNECTIVITY, Global

USD

162 349

236 924

4,3%

THERMO FISHER SCIENT, USA

USD

79 357

478 945

8,7%

TREX CO INC, USA

USD

45 000

54 962

1,0%

VICOR CORP, USA

USD

60 000

68 914

1,3%

VISA, USA

USD

45 000

88 208

1,6%

WASTE MANAGEMENT INC, USA

USD

140 000

211 350

3,8%

XYLEM INC, USA

USD

120 000

130 164

2,4%

SUMMA

4 847 353

88,0%

Antal

värde (TSEK)

-25 000 000

-18 591

-0,3%

SUMMA

-18 591

-0,3%

Derivatinstrument OTC
VALUTARELATERADE

Marknads- Andel av fond-

Valutaterminer

Valuta

FX-Fwds USD/SEK

USD

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT, NETTO
ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET

förmögenhet

4 828 762

87,7%

679 147

12,3%

5 507 909

100,0%

Årsberättelserna har upprättats i enlighet med lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. Finansiella instrument 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 vid ett
fåtal tillfällen använt sig av marknadsnoterade aktieoptioner och fonden
har härutöver inte använt sig av derivat under perioden. Fondens totala
exponering beräknas utifrån åtagandemetoden. Fonden har under året 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.
INFORMATION OM ERSÄTTNINGSSYSTEM

Lancelot Asset Management AB förvaltar förutom Lancelot Camelotfonderna också Sverigefonden Lancelot Avalon Master och dess två
matarfonder Lancelot Avalon A och Lancelot Avalon B, bedriver förvaltning av
blandfonden Lancelot Ector, förvaltar ett begränsat antal större diskretionära
portföljer och bedriver rådgivning åt en handfull institutionella kunder.
Antalet anställda har under året i genomsnitt uppgått till 15 personer. Total
ersättning till dessa har för 2021 uppgått till 36 231 TSEK, varav 19 229 TSEK
avser fast ersättning och 17 002 TSEK avser rörlig ersättning. Av de 36 231
TSEK har 25 859 TSEK utgjort ersättning till verkställande ledning och sådana
anställda som väsentligt påverkar de alternativa investeringsfondernas
och de diskretionära förvaltningsuppdragens riskprofil och 10 372 TSEK
har utgjort ersättning till övrig personal. Funktionen för regelefterlevnad
har granskat att bolagets ersättningssystem överensstämmer med
ersättningspolicyn.
Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om
förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en
ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande.
Styrelsen har analyserat vilka risker som är förenade med företagets
ersättningssystem och på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad
personal hos bolaget. För särskilt reglerad personal, innefattande bland
annat bolagets samtliga förvaltare, skall del av eventuell rörlig ersättning
skjutas upp under tre år.
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FÖRVALTARKOMMENTAR
2022 har precis inletts och vi kan se tillbaka på ännu ett positivt börsår. 2021
bjöd på den ekonomiska återhämtning som många hoppades på. Företag
öppnade åter sina kontor, pendlare återvände till sina dagliga rutiner och de
mest vågade gav sig ut och reste. Allt detta hjälpt av en optimism rörande
avtagande smittorisker hjälpt av globala vaccinationskampanjer. Årets början
karaktäriserades av att s.k. värdeaktier gjorde comeback i stor stil, med
energi- och finansaktier på vinnarlistan. Resten av året bjöd på mer blandad
utveckling där lönsamma tillväxtaktier var bland det som avkastade bäst.
I slutet av 2020, efter att vaccinet annonserades, hade fonden investerat
en del av sina tillgångar i värdeaktier, såsom Lincoln Financial och Invesco,
och drog därmed nytta av uppgången för dessa. Att fonden inte investerar
i energiaktier var däremot något som missgynnade fonden under 2021
eftersom det var den bäst avkastande sektorn under året. Mot slutet av
året ökade vi åter fokus på lönsamma tillväxtbolag såsom Nvidia, Microsoft,
Thermo Fisher och Alphabet vilket var positivt för fondens avkastning.
Fondens placeringar i Kina var däremot negativa för fondens avkastning och
minskades successivt under året, mer om detta nedan.
I övrigt var 2021 allt annat än ett normalår: energipriser mer än fördubblades
under året, inflationen nådde sin högsta nivå på 40 år, skuldsättningen
fortsatte att stiga i rekordfart samtidigt som tillväxten nådde sin topp
redan under årets första kvartal. Samtliga dessa förutsättningar ställer
beslutsfattare inför en rad paradoxer och Moment-22 inför och under 2022:
Först och främst, hur kan man stävja inflationen och strama åt ökningen
av penningmängden utan att hindra den pågående ekonomiska
återhämtningen? Risken att åtstramningen kommer för sent och blir
kontraproduktiv framstår som relativt hög i ett historiskt perspektiv. Att
tillåta en snöbollseffekt på inflationen kan samtidigt orsaka stora skador på
ekonomin på både kort och lång sikt. Flaskhalsar är tydliga inom många olika
områden i ekonomin, inte minst inom halvledare och transporter.
Ett annat närliggande område är hur man kommer att hantera övergången
till hållbar energiförsörjning, samtidigt som energipriser rusar p.g.a.
utbudsproblematik inom allt ifrån olje- gas- och elproduktion. Kommer det
vara möjligt att manövrera denna övergång utan en ny energikris?
Kommer värdering av realtillgångar i allmänhet och kanske börsen i synnerhet
kunna upprätthållas på rekordnivåer samtidigt som centralbanker går från
stimulativ till åtstramande penningpolitik och inflationen stiger? Kommer
vinsttillväxttakten att kunna upprätthållas givet stigande lönekostnader och
potentiellt fallande efterfrågan?
Slutligen, är pandemin på väg att återstarta med hjälp av den nya
virusvarianten Omikron eller är det början på slutet vi nu ser?
Vår syn på allt detta är som följer:
Inflationen har sannolikt redan nått sin högstanivå för denna gång och vi är
på väg in i vad man på engelska benämner ”disinflation” d.v.s. en förhöjd
men fallande inflationstakt. Fraktpriser och utbudsflaskhalsar är fortsatt
stora problem men om något i fallande utsträckning. Historiskt är detta
positivt för vinstutvecklingen och aktiemarknaden.
Vi har förmodligen sett det värsta vad gäller ränteuppgång. Marknaden väntar
sig 4–5 räntehöjningar inom 12 månader samt upphörande av kvantitativa
lättnader. Sannolikheten att Federal Reserve agerar för kraftigt framstår
som relativt hög i våra ögon och ska sannolikt ses mot bakgrund av att de
gärna vill stävja att inflationsförväntningar får fäste bland beslutsfattare.
När inflationsförväntningarna sedermera modereras i samband med Feds
agerande är det mer troligt att vi under året får signaler om att takten
på räntehöjningar kan bli långsammare och att vi därmed får mer stabila
räntenivåer under 2022. Detta skulle vara odelat positivt för börsen.
På kort till medellång sikt kommer vi nog få se att utbudet av fossila bränslen
tillåts öka, samtidigt som incitament för investeringar i hållbar energi ökar

