
Årsberättelse 2008 
Simplicity AB avger för investeringsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Nya Europa, Simplicity Asien, 

Simplicity Indien, Simplicity Afrika, Simplicity Neutral, Simplicity Likviditet följande årsberättelse.



 Simplicity Norden 
Avkastning 2008: –48,5 % 
Avkastning sedan fondstart: 140,2 % 
Fondförmögenhet (SEK):  718.030.803

 Simplicity Nya Europa 
Avkastning 2008: –61,9 % 
Avkastning sedan fondstart: –34,8 % 
Fondförmögenhet (SEK):  136.481.647

 Simplicity Asien 
Avkastning 2008: –56,3 % 
Avkastning sedan fondstart: –36,4 % 
Fondförmögenhet (SEK):  123.957.011

 Simplicity Indien 
Avkastning 2008: –67,2 % 
Avkastning sedan fondstart: 13,9 % 
Fondförmögenhet (SEK):  764.388.280

 Simplicity Afrika 
Avkastning 2008: –39,6 % 
Avkastning sedan fondstart: –19,9 % 
Fondförmögenhet (SEK):  211.842.878

 Simplicity Neutral 
Avkastning 2008: 6,28 % 
Avkastning sedan fondstart: 7,13 % 
Fondförmögenhet (SEK):  55.351.245

 Simplicity Likviditet 
Avkastning 2008: 5,3 % 
Avkastning sedan fondstart: 9,7 % 
Fondförmögenhet (SEK):  1.495.012.616
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Dramatiskt år

Under 2008 fick företag som tidigare uppvisat rekordvinster svårt med krediter och finansiering. 

Stora och etablerade bolag gick i konkurs. Men erfarenheten säger att efter lågkonjunktur kommer 

högkonjunktur. Nu blickar vi framåt.

2008 var det värsta och mest dramatiska året på världens 
finansmarknader sedan andra världskriget. Företag som 
aldrig haft ekonomiska problem fick under hösten svårt 
att få krediter och finansiering. På några månader gick 
några av världens största, äldsta och mest etablerade finans- 
företag i konkurs, företag som under senare år uppvisat 
rekordvinster och aldrig tidigare haft ekonomiska problem. 

De flesta bedömare var överraskade över kraften och 
hastigheten i den finansiella kraschen som startade i 
världens största ekonomi, USA. Detta efter vidlyftiga 
krediter till bland annat amerikanska bostadsköpare med 
svag ekonomi, vilket ledde till skenande huspriser och 
många ekonomiskt svaga kredittagare. 

I mars briserade den första krisen då investmentbanken 
Bear Stearns togs över av JP Morgan efter det att banken 
hade fått likviditetsbrist och alla möjligheter till finansiering 
var uttömda. Under sommaren blev de två bolåneinstituten 
Freddie Mac och Fannie Mae förstatligade. Även institut 
i Tyskland och England gick samma väg. 

I september kulminerade krisen för året då den anrika 
investmentbanken Lehman Brothers och det gigantiska 
försäkringsbolaget AIG visade sig vara konkursmässiga. 
Den amerikanska regeringen valde att rädda AIG men 
lät Lehman Brothers gå i konkurs, vilket i efterhand visade 
sig vara onödigt och ödesdigert. Nervositeten ökade dra- 
matiskt. Vem vågade man lita på i systemet och vem vågade 
man göra affärer med? Kreditmarknaden kollapsade och 
aktiemarknaden rasade urskillningslöst. 

Världens politiker och riksbankchefer har under året 
agerat kraftigt och i kollektiv för att mildra effekten av 
finanskrisen. Räntenivån har sänkts i rekordstora och 
rekordsnabba steg över hela världen och närmar sig i 
skrivande stund nollnivån. Detta kommer förhoppningsvis 
ge positiv effekt för samhällsekonomin då företag med hög 
skuldsättning och hushåll med bostadslån får mer pengar 
över till investeringar och konsumtion. 

