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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
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management
Aktiebolag, 556562–9705, får härmed avge årsberättelse för perioden
2021-01-01- 2021-12-31 avseende Lancelot Avalon Master, 515603–1220
FONDFÖRMÖGENHET

PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Lancelot Avalon Master är öppen för teckning och inlösen av fondandelar
dagligen. Vid utgången av 2020 uppgick fondförmögenheten till 1 597 MSEK.
Under året 2021 tecknades nya andelar för 372 MSEK och andelar inlöstes
för 260 MSEK. Årets resultat uppgick till 49 MSEK. Per den 31 december
2021 uppgick den totala fondförmögenheten till 1 758 MSEK.

Fonden har under året röstat på Bonesupports bolagsstämma huvudsakligen
med avsikten att godkänna bolagets incitamentsprogram. Bolaget står
inför en viktig lansering av Cerament G i USA och verkar i en bransch där
konkurrensen om kompetent personal är hög. Fonden har därmed bedömt
att det är i andelsägarnas intresse att incitamentsprogrammet genomförs,
trots en potentiell utspädning om programmet faller väl ut. Fonden har
härutöver röstat vid extra bolagsstämma i OssDsign.

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 Sverige och baseras på aktiv förvaltning
och fundamental bolagsanalys. Portföljen består av ett begränsat antal
innehav och ett fåtal större positioner kan vara avgörande för fondens
avkastning. Av detta följer också att Avalons utveckling kan skilja sig avsevärt
från aktiemarknadens under vissa perioder. Fonden har även möjlighet att
investera en begränsad del av fondförmögenheten i utländska aktier.
Lancelot Avalon Master kan variera aktieandelen mellan 60 och 120
procent av fondens värde och därigenom parera förväntade börsnedgångar
respektive uppnå hävstång vid uppgångar. Normalt sett är aktieandelen nära
100 %.
JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens utveckling jämförs med SIX Return Index som visar den
genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.
Fondens placeringsinriktning mot i huvudsak svenska bolag av varierande
storlek överensstämmer väl med jämförelseindex.
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.
FONDENS KOSTNADER

Fonden har under perioden inte belastats med några kostnader för extern
analys. Fonden betalar inte någon form av ersättning till bolaget som
förvaltar fonden. De kostnader som belastat en andelsägare i matarfonderna
Lancelot Avalon A och Lancelot Avalon B, inklusive kostnader som uppstått
i Lancelot Avalon Master, redovisas i matarfondernas årsberättelser.
Lancelot Avalon Master har under perioden inte ingått transaktioner för
värdepappersfinansiering eller totalavkastningsswappar.

Fonden har i övrigt inte röstat på portföljbolagens stämmor under
året. Det har inte bedömts ligga i andelsägarnas intresse, eftersom
ägarandelen i fondens innehav är låg i förhållande till övriga aktieägare i
bolagen. 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 framförallt bolagens ledningar, men i
förekommande fall även med medlemmar i styrelsen, för att i de fall där
det är relevant för fondens andelsägare 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. Fonden placerar huvudsakligen i svenska bolag
men har viss möjlighet till nordisk och internationell diversifiering och kan
ha en betydande del av fondförmögenheten placerad i små och medelstora
bolag. Fonden är därför exponerad för den generella utvecklingen på
aktiemarknaden men också utvecklingen av de enskilda aktier som ingår i
Fonden.
Hur väl förvaltningen lyckas i val av aktieexponering och val av enskilda
aktier är därför avgörande för Fondens möjlighet att uppnå sin målsättning.
Generell aktiemarknadsrisk och koncentrationsrisk 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 3 FONDENS INNEHAV 2021-12-31 Noterade finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde
AKTIERELATERADE
Noterade vid svensk eller utländsk börs