Förvaltare Per Hedberg och Christian Granquist
fortsatt. Ingen, vare sig politiker, konsumenter eller företagare, vill se en ny
energikris.
Under 2021 drevs all avkastning på börsen (och lite till) av vinstökning,
d.v.s. vinstmultiplarna sjönk. Detta är helt konsistent med att räntorna
steg under 2021. Om vår syn på räntor och inflation stämmer kommer
multipelkontraktionen att avta under 2022. Om vår syn på inflationen
stämmer kommer dessutom vinster att öka mer än väntat när bolag tillåts
höja sina priser samtidigt som kostnadstrycket successivt avtar. Även detta
är positivt för aktier eftersom avkastning och vinsttillväxt såklart hänger
ihop.
Pandemin och dess fortsatta utveckling är kanske den mest svårbedömda
frågan. I skrivande stund accelererar smittspridningen med hjälp av
Omikronvarianten, vilket kommer hämma ekonomisk utveckling och vinster
på kort sikt. Men om de preliminära forskningsuppgifterna stämmer att
varianten är mindre benägen att spridas i lungorna och därmed mindre
dödlig är detta såklart odelat positivt för både vinster och riskpremie på
lite längre sikt. I så fall kan vi mycket väl se en mjuklandning av ekonomin
samtidigt som utbudsproblematik och inflation lugnar sig och vi kan se fram
emot en god ekonomisk tillväxt de närmaste 3 till 5 åren.
Vad väntar vi oss i övrigt i 2022? Allt vi diskuterat ovan gäller ju framför allt
USA och i viss mån Europa. Kina däremot har haft en helt annan utveckling
under 2021: Hong Kongbörsen föll med 15 % under 2021 vilket är mer än
40 % sämre än S&P. Nedgången beror till stor del på ny lagstiftning som
Kina har infört inom en rad områden. Samtidigt har Kinas regim brottats
med konsekvenserna av en överhettad fastighetsmarknad och försökt att
hantera situationen med en åtstramande penningpolitik och försiktigare
långivning till fastighetsutvecklare. De omfattande och osynkroniserade
nya regleringarna tillsammans med åtstramningarna har fått till följd att
världens investerare har flytt Kina och Hong Kong då osäkerheten helt
enkelt har blivit för stor. Detta har nu vänt och nu ökar penningpolitiska
stimulanser. Banker och kreditgivare får större frihet att låna ut pengar
med syftet att fastighetsutvecklarna, t.ex det krisande Evergrande, ska
nå uppgörelser med sina kreditgivare. Samtidigt som USA:s centralbank
stramar åt penningpolitiskt går Kina således åt andra hållet, vilket såklart
är intressant. Framför oss ser vi en aktiemarknad förknippad med en hög
politisk risk, men med ökande stimulanser till en rekordbillig värdering. För
den som är villig att ta risken och har en lite längre investeringshorisont finns
det följaktligen goda möjligheter till bra investeringar.
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☒

☐

☐
☒
☐
☐

☒
☒

HÅLLBARHETSINFORMATION
☒
☒

Samtiden kännetecknas av den framväxande samsynen på miljöförstöring, global
uppvärmning samt insikten om att något måste göras för att stoppa denna utveckling.
Detta är något som också påverkar vårt jobb som investerare och vi ägnar mycket tid
att analysera och definiera hur vi anser att man bör se på hållbara investeringar när
vi väljer att investera i bolag. Bidrar företaget till ett bättre samhälle? Har företaget
en hållbar företagskultur? Tar företaget ett socialt ansvar? Och kanske ännu viktigare:
skapar företaget ett långsiktigt ekonomiskt värde så man har råd att möta intressen från
olika delar av samhället?
Alla dessa frågor blir vitala efter att vi först etablerat den i vår värld viktigaste frågan:
vilka är de företag, tjänster och/eller produkter som kommer att kunna växa strukturellt
och på ett hållbart sätt i framtiden? Lyckas vi att korrekt besvara den grundläggande
frågeställningen så är mycket vunnet i resten av hållbarhetsprocessen. Vi arbetar aktivt
med vår hållbarhetspolicy i alla investeringar vi genomför både utifrån ett top-down
och ett bottom-up perspektiv.
Utifrån ett top-down perspektiv strävar vi efter att identifiera investeringar i bolag som är
exponerade mot strukturella trender som vi uppfattar som långsiktigt hållbara. Vi tror att
hållbarhet är en fundamental förutsättning för att en innovation, tjänst eller företeelse
långsiktigt och strukturellt ska kunna växa snabbare än genomsnittet i världsekonomin.
Omvänt tror vi att företag som baserar sin affärsidé, produkt och tjänst på något som
inte är långsiktigt hållbart, inte kommer att kunna växa i samma takt. Över tid kan de
därför inte få avkastning på sitt kapital på ett tillfredställande sätt, vilket i sin tur kan leda
till att de får problem med finansiering och investeringar. Tvärtemot vad som ibland
förekommer i den allmänna debatten, finns det därför inget motsatsförhållande mellan
hållbarhet och långsiktig avkastning. Kommer vi sedan ned till bottom-up perspektivet,
dvs. bolagsanalysen och den påföljande värdepappersselekteringen, är vi av åsikten
att världen blir bättre om vi som investerare påverkar bolagen, genom att investera
i bolag som aktivt arbetar med att ta socialt och miljömässigt ansvar uppmuntrar vi
företagen att arbeta mot att bli ännu bättre. Upplever dessa företag att investerare och
konsumenter uppskattar och kräver detta arbete kommer det att leda till att arbetet
fortsätter och/eller intensifieras.
Eftersom vi är en aktiv förvaltare, med ett fåtal utvalda investeringsteman och innehav
uppfattar vi det som enkelt och viktigt att implementera hållbarhet i vår förvaltning.
Genom att analysera varje investering och bolag individuellt, diskutera, och när så är
möjligt påverka ledningen med våra synpunkter och värderingar, väljer vi att investera
endast i de bolag som vi uppfattar möter våra investeringskriterier. Därmed är
hållbarhet en integrerad del av vår investeringsanalys. Vi anser inte att detta begränsar
vårt urval av investeringsbara alternativ eller avkastning.
Samtidigt har vi också valt att inte investera i vissa företag som antingen är aktiva inom
branscher som vi inte anser är långsiktigt hållbara och/eller ej låter sig påverkas av de
synpunkter som vi eller andra framfört i syfte att förbättra sitt arbete inom hållbarhet.
Bolag som inte lever upp till våra krav väljs kontinuerligt bort