Trots läget på världsmarknaden har fyra av Simplicitys  
sju fonder under året gått bättre än de flesta konkurrenter 
och liknande fonder i sina respektive kategorier, medan 
tre har gått sämre. Men vi är långt ifrån nöjda med detta 
resultat. Fem av våra fonder är aktiefonder vilket innebär 
att de måste vara fullt investerade i aktier. Då marknaden 
rasar, alla aktier i marknaden sjunker, då minskar också 
våra fonder i värde. Detta innebär att våra fem aktiefonder 
gått nedåt och våra kunder, fondernas andelsägare, sett 
sina investeringar minska i värde. Detta är enormt tråkigt 
och gör oss ledsna, men aktiemarknaden fungerar så att 
den vissa år går upp och andra år går nedåt. Två av våra 
fonder har uppvisat positiv avkastning och genererat 
vinst till sina andelsägare. Det är vår räntefond Simplicity 
Likviditet och vårt senaste tillskott, specialfonden Simplicity 
Neutral, som har som ambition att leverera positiv avkast- 
ning oavsett konjunktur. Båda ligger i topp i sina respek- 
tive fondkategorier. Läs mer om våra fonders utveckling 
i respektive förvaltningsberättelse.

Jag vill tacka alla leverantörer och samarbetspartners 
för året som har gått. Speciellt vill jag tacka dig som kund 
för att vi fått ditt förtroende och jag hoppas att vi även 
kommer få ditt förtroende framöver. Slutligen vill jag 
tacka alla medarbetare för att ni gör ett arbete i absolut 
världsklass, alltid noggrant med kvalité och kontroll som 
ledord.  

År 2008 är till ända och vi på Simplicity blickar 
framåt. Erfarenheten säger att efter lågkonjunktur 
kommer högkonjunktur.

Tack för året som har gått!

Ulf Ingemarson
VD och fondförvaltare
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Fondbolaget Simplicity AB

Simplicity har som affärside att förvalta värdepappersfonder enligt en

effektiv och disciplinerad förvaltning.

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och har tillstånd 
av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt 
lagen om investeringsfonder.

Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en 
egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ 
analys av aktiemarknaderna. Den första fonden, Simplicity 
Norden, startades hösten 2002 och är en av Sveriges 
främsta på marknaden i sin kategori mätt i avkastning. 
Ytterligare fyra aktiefonder har sedan startats. Simplicitys 
systematiska placeringsmodell letar kontinuerligt efter 
högpresterande aktier till samtliga aktiefonder på mark- 
nader i över 40 länder. Simplicity förvaltar även en 
specialfond, Simplicity Neutral, och en kort räntefond, 

Simplicity Likviditet. Simplicity Neutral är marknads-
neutral och placerar i lika stor utsträckning i långa 
som korta positioner av aktier, enligt Simplicitys place- 
ringsmodell. Syftet är att minimera marknadsrisken 
och på så vis kunna skydda andelsägarna mot kraftiga 
och långa nedgångar. Simplicity Likviditet ska generera 
en trygg och säker avkastning till en av marknadens 
lägsta avgifter.

Simplicity har sitt kontor i Varberg på västkusten. 
Organisationen är uppbyggd med effektivitet och kvali- 
tet som ledord. Ambitionen är att skapa såväl långsiktig 
avkastning som långsiktiga relationer med andelsägare 
och samarbetspartners.

Sveriges Supergasell 2008 Dagens Industri utser sedan år 2000 de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller . 
Det snabbast växande företaget mellan 2004 och 2007 är Simplicity som därmed blev 2008 års Supergasell . ”Med en tillväxt 
på drygt 2 600 procent är fondbolaget Simplicity den solklara vinnaren och Supergasell i årets tävling”, skriver DI . Priset delades 
den 3 december 2008 ut av H .M . Kung Carl XVI Gustaf i Stockholms konserthus .
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Norden
org.nr. 504400–8877

Under 2008 uppvisade Simplicity Norden sitt första år med negativ avkast-
ning. Trots årets kraftiga nedgång har fonden stigit med drygt 140 % sedan 
fondstart i september 2002 och är därmed bästa Nordenfond under denna 
period mätt i avkastning. Det är främst det fallande oljepriset och därmed 
den norska aktiemarknaden som bidragit till fondens negativa avkastning. 
Som en följd av detta har fondens exponering kontinuerligt under året sjunkit 
mot den norska börsen.
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Placeringsinriktning

Fonden placerar enligt Simplicitys egenutvecklade place- 
ringsmodell i aktier geografiskt knutna till de nordiska 
länderna – Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige.

Fondens målsättning och resultat

Fondens målsättningar är att dels överträffa fondens jäm- 
förelseindex samt att leverera en positiv avkastning till dess 
andelsägare.