Marknads- Andel av fondValuta

Antal

värde (TSEK) förmögenhet

ACAST AB

SEK

300 000

6 918

0,4%

Bactiguard

SEK

650 000

107 250

6,1%

Bambuser

SEK

7 000 000

113 680

6,5%

Bioinvent International

SEK

425 000

19 635

1,1%

Biovica International

SEK

575 000

23 805

1,4%

Bone Support

SEK

2 275 000

100 100

5,7%

Camurus

SEK

1 025 000

154 570

8,8%

Cavotec SA

SEK

2 600 000

52 000

3,0%

Desenio Group

SEK

1 150 000

27 899

1,6%

Electrolux B

SEK

150 000

32 925

1,9%

ELTEL

SEK

4 000 000

62 400

3,5%

Embracer Group

SEK

1 700 000

164 067

9,3%

Epiroc B

SEK

250 000

47 925

2,7%

Genova Properties

SEK

250 000

34 700

2,0%

Lindab

SEK

250 000

80 350

4,6%

Modelon

SEK

266 000

9 323

0,5%

Orexo

SEK

450 000

15 525

0,9%

Ossdsign

SEK

3 250 000

28 275

1,6%

Polygiene

SEK

1 300 000

64 805

3,7%

Q-Linea

SEK

300 000

33 900

1,9%

RugVista Group

SEK

399 194

50 378

2,9%

RVRC Holding

SEK

900 000

94 230

5,4%

Sandvik

SEK

275 000

69 465

4,0%

Securitas B

SEK

50 000

6 233

0,4%

Sedana Medical

SEK

600 000

58 830

3,3%

Sleep Cycle

SEK

305 000

19 520

1,1%

Thunderful Group

SEK

1 200 000

69 000

3,9%

Vicore Pharma

SEK

500 000

6 960

0,4%

Volvo B

SEK

500 000

104 825

6,0%

Xbrane Biopharma

SEK

340 000

35 632

2,0%

Huddly AS

NOK

4 000 000

40 106

2,3%

Photocure AS

NOK

200 000

21 101

1,2%

SUMMA

1 756 332

99,9%

1 756 332

99,9%

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

2 066

0,1%

1 758 398

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 Avalon-fonderna
också den globala aktiefonden Lancelot Camelot, 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
MARKNADSUTVECKLING

Stockholmsbörsen steg kraftigt under 2021 till stor del drivet av låga
räntenivåer och stark ekonomisk tillväxt. Fortsatta pandemirestriktioner
ledde till stark efterfrågan på varor på bekostnad av tjänster och de globala
försörjningskedjorna hade under större delen av året svårt att hantera den
kraftiga volymökningen, med kraftigt stigande fraktpriser och leveranstider
som följd. I viss mån blev effekten också självförstärkande när bolag oroade
för att inte kunna möta efterfrågan lade större order än normalt och ökade
sina lagernivåer.
Inflationen ökade gradvis under året, framför allt i USA, till nivåer
som inte setts sen 1980-talet. Federal Reserve var länge av åsikten att
inflationen var av övergående karaktär, orsakad av problemen i de globala
försörjningskedjorna och stigande råvarupriser, men ändrade budskapet
markant i november till att istället fokusera på utfasning av stödköpsprogram
och räntehöjningar redan i början av 2022.
Den starka tillväxten i kombination med låga realräntor (nominella räntor
minus inflation) gynnade tillväxtbolag, framför allt de fokuserade på
förvärvsdriven tillväxt. Många av dessa bolag handlades mot slutet av året
till extremt höga värderingsmultiplar. Även banker och fastighetsbolag gick
starkt på börsen efter att ha gett en relativt svag avkastning 2020 (många
fastighetsbolag kan dessutom läggas till kategorin av bolag med fokus på
förvärvsdriven tillväxt i). Industribolag med exponering mot fordons- och
flygindustrin, tjänstebolag och hälsovårdsbolag utvecklades generellt sett
svagt. Även de bolag som under 2020 bedömdes vara pandemivinnare gav
en svag avkastning på börsen, i flera fall på grund av sämre tillväxt under
2021, men i vissa fall oberoende av den underliggande utvecklingen.
FONDENS AVKASTNING OCH INNEHAV

Fonden nådde en totalavkastning på 4,9 % under perioden, att jämföra med
39,3 % för jämförelseindex.
De aktier som stod för de största positiva bidragen till fondens värdeutveckling
var CDON, Lindab och RVRC, men även Genova, MIPS, Polygiene och SEB
gav bra bidrag. Camurus, Desenio och Bonesupport bidrog mest negativt till
avkastningen följt av Eltel och Thunderful Group.
Nya innehav vid året slut jämför med årets början är Acast, Bioinvent, Desenio,
Electrolux, Huddly, Modelon, Rugvista, Securitas, RVRC (RevolutionRace),
Sleep Cycle och Vicore. Innehaven i Academedia, Boliden, CDON, Ericsson,
Fasadgruppen, I-tech, Intervacc, Lime Technologies, MIPS, Nelly, Recipharm,
Sbanken, SEB och SKF avyttrades under året. De nya innehaven utgjorde en
betydligt mindre del av portföljen än de avyttrade och återinvesteringar har
till relativt stor del skett i innehav som fonden redan ägde.
Fonden utvecklades svagt jämfört med jämförelseindex, vilket huvudsakligen
berodde på följande faktorer:
1. Hälsovårdssektorn utgjorde 37 % av fondförmögenheten vid ingången
av 2021. Innehaven i sektorn utvecklades svagt efter en långsammare än
väntad återhämtning kombinerat med fördröjda regulatoriska processer. För
fondens del bidrog innehaven i Bonesupport och Camurus kraftigt negativt,
medan övriga innehav i absoluta tal totalt sett varken bidrog positivt eller
negativt. Trots kortsiktiga regulatoriska bakslag ser vi ser fortfarande stor
potential i Bonesupport och Camurus och konstaterar även att dessa och
övriga innehav trots tuffa förutsättningar levererat bra organisk tillväxt de
senaste kvartalen, vilket indikerar stor potential när effekterna av pandemin
normaliseras.
2. Dataspelsbolagen Embracer och Thunderful Group utgjorde 9 % av
fondförmögenheten vid ingången av 2021 och drabbades negativt av
sentimentet i sektorn. Trots bra operationell utveckling, goda utsikter och
flera enligt våra bedömning värdeskapande förvärv, sjönk aktiekurserna
med följd att de vid ingången till 2022 handlas till låga multiplar (Embracer
12x och Thunderful 9x förväntat rörelseresultatet för 2022/23 respektive
2022).