Vi tillämpar Sustainalytics analysmodell för att granska hur företag följer internationella
konventioner och riktlinjer inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Sustainalytics
tillämpar bland annat internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar (UNPRI) och FN:s Global Compact (UN Global Compact). Dessa ramverk
baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete
och korruption. Utöver detta har vi valt att inte investera i bolag där omsättningen
kommer från produktion och/eller försäljning av alkohol, tobak, spel, fossila bränslen,
pornografi eller vapen. Nedan följer en sammanställning över metoder som används
för hållbarhetsarbetet.

☐ Fonden har hållbara investeringar som mål
☒ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
☐ Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar

miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

☐ Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som
ingår i fondens målsättning:

☒ Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
☒ Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling).

☒ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till
ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

☒ Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fonden främjar Agenda 30 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi arbetar med en
intern modell för varje investering och har fyra specifika områden inom miljö, socialasamt styrningsrelaterade risker. Inom risker relaterade till miljön fokuserar vi på:
• Strukturell tillväxt: Verkar företaget i en marknad som är under hållbar strukturell
tillväxt?
• Ledande marknadsposition: Har företaget en ledande eller befäst marknadsposition?
• Hållbar affärsidé: Har företaget en hållbar affärsidé?
• Hållbar affärsmodell med höga inträdesbarriärer: Är företagets affärsmodell hållbar?
Finns det tydliga inträdesbarriärer som skyddar företaget mot konkurrens.
Inom risker relaterade till socialt ansvar fokuserar vi på:
• Hållbar företagskultur: Har företaget en hållbar affärskultur? Vad har säljstyrkan för
incitament?
• Bidrar till ett bättre samhälle: Bidrar företagets produkter eller tjänster till ett hållbart
samhälle?
• Solid balansräkning för framtida åtaganden: Har företaget en stark balansräkning som
kan täcka framtida legala krav, personalkostnader, mm.
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• Socialt ansvar, låg risk för legala krav: Finns det en hög sannolikhet för företaget att
få legala krav på sig?

summeras till en total hållbarhetsranking för investeringsobjektet som följs upp under
året.

Inom risker relaterade till styrningsrelaterade frågor fokuserar vi på:

Bolaget använder Sustainalytics som tredjepartsleverantör av ESG-analys och
kompletterar med nyckeltal från Bloomberg. Sustainalytics screenar vidare fondens
innehav för eventuella överträdelser av tidigare beskrivna direktiv vilket sedan följs upp
i den externa rapporterings- och uppföljningsfasen. En sådan screening genomförs två
gånger per år.

• Rimliga och aktieägarvänliga incitament: Allokerar företaget kapital på ett hållbart
sätt? Aktieprogram, utdelningar, återköp, investeringar som görs i den löpande
verksamheten.
• Skapar långsiktigt ekonomiskt värde:
• Skapar företaget ett långsiktigt positivt EVA efter både operativa samt kapitalkostnader?
• Skalfördelar: Har företaget skalfördelar?
• Starka kassaflöden: Har företaget en hög ”cash conversion” med låga ”accruals”?
Referensvärden:
Fonden har följande index som referensvärde:
Inget index har valts som referensvärde
Fonden har MSCI World Index (SEK) som generellt referensvärde. Fonden har inget
hållbarhetsindex som referensvärde mot vilket fondens investeringar mäts.
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma
kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar
som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för
samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell
för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag
som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras
verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i
dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens
investeringar som är förenliga med taxonomin.
I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att
investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande
skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas
som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EUtaxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som
inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