Efter fem raka år med positiv avkastning, föll fonden 
kraftigt under 2008. Simplicity Norden sjönk med 48,5 %, 
vilket var något sämre än MSCI TR Net Nordic Index mätt 
i svenska kronor, vilket sjönk med 43,1 %. Fonden har under 
året bytt jämförelseindex för att inkludera utdelningar.
 

Aktiemarknadernas utveckling

I likhet med övriga världens aktiemarknader upplevde de 
nordiska en mycket dålig utveckling år 2008. Den isländska 
börsen backade med hela 94 % efter de isländska bankernas 
kollaps. Lyckligtvis sålde Simplicity Norden sina sista isländ- 
ska aktieinnehav redan i januari. Även den energitunga 
norska börsen hade ett synnerligen tungt år med en ned- 
gång på 55 %.

Utvecklingen på den finska och svenska börsen var inte 
mycket bättre. Finska aktier sjönk med 54 % och svenska 
med 41 %.

Valutapåverkan

Simplicity Nordens innehav är noterade i lokala valutor. 
Svenska innehav är noterade i svenska kronor (sek), norska 
innehav i norska kronor (nok) och danska innehav i danska 
kronor (dkk). Finländska aktier är noterade i euro (eur) 
och eventuella isländska innehav noteras i isländska 
kronor (isk).

Fram till september höll sig fondens mest betydande 
valutor relativt stabila i förhållande till den svenska kronan. 
Därefter sjönk den norska kronans värde medan den 
danska kronan och euron steg. Under 2008 stärktes euron 
och den danska kronan, som är bunden till euron, med 
16 % mot den svenska kronan. Den norska kronan förlo-
rade under samma period 7 % av sitt värde mätt i svenska 
kronor. Ännu sämre utveckling uppvisade den isländska 
kronan som försvagades med hela 38 %. 

Fondens utveckling

Simplicity Norden har under 2008 i stora drag följt utveck- 
lingen av jämförelseindex. Sedan halvårsskiftet har dock 
fonden underpresterat i förhållande till sitt jämförelse- 
index. Huvudorsaken till detta var att fonden vid tid- 
punkten var tungt investerad i Norge och Energi, vilka 
fram till dess hade haft en relativt god utveckling. Men i 
och med oljeprisets plötsliga kollaps utvecklades denna 
typ av aktier särskilt dåligt och orsakade att fonden gick 
sämre än sitt jämförelseindex under en period.

Sedan Simplicity Norden startade har fonden dock 
genererat en avkastning på hela 140 %. Under samma period 
har indexet stigit med 63 %. Fonden är av Morningstar, 
vid årsskiftet, rankad med fem av fem möjliga stjärnor.

Förvaltningsberättelse
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Fondens standardavvikelse på 24 månader uppmättes  
till 24,6 %. Omsättningshastigheten blev 3,35, som kan 
jämföras med 2007 då den var 1,59.

Innehav och positioner

Den viktigaste förändringen under året beträffande sektor- 
fördelningen är att Industri och tjänster minskat sin andel 
med hela 33 procentenheter och utgjorde den sista dec- 
ember 2008 endast 10 % av portföljens värde. Samtidigt 
har Hälsovård ökat med 18 procentenheter till 22 %. Även 
Finans och fastighet har ökat sin andel av portföljen under 
2008, från 4 % till 19 %. Vidare kan det nämnas att andelen 
Energi har minskat med 5 procentenheter till 11 % samt 
att Material ökat med 9 procentenheter till 12 %.

I linje med Norges relativt dåliga utveckling under året 
har andelen norska aktier minskat med 20 procentenheter 
till 11 %. Det har framförallt skett till förmån för svenska 
aktier, vars andel ökat med 18 procentenheter till 43 %.

Andelen finska aktier har ökat med 3 procentenheter 
till 20 % medan andelen danska aktier har minskat med 
1 procentenhet till 24 %. Redan i januari 2008 avyttrades 
fondens isländska innehav. 
 

Fondförmögenhetens utveckling

Förvaltat kapital har sedan föregående årsskifte minskat 
från 1.740 miljoner till 718 miljoner kronor per den 
31 december 2008. Av minskningen består 165 miljoner 
av nettoförsäljning av fondandelar.

Utdelning

Den 12 april 2008 delades 46 miljoner kronor ut till andels- 
ägarna. Syftet med utdelningen var att minimera beskatt- 
ning i fonden. I april 2009 kommer 63,5 miljoner kronor 
att delas ut till andelsägarna.