Förvaltare Erik Bertilsson
3. Desenios affärsmodell visade sig vara betydligt mer känslig än vi
bedömde och prognoserna alltför optimistiska. Misstaget var framför allt
att säkerhetsmarginalen i investeringen var alldeles för låg (dvs att det
underliggande värdet i bolaget är för osäkert om något skulle gå fel) och
en eventuell initial investering skulle därmed varit betydligt mindre än vad
som var fallet.
4. Det fonden ägde relativt lite av framför allt serieförvärvare, fastighetsbolag
och högkvalitets tillväxtbolag (t.ex. Nibe, Vitrolife). Många av dessa bolag
steg kraftigt under året ofta understödda av en rejäl multipelexpansion. De
höga värderingarna och de i flera fall okritiskt positiva synen gör aktierna
framöver extremt känsliga för små förändringar i vinstutsikter, makro eller
flöden. Det är därför svårt att säga att vi under andra halvåret generellt
borde köpt mer i dessa grupper av aktier. Givet vår positiva syn på börsen
och världsekonomin vid ingången av året hade vi dock kunnat ha en högre
andel cykliska bolag som gynnas av en hög investeringstakt (t.ex. Atlas
Copco, Alfa Laval).
Camurus är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar långtidsverkande
behandlingar för svåra och kroniska sjukdomar som opioidberoende, smärta
och cancer. Bolaget har utvecklat en unik formuleringsteknologi FluidCrystal,
som kan kombineras med nya eller redan etablerade aktiva substanser för
att skapa läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingseffekter.
Buvidal är Camurus första produkt i kommersiell fas och lanserades i EU
och Australien under 2019. Buvidal är en vecko- eller månadsdepå för
behandling av opioidberoende och kan ersätta andra buprenorfinbaserade
preparat och metadon. Flera studier visar på mycket positiva resultat där
patienter upplever ökad stabilitet och livskvalitet, och minskad börda och
stigmatisering från ofta daglig övervakad medicinering.
I december fick Camurus amerikanska partner Braeburn inte godkänt av
FDA att lansera Buvidal (i USA kallat Brixadi). Orsaken var att Braeburns
kontraktstillverkare återigen fått ett Complete Response Letter (CRL) från
FDA på grund av bristande kvalitet. Orsak och omfattning är än så länge inte
känt, men det är bara att konstatera att det är dåligt hanterat och något
som i princip inte ska kunna hända två gånger om. Det är dock viktigt att
komma ihåg att detta ligger helt utanför Camurus händer (man tecknade
licensavtalet med Braeburn 2014) och att FDA inte har några synpunkter
på produkten som sådan. Camurus har även tidigare på juridisk väg försökt
återta rättigheterna, eftersom man anser att Braeburn inte uppfyllt sina
åtaganden i avtalet. Det finns i teorin inget som hindrar att produkten med
rätt åtgärder skulle kunna lanseras redan inom ett år, men i väntan på mer
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information är osäkerheten stor.
Givet bakslaget i USA är det värt att titta på Camurus övriga verksamhet,
vilken består av 1) Buvidal som hittills lanserats i Europa och Australien och
2) en bred pipeline av läkemedelskandidater varav fyra i FAS III.
1. Buvidal: Vid slutet av 2021 behandlas över 25 000 patienter med
Buvidal. Det motsvarar en omsättning på ungefär 750 MSEK i årstakt,
som vi bedömer kommer att växa över 50 % 2022. Buvidal väntas under
2022 genererat ett rörelseresultat på ungefär 480 MSEK (beräknat som
mittpunkten av Camurus prognostiserade rörelseresultat med forskningsoch utvecklingskostnader återlagda). Jämfört med Camurus skuldjusterade
marknadsvärde motsvarar det en multipel på ca 15x för bara Buvidal. Vi
anser att det är alldeles för lågt för en innovativ produkt med begränsad
konkurrens och potential att nå åtminstone 100 000 - 200 000 patienter i
Europa, Mellanöstern och Oceanien.
2. Pipeline: Camurus spenderar nu ungefär 350 – 400 MSEK i årstakt på
forskning och utveckling. Vi förväntar oss att pipelinen kommer att få mer
fokus under 2022 både genom mer information från bolaget och nya kliniska
data i flera av projekten. Närmast marknad är CAM 2029 för behandling
av akromegali, neuroendokrina tumörer och polycystisk leversjukdom.
Inom dessa indikationer har CAM2029 en potential på över 1 miljard USD.
Camurus affärsmodell är att med sin teknologi (Fluid Crystal) omformulera
befintliga substanser till långtidsverkande läkemedel, något som väsentligt
minskar utvecklingsrisken.
En positiv nyhet presenterades i början av december när Storbritanniens
regering publicerade en 10-årsplan för att förbättra behandlingen för
drogberoende. För de kommande tre åren planeras en budgetökning på
533 MGBP och i rapporten benämns den nya medicinen långtidsverkande
buprenorfin (dvs Buvidal) som en ”potentiellt revolutionerande”
behandling. Bara i Storbritannien behandlas idag 100 000 patienter med
andra former av buprenorfin (framför allt tabletter), vilket kan jämföras mot
Camurus målsättning att 2026 totalt nå 100 000 patienter under behandling
i samtliga marknader.
Camurus sjönk 19 % under 2021. Vi bedömer sammantaget att värderingen
är alldeles för låg (även utan att räkna in den amerikanska marknaden eller
bolagets pipeline) och att bolagets egen långsiktiga målsättning kommer att
visa sig vara för konservativ. Vi ser därmed mycket positivt på aktien både
inför 2022 och de kommande åren.
RevolutionRace (RVRC) är ett snabbt växande varumärkesbolag inom
frilufts- och funktionskläder. Bolaget grundades 2013 av Pernilla (VD) och
Niklas Nyrensten som själva upplevde att det saknades friluftskläder som
samtidigt var prisvärda, av hög kvalitet och med rolig design. RVRC säljer sina
produkter online genom en direkt till konsument-modell (D2C) via den egna
hemsidan och genom Amazon. Man har skapat en hög kundnöjdhet och varit
mycket framgångsrika på att bygga varumärket genom sociala medier. RVRC
fokuserade initialt mycket på byxor, men har successivt breddat sortimentet
mot de flesta andra typer av friluftsplagg. RVRC lanserade i slutet av året
produktkategorin skor som blev en direkt succé och sålde slut på mindre
än en vecka. Under 2022 kommer bolaget även att lansera ryggsäckar.
Tillsammans med fortsatt geografisk expansion och ökade marknadsandelar
bör det kunna leda till en mycket stark tillväxt under många år framöver.
Vid tiden för börsnoteringen hade bolaget vuxit omsättningen till över 732
MSEK och rörelseresultatet till 196 MSEK (rullande tolv månader) med ett
mål att inom 3 år nå en omsättning om minst 2 miljarder (drygt tillväxt
30 % per år) med en bibehållen rörelsemarginal över 25 %. RVRCs första
rapporter som noterat bolag har väsentligt överträffat förväntningarna och
bolaget ser ut att vara på god väg att överträffa sina mål, vilket över tid bör
innebära en mycket bra avkastning för aktien.
Polygiene är ett ingrediensbolag inom kemibranschen och ursprungligen
en avknoppning från kemibolaget Perstorp. Bolaget erbjuder lösningar
för behandling av textiler, som ger naturlig luktkontroll (OdorCrunch) och
skydd mot bakterier och virus (Biostatic, ViralOff). Med behandlingen
håller sig kläder, utrustning och textilier fräschare längre och eftersom