☒ Fonden väljer in

Bolagets grundsyn är att hållbarhet är en fundamental förutsättning för att en
innovation, tjänst eller företeelse långsiktigt och strukturellt ska kunna växa snabbare
än genomsnittet i världsekonomin och att det omvända förhållandet gäller. Därav blir
kravet på hållbar strukturell tillväxt en av de viktigaste delarna i selekteringsprocessen.
Filosofin bygger på enkelhet och noggrannhet. Genom att studera vad som sker
i omvärlden och analysera de trender som är varaktiga och bidrar till positiva
förändringar i samhället är målsättningen att hitta trender som är strukturella, hållbara
samt bestående under lång tid framåt.
Bolagets process för att integrera hållbarhetsrisker och främja miljörelaterade och
sociala egenskaper består av tre delar: 1) exkludering/selektering, 2) analys, och 3)
rapportering och uppföljning.
Inom exkludering och selektering arbetar Bolaget med tre områden. Först exkluderas
investeringsobjekt vars produktion eller intäkter till mer än 5% kommer från sektorer
som har bedömts direkt som ohållbara i enlighet med vad som framkommer nedan,
dock gäller nolltolerans avseende fossila bränslen och tobak (produktion). Därefter
inkluderas investeringsobjekt med en tydlig positionering inom hållbara megatrender
samt FN:s 17 globala hållbarhetsmål. I enskilda fall kan Bolaget dock frångå de
initiala exkluderingskriterierna om Bolaget identifierar investeringsobjekt som är
i en omställningsfas. Det kan endast genomföras om det går att motivera det i den
efterföljande analysfasen.
I den andra delen av processen, analysfasen, arbetar Bolaget aktivt med både extern
och intern analys av potentiella investeringsobjekt. Den interna analysen består av
en kvantitativ och en kvalitativ del för att säkerställa att Bolaget har hela bilden av
investeringsobjektets hållbarhetsprofil. I den interna rapporteringen och uppföljningen
rankar Bolaget varje individuellt investeringsobjekt under fyra block 1) ett övergripande
hållbarhetsblock samt 2) tre efterföljande block med fokus på miljö-, sociala- samt
styrningsrelaterade frågor. investeringsobjektens individuella poäng för varje block

☒ Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst
fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som
är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten, dock gäller nolltolerans avseende
fossila bränslen (produktion) och tobak (produktion).
Produkter och tjänster
☒ Klusterbomber, personminor
☒ Kemiska och biologiska vapen
☒ Kärnvapen
☒ Vapen och/eller krigsmateriel
☒ Alkohol
☒ Tobak
☒ Kommersiell spelverksamhet
☒ Pornografi
☒
☐ Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Kol
Kol ingår i den exkludering som följer av exkluderingen av fossila bränslen.
[Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.]
☒ Uran
☐ Genetiskt modifierade organismer (GMO)
☐ Övrigt
Internationella normer
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.
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 till rätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig
i det enskilda fallet.

Bolaget agerar utefter en detaljerad men situationsanpassad handlingsplan bestående
av 1) ställningstagande i relation till erhållen information, 2) direktkontakt med
företrädare för investeringsobjektet i syfte att utreda vad anmärkningen beror på
eller vad som föranlett en notering om avvikelse i den aktuella frågan, 3) ytterligare
informationsinsamling från det berörda investeringsobjektet liksom andra källor om vad
som inträffat och hur det har eller planeras hanteras, 4) bedömning av anmärkningens
allvarlighetsgrad, 5) vad investeringsobjektet praktiskt gör för att hantera anmärkningen
och inom vilken tidplan, och 6) om investeringsobjektet inte kan hantera anmärkningen
på önskvärt sätt – bedömning om avyttring, och 7) uppföljning av förbättrings- och
åtgärdsarbete.

☒ Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade
frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar
riktning.
☒ Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka investeringsobjekt i
hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med investeringsobjekt i syfte att påverka
dem i en mer hållbar riktning.
☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
☐ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
☐ Röstar på bolagsstämmor
Fondens grundprincip är att utöva rösträtt vid bolagsstämmor när det anses vara till gagn
för fondandelsägarna. Dock ska hänsyn tas till om storleken på fondens aktieinnehav
i förhållande till övriga aktieägares är ringa. Om fondens möjlighet att påverka är
marginell kan utövandet av rösträtt normalt inte anses ligga i fondandelsägarnas bästa
intresse. När det gäller utländska investeringsobjekt avgör härtill praktiska hänsyn om
deltagande på bolagsstämma ska ske. Om fonden innehar mer än 5% av rösterna i ett
investeringsobjekt ska fonden normalt utöva sin rösträtt vid bolagstämma. Beslutet
är den ansvariga förvaltarens och avvikelser från denna regel ska rapporteras till
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Bolagets förvaltningsansvarige som föredrar och motiverar avvikelsen på det ordinarie
styrelsemöte som följer efter bolagsstämman i fråga.
☐ Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
☐ Annan bolagspåverkan
Uppföljning av hållbarhetsarbetet
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper exempelvis i fråga om minskning av fossila
bränslen och sociala egenskaper såsom mänskliga rättigheter. I fonden främjas även
praxis för god styrning genom den interna analys som görs av investeringsobjekten.
I fondens tillämpas en exkluderingsmodell där bolag vars produktion eller intäkter till
mer än 5% kommer från sektorer som bedömts medföra negativa konsekvenser för
främjande egenskaper, till exempel alkohol (negativ social påverkan), vapen (negativ
påverkan för miljö och sociala hänsyn), tobak (negativ inverkan för miljö och sociala
hänsyn), pornografi (negativ social påverkan), fossila bränslen (negativ påverkan
på miljö) samt kommersiell spelverksamhet (negativ social påverkan). Avseende
fossila bränslen och tobak gäller nolltolerans (produktion). Därefter inkluderas
investeringsobjekt som gynnas av en utveckling mot ett mer hållbart samhälle
och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. För fonden finns därtill specifika och uppsatta
investeringskriterier för att välja in investeringsobjekt i fonden. Nedan illustreras hur
de hållbara megatrender som fonden investerar inom förhåller sig till de 17 globala
hållbarhetsmålen.