Derivat och värdepapperslån

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens till- 
gångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Detta är en möjlig- 
het som Simplicity Norden hittills inte har utnyttjat.

Med början år 2005 har fonden utnyttjat sin möjlighet 
att bedriva utlåning av värdepapper. År 2008 genererade 
detta ett överskott till fonden på 1,3 miljoner kronor.
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Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

Utdelning till andelsägare 2009

Total- respektive förvaltningskostnad
Följande uppställning visar kostnadsuttag uttryckt i kronor vid engångsinsättning på 10 .000 kr vid årets ingång samt vid månadssparande om 
1 .000 kr/månad . Månadsinsättningen är beräknad till första dagen i respektive månad .

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31 2004 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr  1 .739 .639    1 .386 .646 1 .080 .489 237 .606 115 .990

Andelsutgivning, tkr 896 .368    1 .117 .080 1 .108 .654 740 .707 133 .356

Andelsinlösen, tkr –1 .061 .016    –911 .032 –1 .105 .947 –198 .627 –47 .039

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr –811.301    169.719 310.283 305.625 36.743

Lämnad utdelning, tkr –45 .659    –22 .774 –6 .834 –4 .822 –1 .445

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 718.031 1.739.639 1.386.646 1.080.489 237.606

Resultat enligt resultaträkning, tkr –811 .301

Värdeförändring värdepapper, tkr –848 .825

Skattemässig schablonintäkt på aktier 1,5 %, tkr 25 .954

Summa, tkr 63.478

Att utdela under 2009, tkr 63.478

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2008 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 155 kr  119 kr 5 .010 kr

Månadssparande 1 .000 kr 112 kr 83 kr 8 .114 kr

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31 2004 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 718 .031 1 .739 .639 1 .386 .646  1 .080 .489  237 .651

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  1 .291 .930    1 .597 .755 1 .261 .037  596 .247  178 .330

Antal utestående andelar  3 .201 .915,5560    3 .886 .602,7383 3 .431 .796,1802  3 .531 .374,1047  1 .336 .008,8878

Fondandelsvärde, kr 224,25 447,60 404,06 305,97 177,86

Utdelning, kr/andel 10,50 6,20 1,70 2,55 1,67

Kursutveckling sedan fondstart 140,2 % 366,1 % 315,0 % 212,9 % 79,7 %

Kursutveckling under året –48,5 % 12,3 % 32,6 % 74,1 % 22,5 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –19,2 % 22,1 % 52,0 % 46,0 % 29,8 %

Årsberäknad totalavkastning 5 år 10,4 % 35,1 % 38,9 % 40,9 % 29,8 %

Genomsnittlig likviditet 3 % 3 % 2 % 4 % 1 %

Omsättningshastighet 3,35 1,59 1,85 1,62 1,70

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex* MSCI TR Net Nordic MSCI Nordic MSCI Nordic MSCI Nordic MSCI Nordic

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 62,5 % 158,5 % 130,6 % 96,9 % 45,2 %

Utveckling jämförelseindex under året –43,1 % 12,1 % 17,1 % 35,6 % 15,3 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –16,2 % 14,6 % 26,0 % 25,0 % 18,2 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 5 år 4,9 % 20,9 % 21,3 % 22,7 % 18,2 %

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 9,6 % 8,7 % 10,0 % 9,8 % 8,5 %

Totalrisk / Standardavvikelse 24,6 % 15,5 % 17,7 % 15,9 % 13,7 %

Totalrisk för jämförelseindex 22,6 % 12,2 % 13,3 % 15,1 % 18,0 %

Sharpe Ratio –1,12 1,24 2,06 2,41 2,00

Sharpe Ratio för jämförelseindex –1,02 0,96 1,41 1,33 0,90

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %

Till fondbolag, tkr 20 .729 25 .564 20 .178     9 .557     2 .859

Till förvaringsinstitut, tkr 237  749 650     439     109

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 6 .090 5 .194  3 .335     2 .348     974

% av total omsättning 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 27 .056 31 .507 24 .182     12 .344     3 .943

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 2,1 % 2,0 % 1,9 % 2,1 % 2,2 %

Total Expense Ratio (TER) 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %

* MSCI TR Net Nordic beräknas i SEK och är ett s .k . Total Return-index vilket tar hänsyn till utdelningar . Under första halvåret 2008 bytte fonden jämförelseindex .
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .
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Balansräkning

Resultaträkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 709 .035 1 .730 .238