de inte behöver tvättas lika ofta ökar hållbarheten. Behandlingen utförs
på tillverkarens fabrik i samband med produktens färdigställande, vilket
minimerar miljöeffekten, eftersom detta inte kräver ytterligare energi eller
vatten. Med förvärvet av Addmaster (varumärke Biomaster), som slutfördes
i början av året, kompletterade Polygiene sin befintliga portfölj med att även
kunna behandla hårda ytor, exempelvis säten inom bil- eller flygindustrin,
gymutrustning och väggpaneler.
Polygiene presenterade nya finansiella mål i mitten på december. I de nya
målen, som avser perioden 2022 – 2026, ska bolaget nå en nettoomsättning
över 1,000 MSEK och en EBIT-marginal överstigande 30 % senast år 2026. Det
motsvarar en tillväxttakt på ca 38 % per år och en bibehållen marginal från
Q3 2021. De nya målen är baserade på att marknaden för antimikrobiella
behandlingar ska växa med 10% per år under motsvarande period.
Polygiene steg 32 % under 2021 och har efter det ett börsvärde på cirka
1,700 MSEK och en nettokassa på drygt 50 MSEK. Utifrån bolagets givna mål
kan Polygiene nå en rörelsevinst på 160 MSEK om 3 år och 300 MSEK om 5
år. Även med något mer försiktiga antaganden anser vi det vara en attraktiv
värdering givet de goda tillväxtförutsättningarna och en skalbar affärsmodell
med höga marginaler.
ÖVRIGT

Vid 2021 års utgång bestod portföljen av 32 bolag. 30 av bolagen är noterade
i Sverige och två i Norge. Givet osäkerheten på marknaden har fonden under
året fortsatt valt att ha ett större antal innehav än normalt för att minska
risknivån. Fonden hade inga korta aktiepositioner. Fondens aktieandel
(enskilda aktier och ETF-er sammanlagt) har under året legat mellan 97 103 % med ett genomsnitt på 99 %. Fondens omsättningshastighet uppgick
under året till 0,8.
UTSIKTER 2022