är en ledande operatör inom amerikansk avfallshantering. Ökande krav på sortering
och hantering av miljöfarligt gods kommer leda till en högre efterfrågan på deras
tjänster. Inom samma tema har vi investerat i Vicor och Nvent vars produkter båda
bidrar till en effektivare energianvändning i datacenter. I samband med att alltmer
data lagras i datacenter blir energikonsumtionen i dessa enorma anläggningar en
kritisk punkt. Inom temat vattenbrist har vi investerat i spanska Fluidra som genom sin
ledande teknik bidrar till ökad cirkulär användning av vatten och energiförsörjning inom
swimmingpooler. Vidare har vi under året utökat vår investering i TE Connectivity som
gynnas av en ökande andel eldrivna fordon samt hybrider.
Fonden har valt bort
Fonden har under året avyttrat ett innehav i Amazon. Bakgrunden härtill beskrivs
kortfattat nedan. För en närmare beskrivning av fondens exkluderingskriterier hänvisas
till avsnittet ”Fonden väljer bort” ovan.
Fondbolaget har påverkat
Vi har under året fört en dialog med Amazon i syfte att påverka bolaget gällande
arbetsmiljöfrågor. Bolaget flaggades genom vår screening i Sustainalytics och vi
uppmärksammade även en del offentlig kritik gällande bolagets inställning att inte
tillåta anställda att ingå i fackföreningar. Vår dialog och våra försök att påverka
uppmärksammades inte av ledningen. Vi valde därför att sälja investeringen under året.
Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet
Under 2021 genomfördes flera uppdateringar av hållbarhetsarbetet i enlighet med
den nya Disclosureförordningen som trädde i kraft den 10 mars 2021. Syftet med
Disclosureförordningen är att harmonisera reglerna inom EU för att på så sätt skapa
en standard för hur hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas. Detta för att
investerare lättare ska kunna jämföra finansiella produkter inom EU med avseende på
hållbarhetsrisker.
Som en del av detta fastställdes en ny policy för integrering av hållbarhetsrisker och
en due dilligence-policy. Härutöver reviderades Bolagets ersättningspolicy i syfte att
tydligare integrera hållbarhetsrisker.
På ett övergripande plan ger Bolagets nya policy för integrering av hållbarhetsrisker en
tydligare bild av vad som avses med hållbarhetsrisker, hur bolaget har valt att integrera
hållbarhetsrisker i investeringsprocessen och den innehåller även identifiering,
beskrivning och prioritering av negativa konsekvenser för hållbarhetsarbetet.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte
klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens
investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med
EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna
tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med
taxonomin samt bidrar till något av miljömålen i artikel 9 i EU-taxonomin.
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter
EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma
kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar
som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för
samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell
för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag
som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras
verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i
dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens
investeringar som är förenliga med taxonomin.
I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att
investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande
skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas
som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EUtaxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som
inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller
sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål
Fonden har valt in
Under 2021 har vi ytterligare konkretiserat vårt arbete med att kunna dra nytta av
en global omställning till en mer cirkulär ekonomi. Vi har definierat temat Circular
economy inom vilket vi har utökat vår investering i bolaget Waste Management som

Vid identifiering av potentiella hållbarhetsrisker har Bolaget utgått från de
hållbarhetsrisker som är identifierade i 2020 och 2021 års globala riskrapport
från World Economic Forum. Riskerna relaterade till miljö och klimat bedöms
som de mest alarmerande och utgör de högsta riskerna även utifrån en finansiell
riskanalys.
Bolaget har genom den nya förordningen valt att beakta negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid tillhandahållande av rådgivning och i
investeringsprocessen, och har därvid identifierat ett antal potentiella negativa
konsekvenser för hållbarhet:
•
•
•

Miljörelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, och
Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av antikorruption
och mutor.

Vi känner stor tillförsikt i att vi fortsatt kommer att kunna hitta investeringsteman och
tillhörande bolag som möter våra hållbarhetskriterier även i framtiden.
Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 24:e februari 2022 kommer tragiskt nog att bli ihågkommen som den dag då det
åter blev krig i Europa och när Ryssland beslöt sig för att attackera Ukraina. Utöver
stort mänskligt lidande har krigsutbrottet även påverkat de finansiella marknaderna
negativt med fallande börser och stigande kreditspreadar. Till detta tillkommer en
svag utveckling för den svenska kronan som, lite paradoxalt nog, påverkar fondens
avkastning positivt eftersom merparten av fondens tillgångar är i utländsk valuta.
Sammantaget visar detta att de finansiella marknaderna spår en klart ökad risk
för global recession, vilket också kommer att vara avgörande för börsens framtida
utveckling. Vi drog ned aktieandelen i början av året och ytterligare något i början av
februari, trots att vår grundsyn har varit att en recession bör kunna undvikas. Historiskt
sett har geopolitisk oro vid krigsutbrott varit relativt kortlivad, vilket möjligen skulle
kunna tala för att korrektionen på börsen skulle kunna bli tillfällig. Sammanfattningsvis
konstaterar vi emellertid att osäkerheten kring konjunktur och börs har ökat och
därmed att investerare kommer kräva en högre riskpremie och att vi därmed vidhåller
en försiktig positionering till dess osäkerheten skingras.
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK

2021

2020

1 348 076

33 023

-16 518

8 040

Bankmedel och övriga likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, not 2

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Belopp i TSEK
TILLGÅNGAR

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på derivatinstrument

54

1 416

Utdelningar

Ränteintäkter

54 627

60 268

Valutakursvinster och -förluster, netto

18 618

-24 806

Övriga finansiella intäkter
Summa intäkter och värdeförändring

0

0

1 404 857

77 941

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde, not 1

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

Derivatinstrument OTC med negativt marknadsvärde

Förvaltningskostnader

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten

-

Räntekostnader

-

-588

-276

0

-2 177

Extern analys

-1 585

-1 671

Övriga kostnader

-3 143

-1 364

Summa kostnader

-5 316

-5 488

1 399 542

72 453

Courtagekostnader

ÅRETS RESULTAT

FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET

Ingående fondförmögenhet 1 januari

2021

2019

4 203 811

4 276 327

3 192 258

188 368

213 588

244 790

4 034 146

682 856

199 244

6 587

5 541

-

99 809

5 536 796

4 338 740

18 591

-

120

20

Övriga skulder, not 3

10 176

134 909

Summa skulder

28 887

134 929

5 507 909

4 203 811

FONDFÖRMÖGENHET

NOTER
Not 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna utdelningar

2021-12-31 2020-12-31
176

136

1

-

Upplupna restitutioner

6 410

5 405

SUMMA

6 587

5 541

Upplupen ränta
2020

4 847 353

SKULDER

KOSTNADER

Belopp i TSEK

2021-12-31 2020-12-31

Transaktioner under året
¤ Andelsutgivning
¤ Andelsinlösen
¤ Utdelning

-283 811

-358 557

-243 294

-

-

-

Årets resultat

1 399 542

72 453

1 082 574

Total fondförmögenhet 31 december

5 507 909

4 203 811

4 276 327

Antal utelöpande fondandelar

24 823 577

25 330 192

26 290 218

Andelsvärde, SEK

222

166

163

Avkastning2

34%

2%

32%

Jämförelseindex, %2

35%

2%

33%

6%

6%

4%

2017

20161

Aktiv risk, %3

Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

2018
2 679 760

Not 3 ÖVRIGA SKULDER I TSEK
Fondlikvidskuld

2021-12-31 2020-12-31
-

107 869

Skuld avseende inlösen per 31 december

10 176

27 040

SUMMA

10 176

134 909

2 188 466 -

Transaktioner under året
¤ Andelsutgivning
¤ Andelsinlösen
¤ Utdelning
Årets resultat