Bank och övriga tillgångar 6 .487 54 .206

Kortfristiga fordringar 1 18 .561 16 .968

Summa tillgångar  734.083    1.801.412

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2  16 .052    61 .773

Summa skulder  16.052    61.773

FONDFÖRMÖGENHET  718.031    1.739.639

Poster inom linjen

Marknadsvärde utlånade värdepapper 114 .647 281 .585

Marknadsvärde mottagna säkerheter 120 .389 295 .662

Not 1 Övriga kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper 17 .283 9 .589

Ej erhållen likvid utdelningar 986 102

Upplupna räntor 292 173

Fordran angående oreglerade likvider valutaaffärer - 7 .104

Summa  18.561 16.968

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 1 .144 14 .418

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper  13 .922 37 .950

Upplupet förvaltningsarvode 986 2 .301

Skuld angående oreglerade likvider valutaaffärer - 7 .104

Summa   16.052    61.773

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster  219 .534    353 .543

Realisationsförluster –833 .514    –147 .791

Orealiserade vinster –234 .845    –61 .040

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument –848.825    144.712

Utdelningar  59 .764    48 .150

Ränteintäkter  1 .915    1 .942

Övriga intäkter 1 .288 1 .699

Valutakursvinster och förluster netto –4 .090    –447

Summa intäkter och värdeförändring –789.949    196.056

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –20 .729    –25 .564

Ersättning till förvaringsinstitut –237    –749

Summa förvaltningskostnader –20.966    –26.312

Räntekostnader –386    –25

Summa kostnader –21.352    –26.337

Årets resultat –811.301    169.719

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .
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Fondförmögenhet 2008.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . aktier vid sv . och utl . börs Antal Markn .värde tkr Andel i %

ENERGI

DNO International (NO) 1 .000 .000 4 .922 0,7 %

Fred Olsen Energy (NO) 65 .850 13 .402 1,9 %

Frontline (NO) 61 .000 13 .494 1,9 %

Norse Energy (NO) 300 .000 1 .175 0,2 %

Questerre Energy (NO) 1 .020 .000 13 .144 1,8 %

StatoilHydro (NO) 122 .000 15 .370 2,1 %

UPM-Kymmene (FI) 155 .000 15 .275 2,1 %

Summa Energi 76.782 10,7 %

MATERIAL

Auriga Industries B (DK) 37 .000 4 .919 0,7 %

Holmen B (SE) 101 .000 19 .544 2,7 %

Huhtamäki (FI) 133 .000 6 .408 0,9 %

Kemira (FI) 140 .000 9 .106 1,3 %

Novozymes B  (DK) 29 .200 17 .929 2,5 %

SCA B (SE) 250 .000 16 .688 2,3 %

Stora Enso R EUR (FI) 242 .000 14 .627 2,0 %

Summa Material 89.218 12,4 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Assa Abloy B (SE) 189 .000 16 .727 2,3 %

Finnair (FI) 20 .000 1 .071 0,1 %

Group 4 Securicor (DK) 270 .000 6 .028 0,8 %

Intrum Justitia (SE) 83 .720 6 .572 0,9 %

Kone B (FI) 96 .625 16 .431 2,3 %

SAS DKK (SE) 20 .000 758 0,1 %

Securitas B (SE) 235 .000 15 .099 2,1 %

Skanska B (SE) 120 .000 9 .300 1,3 %

Stolt-Nielsen (NO) 14 .000 1 .092 0,2 %

Summa Industri och tjänster 73.077 10,2 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Betsson B (SE) 131 .400 9 .001 1,3 %