Stockholmsbörsen har fallit rejältunder inledningen av 2022. Orsaken är
framför allt oron för stigande räntor, sedan Federal Reserve allt tydligare
utryckt behovet av framtida räntehöjningar för att minska en allt högre
inflationstakt. Delar av börsen var också mycket högt värderad efter stora
kursuppgångar under förra året, vilket ökade fallhöjden. Bolagsvärderingar
är nu i många fall mer rimliga givet ett fortsatt lågt ränteläge och god
konjunktur, men fortfarande högre än det historiska genomsnittet och
därmed känsliga för negativa överraskningar.
Den amerikanska ekonomin är i nuläget stark, men huruvida det till slut
verkligen blir så många räntehöjningar är mer osäkert, sett i ljuset av de
tillväxtdämpande effekterna av både högre räntor och energipriser, samtidigt
som budgeten i år kommer att vara betydligt mindre expansiv än 2021. Givet
att Demokraterna i höst ser ut att förlora kontrollen över senaten är det inte
heller sannolikt att det kommer några ytterligare stimulanspaket fram tills
nästa presidentval 2024. Med lägre ekonomisk tillväxt skulle i så fall även
trycket på inflationen gradvis minska. Den största risken för marknaderna är
därmed att Federal Reserve stramar åt för snabbt trots att ekonomin bromsar
in. Kina har visserligen gått i motsatt riktning och ökat sina stimulanser, men
det behövs sannolikt också för att motverka den kontraktion som sker på
grund av den skakiga inhemska fastighetsmarknaden. Det mesta talar för att
Kina de kommande åren inte kommer att ge i närheten av samma draghjälp
till den globala ekonomin som de senaste 20 åren.
Det finns också mycket som tyder på att omikronvarianten i många länder
kommer att innebära slutet för de flesta pandemirestriktionerna, vilket
sannolikt kommer minska det stora gapet i efterfrågan mellan varor och
tjänster. Det oftast mildare sjukdomsförloppet kommer sannolikt också
innebära en minskad belastning på vården och därmed en möjlig ökning
av till exempel planerade operationer och icke covid-relaterad diagnostik
och screening. Efter ett förmodligen ganska tufft första kvartal på grund av
restriktioner och sjukfrånvaro bör det gynna hälsovårds- och servicebolag
från och med kvartal två. Dessa sektorer har också utvecklats relativt svagt
sedan pandemins start och många bolag handlas till klart lägre värderingar
än motiverat.

4

LANCELOT AVALON MASTER

☒

☐

☐
☒
☐
☐

☒
☒

HÅLLBARHETSINFORMATION
☒
☒

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.

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.
• Socialt ansvar, låg risk för legala krav: Finns det en hög sannolikhet för företaget
att få legala krav på sig?

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

• 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”?

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, sociala- samt 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

Inom risker relaterade till styrningsrelaterade frågor fokuserar vi på:

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.
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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 EU-taxonomin. Den återstående
delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EUkriterierna 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 summeras till en total hållbarhetsranking för
investeringsobjektet som följs upp under året.
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.

☒ 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 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
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(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.
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 EU-taxonomin. Den återstående
delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EUkriterierna 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
Fonden söker aktivt investeringar som bidrar till ett bättre samhälle och som är
ledande i sin respektive bransch på att integrera hållbarhet i sin affärsmodell.
Fonden genomför också kvalitativ analys av potentiella investeringar för att
identifiera bolag som är exponerade mot långsiktigt hållbara trender.
Antibiotikaresistens är ett exempel som är särskilt intressant ur ett
hållbarhetsperspektiv och där fonden har flera innehav som aktivt påverkar
samhället i en positiv riktning.
Antibiotikaresistens är en enorm utmaning som på sikt riskerar att bli en
lika stor utmaning som klimatförändringarna. Redan nu är det den tredje
vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och WHO räknar med att redan år
2050 så riskerar tio miljoner människor att dö på grund av en ökad förekomst
av multiresistenta bakterier. Fonden har investerat i bolagen Bactiguard,
Bonesupport, och OssDsign vars produkter bidrar till att minska risken för
vårdrelaterade infektioner. Bactiguards ytbeläggningsteknologi som används
på medicintekniska produkter gör det svårt för bakterier att fästa och minskar
därmed väsentligt infektionsrisken under sjukhusvistelse, vilket bidrar till att
minska användningen av antibiotika. Bonesupports produkter Cerament G
och V används vid operationer där benläkning riskerar att fungera dåligt och
utsöndrar antibiotika lokalt. Det ökar koncentration där det faktiskt behövs
och minskar behovet av att använda antibiotika intravenöst som har betydligt
större risk att ge upphov till multiresistenta bakterier. OssDsigns produkter har
även de visats minska risken för infektioner genom att minska komplexiteten vid
operationstillfället. Fonden har även investerat i Q-linea vars produkter används
för att snabbt kunna identifiera rätt antibiotikabehandling vid sepsis. Under
2021 deltog fonden i en nyemssion i Q-linea och var även med och garanterade
OssDsigns företrädesemission.

Fonden har valt bort
Fonden har under året valt bort potentiella investeringar som inte är förenliga
med fondens hållbarhetskriterier. Då fonden är koncentrerad och noggrann
bolagsanalys föregår varje ny investering, sållades dessa generellt bort i ett tidigt
skede. Det vill säga före arbetet med finansiella prognoser och bolagsvärdering.
En aktie kan då väljas bort på grund av information kring bolagets produkter och
tjänster, inhämtad från exempelvis årsredovisningar, diskussion med bolagets
ledning och extern screening genom GES. För en närmare beskrivning av fondens
exkluderingskriterier hänvisas till avsnittet ”Fonden väljer bort” ovan.
Fondbolaget har påverkat
Fonden för löpande diskussioner om hållbarhet med de bolag som ingår
i portföljen. Det rör hållbarhetsarbete generellt, specifika frågor och hur
bolagets affärsmodell kan utvecklas avseende hållbara produkter, tjänster eller
sätt att arbeta. Exempel på generella frågor har varit minskning av bolagets
klimatpåverkan, resurseffektivitet och rapportering.
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.
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.
Händelser efter räkenskapsårets utgång
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.
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. 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.
Epiroc och Sandvik som säljer gruvutrustning är de innehav i fonden med störst
intäkter från Ryssland (3 – 6 %). Även andra globala bolag i portföljen som
Electrolux, Embracer och Volvo har en mindre del av sina intäkter från landet.
Embracer har även drygt 10 % av sina anställda baserade i Belarus, Ryssland
och Ukraina. Som helhet har fonden en tydlig övervikt mot bolag vars vinster är
relativt konjunkturokänsliga och där råvaror är en liten del av kostnadsbasen.