584 476

206 420

2 194 053

-179 105

-61 216

-1 846

-

-

-

107 127

346 090

-3 740

Total fondförmögenhet 31 december

3 192 258

2 679 760

2 188 466

Antal utelöpande fondandelar

26 298 021

23 215 377

21 921 777

121

115

100

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

6%

16%

-0%

2 Visar avkastning per 2021-12-30, d v s årets sista handels-NAV.

-1%

10%

1%

Andelsvärde, SEK
Avkastning2
Jämförelseindex, %2
Aktiv risk, %3

4%

3 Fondens aktivitetsgrad beskrivs med hjälp av aktivitetsmåttet aktiv risk (tracking error). Beräkningen
av aktiv risk baseras på månadsdata från de två senaste kalenderåren. Fonden är aktivt förvaltad vilket
resulterar i en för marknaden relativt hög aktivitetsgrad.
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ÅRSBERÄTTELSE
LANCELOT CAMELOT A

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management
Aktiebolag, 556562–9705, får härmed avge årsberättelse för perioden 2021-0101- 2021-12-31 avseende Lancelot Camelot A, 504400–9305.
FÖRVALTNINGENS MÅL OCH INRIKNING
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. För en beskrivning av mottagarfondens
mål och inriktning hänvisas till Lancelot Camelot Masters årsberättelse.
FONDENS AVKASTNING OCH INNEHAV

FONDFÖRMÖGENHET
Lancelot Camelot A är öppen för teckning och inlösen av fondandelar en gång i
månaden. Vid utgången av 2020 uppgick fondförmögenheten till 3 962 MSEK.
Under året 2021 tecknades nya andelar för 204 MSEK och andelar inlöstes för
330 MSEK. Årets resultat uppgick till 1 267 MSEK. Per den 31 december 2021
uppgick den totala fondförmögenheten till 5 103 MSEK.
FONDENS KOSTNADER
Under perioden har fonden enbart varit investerad i Lancelot Camelot
Master och inte haft några andra kostnader är fast och prestationsbaserat
förvaltningsarvode. Fast förvaltningsarvode uppgår till 1,0% per år och fonden
har under året belastats med prestationsbaserat arvode motsvarande 0,0% av
fondförmögenheten. Fonden har indirekt belastas med specialmottagarfondens
transaktionskostnader motsvarande 0,03 % av fondförmögenheten och med
sådana kostnader för extern analys, som bedömts vara till fördel för andelsägarna,
motsvarande 0,03 % av fondförmögenheten. Förvaltningskostnaden under året.
för en investerare som tecknat andelar för 10 000 kronor vid årets början skulle
uppgått till 207,95 kronor.

Fonden nådde en totalavkastning på 33,1 % under året, att jämföra med 35,1 %
för jämförelseindex.

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. Utförligare kommentar till avkastning och innehav i
mottagarfonden återfinns i Lancelot Camelot Masters årsberättelse.

Fondens utveckling jämförs med MSCI World NDTR Index, mätt i SEK,
som följer utvecklingen på aktiemarknaderna i länder över hela världen,
men exkluderar tillväxtmarknadsländer. Fondbolaget bedömer att index
överensstämmer med specialmottagarfonden Lancelot Camelot Masters
placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag och marknad och
med avseende på avkastnings- och riskprofil.
Fondens målsättning är att över tid ge en väsentligt bättre avkastning än
sitt jämförelseindex. Det innebär även att fonden kommer att avvika från
sitt jämförelseindex för att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till
risk. Det inbegriper exempelvis val av bolag, aktieandel och antalet innehav.

1200%
1000%
800%
600%
400%
200%

Lancelot Camelot A

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0%

Jämförelseindex (MSCI World NDTR (SEK))
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LANCELOT CAMELOT A

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
Belopp i TSEK

2021-12-31

2020-12-31

Värdeförändring på fondandelar

1 313 049

70 006

Summa intäkter och värdeförändring

1 313 049

70 006

-46 129

-58 164

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

KOSTNADER
Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten*
Räntekostnader

-4

-

Övriga kostnader

-3

0

-46 136

-58 164

1 266 913

11 842

Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

* Den totala ersättningen till bolaget som bedriver fondverksamheten uppgår till 46 129 TSEK eftersom
mottagarfonden Lancelot Camelot Master inte betalar någon form av ersättning till bolaget.

BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK

2021-12-31

2020-12-31

5 103 099

3 961 679

13 316

11 428

9 988

26 466

5 126 403

3 999 573

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde,
not 1
Bankmedel och övriga likvida medel
Övriga fordringar
Summa tillgångar

SKULDER
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 133

3 320

Övriga skulder

19 034

34 235

Summa skulder

23 167

37 555

5 103 236

3 962 018

FONDFÖRMÖGENHET

NOTER
Not 1 FONDENS INNEHAV 2021-12-31 Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde
Andelar i fonder och fondliknande

Marknads- Andel av fond-

överlåtbara värdepapper

Valuta

Lancelot Camelot Master

SEK

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT, NETTO
ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET

Antal värde (TSEK)

förmögenhet

22 999 138

5 103 099

100,0%

SUMMA

5 103 099

100,0%

5 103 099

100,0%

136

0,0%

5 103 236

100,0%
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LANCELOT CAMELOT A

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET
Lancelot
Camelot A

AVKASTNING, %

Jämförelse- MSCI World
index2
Index, SEK2 OMXS30

2021

33,1

35,06

35,06

29,07

2020

0,40

1,88

1,88

5,81

2019

31,02

33,09

33,09

25,78

2018

4,35

-0,55

-0,55

-10,67

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

4,47

10,20

4,04

16,59

20031

39,79

20,19

13,88

26,66

1 161,05

646,03

447,69

381,68

14,59

11,40

9,57

8,82

Sedan fondens start (2003-05-28)
Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start

Ingående fondförmögenhet 1 januari

Standardavvikelse senaste fem åren, %

12,35

14,07

14,07

15,51

Standardavvikelse sedan fondens start, %

11,71

12,90

12,28

15,80

0,87

0,85

0,71

Korrelation mellan Camelot och angivet index
sedan fondens start

-

Informationskvot sedan fondens start

0,49

¤ Andelsutgivning
¤ Andelsinlösen

2021

6,45

2020

6,04

2020

2019

4 014 776

3 071 667

2018

2017

2 644 510 2 180 487

¤ Utdelning

203 956

266 134

377 231

641 165

289 847

-329 651

-330 734

-425 101

-281 823

-148 828

-

-

-

-

-

Årets resultat

1 266 913

11 842

990 978

Total fondförmögenhet 31 december

5 103 236

3 962 018

4 014 776

Antal utelöpande fondandelar

77 291

78 527

78 762

79 289

69 813

Andelsvärde, SEK2

66 026

50 454

50 973

38 740

37 880

Avkastning3

33%

0%

31%

4%

14%

Jämförelseindex, %3

35%

2%

33%

-1%

10%

Ingående fondförmögenhet 1 januari

67 815

323 004

3 071 667 2 644 510

2016

2015

2014

2013

2012

2 364 005

2 031 981

1 232 818

898 111

783 287

171 400

457 000

379 100

168 000

242 812

-532 444

-422 388

-45 813

-46 847

-112 388

Transaktioner under året
¤ Andelsutgivning
¤ Andelsinlösen
¤ Utdelning
Årets resultat

-

-

-

-

-36 241

177 526

297 412

465 876

213 554

20 641

2 180 487

2 364 005

2 031 981

1 232 818

898 111

Antal utelöpande fondandelar

65 244

76 635

74 273

58 565

51 590

Andelsvärde, SEK2

33 420

30 848

27 358

21 050

17 409

9%

14%

33%

22%

2%

16%

7%

27%

25%

9%

2011

2010

2009

2008

2007

664 788

432 341

141 949

140 659

321 691

Total fondförmögenhet 31 december

Jämförelseindex, %3

Ingående fondförmögenhet 1 januari
Transaktioner under året
¤ Andelsutgivning

Aktiv risk, %3

2021
3 962 018

Transaktioner under året

Avkastning3

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL

Tracking Error sedan fondens start, %

Belopp i TSEK

¤ Andelsinlösen
¤ Utdelning

242 689

353 301

183 194

53 256

73 734

-120 536

-121 808

-8 576

-25 870

-279 651

-15 788

-15 560

-5 023

-4 707

-9 402

12 134

16 515

120 797

-21 389

34 287

2019

3,94

Årets resultat

2018

3,44

Total fondförmögenhet 31 december

783 287

664 788

432 341

141 949

140 659

2017

4,39

Antal utelöpande fondandelar

43 713

36 285

23 332

9 808

7 770

2016

5,02

Andelsvärde, SEK2

17 919

18 321

18 530

14 473

18 103

2015

5,22

Avkastning3

2%

4%

50%

-14%

9%

2014

5,96

Jämförelseindex, %3

-2%

12%

29%

-34%

-2%

2013

5,96

2012

6,90
6,44

Ingående fondförmögenhet 1 januari

2006

2005

157 493

326 388

370 696 -

2004 20031

Transaktioner under året
1 Avser avkastning sedan fondens start, d v s 2003-05-28 - 2003-12-31.

¤ Andelsutgivning

200 134

127 796

28 700

2 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

¤ Andelsinlösen

-73 693

-368 151

-90 996 -

¤ Utdelning

-24 238

3 Fondens aktivitetsgrad beskrivs med hjälp av aktivitetsmåttet aktiv risk (tracking error). Beräkningen
av aktiv risk baseras på månadsdata från de två senaste kalenderåren. Fonden är aktivt förvaltad vilket
resulterar I en för marknaden relativt hög aktivitetsgrad.

Årets resultat

-6 475 -

289 800

-

61 995

77 934

17 988

80 896

Total fondförmögenhet 31 december

321 691

157 493

326 388

370 696

Antal utelöpande fondandelar

18 059

9 856

23 926

28 341

Andelsvärde, SEK2

17 813

15 979

13 642

13 080

Avkastning3

20%

19%

5%

31%

Jämförelseindex, %³

10%

29%

10%

20%

1 Avser perioden 2003-05-28 - 2003-12-31, d v s från fondens startdatum.
2 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.
3 Visar avkastning per 2021-12-30, d v s årets sista handels-NAV.
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ÅRSBERÄTTELSE
LANCELOT CAMELOT B

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management
Aktiebolag, 556562-9705, får härmed avge årsberättelse för perioden 2021-0101- 2021-12-31 avseende Lancelot Camelot B, 515602-8721.
FÖRVALTNINGENS MÅL OCH INRIKNING
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. För en beskrivning av mottagarfondens
mål och inriktning hänvisas till Lancelot Camelot Masters årsberättelse.
FONDENS AVKASTNING OCH INNEHAV
Fonden nådde en totalavkastning på 32,7 % under perioden, att jämföra med
35,1 % 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. Utförligare kommentar till avkastning och innehav i
mottagarfonden återfinns i Lancelot Camelot Masters årsberättelse.

FONDFÖRMÖGENHET
Lancelot Camelot B är öppen för teckning och inlösen av fondandelar dagligen.
Vid utgången av 2021 uppgick fondförmögenheten till 242 MSEK. Under 2021
tecknades nya andelar för 183 MSEK och andelar inlöstes för 103 MSEK. Årets
resultat uppgick till 82 MSEK. Per den 31 december 2021 uppgick den totala
fondförmögenheten till 405 MSEK.
FONDENS KOSTNADER
Under perioden har fonden enbart varit investerad i Lancelot Camelot
Master och inte haft några andra kostnader är fast och prestationsbaserat
förvaltningsarvode. Fast förvaltningsarvode uppgår till 1,3% per år och fonden
har under året belastats med prestationsbaserat arvode motsvarande 0,0% av
fondförmögenheten. Fonden har indirekt belastas med specialmottagarfondens
transaktionskostnader motsvarande 0,03 % av fondförmögenheten och med
sådana kostnader för extern analys, som bedömts vara till fördel för andelsägarna,
motsvarande 0,03 % av fondförmögenheten. Förvaltningskostnaden under året
för en investerare som tecknat andelar för 10 000 kronor vid årets början skulle
uppgått till 156,05 kronor och för den som sparar 100 kronor per månad till 9,12
kronor.
JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens utveckling jämförs med MSCI World NDTR Index, mätt i SEK,
som följer utvecklingen på aktiemarknaderna i länder över hela världen,
men exkluderar tillväxtmarknadsländer. Fondbolaget bedömer att index
överensstämmer med specialmottagarfonden Lancelot Camelot Masters
placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag och marknad och
med avseende på avkastnings- och riskprofil.
Fondens målsättning är att över tid ge en väsentligt bättre avkastning än
sitt jämförelseindex. Det innebär även att fonden kommer att avvika från
sitt jämförelseindex för att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till
risk. Det inbegriper exempelvis val av bolag, aktieandel och antalet innehav.

120%
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80%

60%

40%

20%
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-20%

Lancelot Camelot B

Jämförelseindex

11

LANCELOT CAMELOT B

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK

2021

2020

Värdeförändring på fondandelar

86 492

2 448

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde, not 1

Summa intäkter och värdeförändring

86 492

2 448

Bankmedel och övriga likvida medel

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

Belopp i TSEK

Övriga tillgångar

Förvaltningskostnader

Summa tillgångar
-4 142

-5 791

Räntekostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten*

-1

-

Övriga kostnader

-1

-0

Summa kostnader

-4 144

-5 791

Övriga skulder

ÅRETS RESULTAT

82 348

-3 343

Summa skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

FONDFÖRMÖGENHET

FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET

NOTER

Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

2021

2020

2019

242 170

261 903

119 483

183 278

177 936

167 802

-102 964

-194 327

-72 471

Transaktioner under året
¤ Andelsutgivning
¤ Andelsinlösen
-

Årets resultat

-

-

Andelar i fonder och fondliknande
Valuta

Lancelot Camelot Master

SEK

-3 343

47 089
261 903

2 041 762

1 611 891

1 738 844

198

150

151

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT, NETTO

Avkastning2

33%

-0%

31%

ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO

Jämförelseindex, %2

35%

2%

33%

TOTAL FONDFÖRMÖGENHET

2018

2017

20161

Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK

Ingående fondförmögenhet 1 januari

35 446

1 163 -

¤ Andelsutgivning

170 939

52 894

¤ Andelsinlösen

-80 971

-20 303 -

Avkastning2
Jämförelseindex, %2

-

-

1 189
-

-5 931

1 692

-26

119 483

35 446

1 163

1 048 408
114

320 923
110

11 909
98

4%

13%

-3%

-1%

10%

-3%

2 Visar avkastning per 2021-12-30, d v s årets sista handels-NAV.

575
243 306

425

265

739

871

1 164

1 136

404 832

242 170

1 824 439

404 811

100,0%

SUMMA

404 811

100,0%

404 811

100,0%

21

0,0%

404 832

100,0%

NYCKELTAL
Lancelot Camelot B Jämförelse-index2

2021

32,68

2020

-0,37

1,88

2019

30,68

33,09

2018

3,88

-0,55

2017

13,18

-0,55

35,06

2016

-2,54

10,31

Sedan fondens start (2003-05-28)

97,94

94,08
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RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL
Standardavvikelse sedan fondens start, %
Korrelation mellan Camelot och angivet index sedan fondens start

1 Avser perioden 2016-12-15 - 2016-12-31, d v s från fondens startdatum.
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Antal värde (TSEK) förmögenhet

AVKASTNING, %

Transaktioner under året

Andelsvärde, SEK

599

Marknads- Andel av fond-

överlåtbara värdepapper

242 170

Antal utelöpande fondandelar

998

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde

82 348

Total fondförmögenhet 31 december

242 132

Not 1 FONDENS INNEHAV 2021-12-31 Finansiella instrument

404 832

Total fondförmögenhet 31 december

Årets resultat

404 811

SKULDER

* Den totala ersättningen till bolaget som bedriver fondverksamheten uppgår till 4 142
TSEK eftersom mottagarfonden Lancelot Camelot Master inte betalar någon form av
ersättning till bolaget.
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2020-12-31

TILLGÅNGAR

KOSTNADER

¤ Utdelning

2021-12-31

Informationskvot sedan fondens start

0,09

Aktiv risk, %
2021

6,56

2020

6,18

2019

3,94

2018

3,31

Tracking Error sedan fondens start, %

4,93

1

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 netto utdelning. MSCI World i SEK redovisas här därför med hänsyn till återinvesterad nettoutdelning
fr o m 2011-05-01.

2

Fondens aktivitetsgrad beskrivs med hjälp av aktivitetsmåttet aktiv risk (tracking error). Beräkningen
av aktiv risk baseras på månadsdata från de två senaste kalenderåren. Fonden är aktivt förvaltad vilket
resulterar I en för marknaden relativt hög aktivitetsgrad.
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ORDLISTA OCH DEFINITIONER
SIX RETURN INDEX
Ett svenskt aktieindex som omfattar alla bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Indexet är förmögenhetsviktat och inkluderar 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.
AKTIV RISK (TRACKING ERROR)
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 från de två senaste kalenderåren 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.
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