7

LANCELOT AVALON MASTER

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
Belopp i TSEK

BALANSRÄKNING
2021

2020

21 954

251 202

3 611

-76

22 013

3 411

3 264

567

50 842

255 104

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Valutakursvinster och -förluster, netto
Utdelningar
Övriga finansiella intäkter, not 1
Summa intäkter och värdeförändring

Belopp i TSEK

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
1 756 332

1 598 406

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde, not 3

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde, not 3

-

-

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde, not 3

-

-

60 347

17 207

1 184

8 202

1 817 863

1 623 815

-

-

Bankmedel och övriga likvida medel
Kortfristiga fordringar, not 4
Summa tillgångar

KOSTNADER
Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten

SKULDER
-

-

Övriga kostnader, not 2

-1 556

-594

Kortfristiga skulder, not 5

59 466

27 016

Summa kostnader

-1 556

-594

Summa skulder

59 466

27 016

ÅRETS RESULTAT

49 286

254 510
1 758 398

1 596 799

FONDFÖRMÖGENHET

NOTER
Not 1 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER I TSEK

2021-12-31

2020-12-31

Intäkter avseende aktielån

1 639

567

Övriga intäkter

1 625

-

SUMMA

3 264

567

Not 2 ÖVRIGA KOSTNADER I TSEK

2021

2020

-1 430

-594

-48

-

-

-

-78

0

1 556

-594

Courtage och övriga transaktionskostnader
Kostnader avseende aktielån
Extern analys
Räntekostnader
SUMMA

FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

2021

2020

1 596 799

0

Transaktioner under året
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Årets resultat

372 135

1 360 914

-259 822

-18 625

49 286

254 510

Total fondförmögenhet 31 december

1 758 398

1 596 799

Antal utelöpande fondandelar

14 080 574

13 413 772

124,88

119,04

4,9%

19,0%

39,3%

9,7%

Andelsvärde, SEK
Avkastning
Jämförelseindex, %

1

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde, not 3

POSTER INOM LINJEN
Procentsatser avser andel av fondförmögenhet
Utlånade finansiella instrument

28 714

2%

41 257

3%

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

32 588

2%

48 440

3%

NOTER
Not 4 KORTFRISTIGA FORDRINGAR I TSEK

2021-12-31

2020-12-31

1 109

8 086

75

116

1 184

8 202

2021-12-31

2020-12-31

Fondlikvidskuld

-

18 871

Upplupet fast förvaltningsarvode

-

0

Upplupet prestationsbaserat arvode

-

-

59 466

8 145

-

-

59 466

27 016

Fondlikvidfordran
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA

Not 5 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK

Skuld avseende inlösen per 31 december
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA

Avser perioden 2020-09-21 - 2020-12-31, d v s från fondens startdatum.
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ÅRSBERÄTTELSE
LANCELOT AVALON 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 Avalon A, 515602–5263
FÖRVALTNINGENS MÅL OCH INRIKNING
Fonden är en specialmatarfond vars mål är att genom investeringar i
specialmottagarfonden Lancelot Avalon Master uppnå en avkastning som
överstiger den allmänna börsutvecklingen, med vilket avses utvecklingen av SIX
Return Index. Fonden placerar minst 90 procent av fondens värde i Lancelot
Avalon Master. Fonden får äga fondandelar motsvarande 100 procent av
andelarna i Lancelot Avalon Master. För en beskrivning av mottagarfondens mål
och inriktning hänvisas till Lancelot Avalon Masters årsberättelse.
JÄMFÖRELSEINDEX
Fondens utveckling jämförs med SIX Return Index som visar den genomsnittliga
utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Specialmottagarfonden
Lancelot Avalon Masters placeringsinriktning mot i huvudsak svenska bolag av
varierande storlek överensstämmer väl med jämförelseindex.
Fondens målsättning är att över tid ge en väsentligt bättre avkastning än sitt
jämförelseindex. Det innebär även att specialmottagarfonden 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.

FONDFÖRMÖGENHET
Lancelot Avalon A är öppen för teckning och inlösen av fondandelar en gång i
månaden. Vid utgången av 2020 uppgick fondförmögenheten till 1 555 MSEK.
Under året 2021 tecknades nya andelar för 442 MSEK och andelar inlöstes för
339 MSEK. Årets resultat uppgick till 9 MSEK. Per den 31 december 2021 uppgick
den totala fondförmögenheten till 1 667 MSEK.
FONDENS KOSTNADER
Fast förvaltningsarvode uppgår till 1,0% per år och fonden har under året belastats
med prestationsbaserat arvode motsvarande 1,4% av fondförmögenheten.
Fonden har direkt och indirekt via specialmottagarfonden belastas med
transaktionskostnader motsvarande 0,07 % av fondförmögenheten men inga
övriga kostnader såsom för extern analys. Förvaltningskostnaden under året
för en investerare som tecknat andelar för 10 000 kronor vid årets början skulle
uppgått till 270,33 kronor.
FONDENS AVKASTNING OCH INNEHAV
Fonden nådde en totalavkastning på 2,4 % under året, att jämföra med 39,3 %
för jämförelseindex.
Fonden har under perioden enbart haft innehav i specialmottagarfonden
Lancelot Avalon 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 Avalon Masters årsberättelse.
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300%
200%
100%
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2013

2014
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LANCELOT AVALON A

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING
2021-01-01-

2020-01-01-

Belopp i TSEK

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

52 641

623 804

Ränteintäkter

0

0

Valutakursvinster och -förluster, netto

0

-2 763

Utdelningar

0

2 960

Övriga finansiella intäkter, not 1

0

1 320

52 641

625 321

Belopp i TSEK
INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper

Summa intäkter och värdeförändring

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde, not 3
Bankmedel och övriga likvida medel

2021

2020

1 666 769

1 562 318

75 470

24 702

Kortfristiga fordringar

0

0

1 742 239

1 587 020

Kortfristiga skulder, not 4

75 568

31 874

Summa skulder

75 568

31 874

1 666 672

1 555 146

Summa tillgångar
SKULDER

KOSTNADER
Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten
Övriga kostnader, not 2
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

FONDFÖRMÖGENHET
-43 681

-84 006

-7

-223

-43 688

-84 229

Not 3 FONDENS INNEHAV 2021-12-31 Finansiella instrument

8 953

541 092

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde
Andelar i fonder och fondliknande

NOTER
2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

Intäkter avseende aktielån

0

1 320

Summa

0

1 320

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

-3

-222

Not 1 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER I TSEK

NOTER

Marknads- Andel av fond-

överlåtbara värdepapper

Valuta

Lancelot Avalon Master

SEK

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT, NETTO
Not 2 ÖVRIGA KOSTNADER I TSEK
Courtage och övriga transaktionskostnader

-

-

Räntekostnader

Extern analys

-4

-1

Summa

-7

-223

ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET
Not 4 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK
Fondlikvidskuld
Upplupet fast förvaltningsarvode
Upplupet prestationsbaserat arvode
Skuld avseende inlösen per 31 december
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA

Antal värde (TSEK) förmögenhet
13 346 850

1 666 769

100,0%

SUMMA

1 666 769

100,0%

1 666 769

100,0%

-97

-0,0%

1 666 672

100,0%

2021

2020

-

-

1 388

1 215

-

16 669

74 180

13 990

-

-

75 568

31 874
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LANCELOT AVALON A

NYCKELTAL
Lancelot SIX Return
Avalon

Index

Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

AVKASTNING, %
2,37

39,34

2020

61,01

14,83

2019

37,69

34,97

2018

1,15

-4,41

2017

18,90

9,47

2016

2,55

9,65

2015

29,27

10,40

Andelsutgivning
Andelsinlösen
Årets resultat
Total fondförmögenhet 31 december

20,90

17,13

15,5

14,0

Informationskvot sedan fondens start

1,0

-

Korrelation mellan Lancelot Avalon och jämförelseindex sedan
fondens start

79 324

1 666 672 1 555 146 815 179 523 514 503 523

48 599

30 538 22 355

22 506

61%

38%

1%

19%

39%

15%

35%

-4%

9%

2016

2015

2014

2013

20121

298 338 250 465 57 952

0

Ingående fondförmögenhet 1 januari

0,8

-

Andelsutgivning
Andelsinlösen
Årets resultat

425 999

2021

13,5%

2020

8,9%

2019

9,4%

2018

8,9%

2017

8,6%

2016

9,4%

2015

9,9%
9,5%

92 700
-54 567
14 596

88 200

53 000 138 300

-49 897 -22 141

55 500

-3 070

0

17 013 57 283

2 452

425 999 298 338 250 465

57 952

89 359

Total fondförmögenhet 31 december

478 729

Antal utelöpande fondandelar

24 694

22 089

19 504 17 061

5 551

Andelsvärde, SEK2

19 387

19 286

15 296 14 680

10 441

3%

29%

6%

42%

5%

10%

10%

16%

28%

5%

Aktiv risk, %

Sedan fondens start (2012-11-01)

3 184

Transaktioner under året

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL

2014

541 092 205 372

2%

Jämförelseindex, %

5,20

8 953

49 751

27,95

326,45

63 900

Andelsvärde, SEK2

41,99
4,55

320 967 218 499 114 881

22 373

2013

470,07

441 749

-339 176 -122 092 -132 206 -98 073 -118 430

26 694 23 418

15,81

Standardavvikelse sedan fondens start, %

2017

31 999

6,13

Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start

2018

33 500

2014

2012

2019

Antal utelöpande fondandelar

Avkastning

Sedan fondens start (2012-11-01)

2020

815 179 523 514 503 523 478 729

Transaktioner under året

2021

1

2021
1 555 146

Avkastning
Jämförelseindex, %

1

Avser perioden 2012-11-01 - 2012-12-31, 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.

10,1%

1 Avser avkastning sedan fondens start, d v s 2012-11-01 - 2012-12-31.
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ÅRSBERÄTTELSE
LANCELOT AVALON 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 Avalon B, 515603–1238.
FÖRVALTNINGENS MÅL OCH INRIKNING
Fonden är en specialmatarfond vars mål är att genom investeringar i
specialmottagarfonden Lancelot Avalon Master uppnå en avkastning som
överstiger den allmänna börsutvecklingen, med vilket avses utvecklingen av SIX
Return Index. Fonden placerar minst 90 procent av fondens värde i Lancelot
Avalon Master. Fonden får äga fondandelar motsvarande 100 procent av
andelarna i Lancelot Avalon Master. För en beskrivning av mottagarfondens mål
och inriktning hänvisas till Lancelot Avalon Masters årsberättelse.
JÄMFÖRELSEINDEX
Fondens utveckling jämförs med SIX Return Index som visar den genomsnittliga
utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Specialmottagarfonden
Lancelot Avalon Masters placeringsinriktning mot i huvudsak svenska bolag av
varierande storlek överensstämmer väl med jämförelseindex.
Fondens målsättning är att över tid ge en väsentligt bättre avkastning än sitt
jämförelseindex. Det innebär även att specialmottagarfonden 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.

FONDFÖRMÖGENHET
Lancelot Avalon B är öppen för teckning och inlösen av fondandelar dagligen.
Vid utgången av 2020 uppgick fondförmögenheten till 43 MSEK. Under året
2021 tecknades nya andelar för 205 MSEK och andelar inlöstes för 149 MSEK.
Årets resultat uppgick till-7 MSEK. Per den 31 december 2021 uppgick den totala
fondförmögenheten till 92 MSEK.
FONDENS KOSTNADER
Under perioden har fonden enbart varit investerad i Lancelot Avalon
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 1,7% av
fondförmögenheten. Fonden har direkt och indirekt via specialmottagarfonden
belastas med transaktionskostnader motsvarande 0,07 % av fondförmögenheten
men inga övriga kostnader såsom för extern analys. Förvaltningskostnaden
under året för en investerare som tecknat andelar för 10 000 kronor vid årets
början skulle uppgått till 405,25 kronor och för den som sparar 100 kronor per
månad till 13,03 kronor.
FONDENS AVKASTNING OCH INNEHAV
Fonden nådde en totalavkastning på 1,1 % under perioden, att jämföra med 39,3
% för jämförelseindex.
Fonden har under perioden enbart haft innehav i specialmottagarfonden
Lancelot Avalon 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 Avalon Masters årsberättelse.
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LANCELOT AVALON B

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK

BALANSRÄKNING
2021-01-01-

2020-01-01-

Belopp i TSEK

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper

-3 355

4 648

Summa intäkter och värdeförändring

-3 355

4 648

KOSTNADER

2021

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde,
not 1

2020

91 628

42 625

233

426

91 861

43 051

Kortfristiga skulder, not 2

174

458

Summa skulder

174

458

91 688

42 593

Bankmedel och övriga likvida medel
Summa tillgångar

SKULDER

Förvaltningskostnader
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten

-3 318

-603

-1

-

Summa kostnader

-3 319

-603

ÅRETS RESULTAT

-6 674

4 045

Övriga kostnader

FONDFÖRMÖGENHET

NOTER
FONDFÖRMÖGENHET - LANCELOT AVALON B
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

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

20201

42 593

0

Transaktioner under året
Andelsutgivning
Andelsinlösen
Årets resultat

204 544

41 504

-148 775

-2 956

-6 674

4 045

Total fondförmögenhet 31 december

91 688

42 593

Antal utelöpande fondandelar

808 406

379 850

113

112

1%

12%

39%

5%

Andelsvärde, SEK
Avkastning
Jämförelseindex, %

Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde
Andelar i fonder och fondliknande
överlåtbara värdepapper

Valuta

Lancelot Avalon Master

SEK

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT, NETTO
ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO
TOTAL FONDFÖRMÖGENHET
Not 2 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK
Upplupet fast förvaltningsarvode

1

Avser perioden 2020-10-19 - 2020-12-31, d v s från fondens startdatum.

Marknads- Andel av fond-

Upplupet prestationsbaserat arvode
Skuld avseende inlösen per 31 december

SUMMA

Antal värde (TSEK) förmögenhet
733 724

91 628

99,9%

SUMMA

91 628

99,9%

91 628

99,9%

59

0,1%

91 688

100,0%

2021

2020

92

38

0

420

82

0

174

458
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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.

KONTAKTUPPGIFTER
Förvaltande bolag:
Lancelot Asset Management AB
Besöksadress:
Nybrokajen 7, Stockholm
Postadress:
Box 161 72, 103 23 Stockholm
Telefon: + 46 8 440 53 80
Webbplats: www.lancelot.se
Kontaktpersoner:
Erik Bertilsson
Ansvarig förvaltare fonden Lancelot Avalon
Tobias Järnblad VD Lancelot Asset Management AB