Electrolux B (SE) 194 .000 12 .950 1,8 %

Hennes & Mauritz B (SE) 54 .300 16 .589 2,3 %

Husqvarna B (SE) 348 .000 14 .372 2,0 %

Unibet (SE) 15 .000 1 .545 0,2 %

Summa Sällanköpsvaror 54.456 7,6 %

DAGLIGVAROR

Axfood (SE) 20 .000 3 .350 0,5 %

Danisco (DK) 49 .668 15 .649 2,2 %

Kesko B (FI) 95 .000 18 .516 2,6 %

Swedish Match (SE) 141 .000 15 .757 2,2 %

Summa Dagligvaror 53.272 7,4 %

HÄLSOVÅRD

ALK-Abelló (DK) 3 .600 2 .750 0,4 %

AstraZeneca (SE) 67 .000 20 .569 2,9 %

Coloplast B (DK) 35 .775 19 .154 2,7 %

Elekta B (SE) 147 .000 11 .356 1,6 %

Genmab (DK) 48 .400 14 .432 2,0 %

H . Lundbeck (DK) 125 .800 20 .327 2,8 %

Meda A (SE) 252 .999 13 .282 1,8 %

Novo Nordisk (DK) 45 .800 18 .232 2,5 %

Orion B (FI) 149 .000 19 .692 2,7 %

William Demant Holding (DK) 46 .000 14 .764 2,1 %

Summa Hälsovård 154.557 21,5 %

FINANS OCH FASTIGHET

Castellum (SE) 310 .000 18 .833 2,6 %

Hufvudstaden A (SE) 110 .000 6 .078 0,8 %

Investor B (SE) 130 .000 15 .210 2,1 %

Kungsleden (SE) 200 .000 10 .800 1,5 %

Pohjola Bank (FI) 157 .120 16 .774 2,3 %

Sampo A (FI) 75 .000 10 .873 1,5 %

SHB A (SE) 121 .800 15 .347 2,1 %

Topdanmark (DK) 19 .000 19 .173 2,7 %

TrygVesta (DK) 37 .000 17 .826 2,5 %

Wihlborgs Fastigheter (SE) 45 .192 4 .519 0,6 %

Summa Finans och fastighet 135.432 18,9 %

INFORMATIONSTEKNIK

Ericsson B (SE) 310 .000 18 .228 2,5 %

Tandberg (NO) 234 .900 19 .591 2,7 %

Summa Informationsteknik 37.819 5,3 %

TELEKOMOPERATÖRER

Elisa (FI) 128 .500 17 .306 2,4 %

TeliaSonera EUR (SE) 440 .000 17 .116 2,4 %

Summa Telekomoperatörer 34.422 4,8 %

Summa not. finansiella instrument 709.035 98,7 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 8.995 1,3 %

FONDFÖRMÖGENHET 718.031 100 %

* (DK) Danmark, (FI) Finland, (NO) Norge, (SE) Sverige

Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Norden för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. 

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Nya Europa
org.nr. 515602–0173

Det fallande olje- och gaspriset avspeglade sig främst på den 
ryska marknaden. Under året som helhet föll marknaden hejdlöst 
där merparten skedde från sensommaren och framåt. Den 
ryska rubeln utsattes för hårt tryck och föll kraftigt under året i 
takt med att investerare världen över lämnade den ryska mark- 
naden. Även Simplicity valde att stänga exponeringen mot 
Ryssland i september månad vilket visade sig vara väl avvägt.
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Förvaltningsberättelse

Placeringsinriktning

Fonden placerar enligt vår egenutvecklade placerings-
modell i aktier geografiskt knutna till Balkan, Baltikum, 
Ryssland, Turkiet och övriga Östeuropa.

Fondens resultat och målsättning

Simplicity Nya Europa har en målsättning som består i att 
skapa en långsiktig positiv avkastning samt överträffa sitt 
jämförelseindex som är MSCI TR Net Emerging Markets 
Europe Index mätt i svenska kronor. Fonden har under 
året bytt jämförelseindex för att inkludera utdelningar.

Fonden avkastade –62 % under 2008, vilket var margi- 
nellt sämre än jämförelseindexet som avkastade –61 %.

Aktiemarknadernas utveckling

Aktiemarknaderna i Östeuropa har generellt sett haft en 
dålig utveckling under år 2008. 

Den sämsta utvecklingen uppvisar Ryssland med en 
nedgång på 74 % (mätt i usd). Grekland tappade 65 %, 
Ungern 58 % och Turkiet 53 %. Något bättre gick det för 
Tjeckien och Polen som förlorade 42 % respektive 47 % 
av sitt värde.

Valutapåverkan

Fondens innehav är noterade i lokal valuta. Detta 
innebär att fondens utveckling påverkas av valutakurs- 
rörelser. Turkiska innehav är noterade i turkiska lire (try), 
polska aktier är noterade i polska zloty (pln), ungerska i 
ungersk forint (huf) och tjeckiska i tjeckiska kronor 
(czk). Aktier från Grekland och Cypern är noterade i 
euro (eur). Fondens ryska innehav utgörs av så kallade 
depåbevis listade på London Stock Exchange eller New 
York Stock Exchange. Dessa är noterade i amerikanska 
dollar (usd).

Den enda valutan som har försvagats mot den svenska 
kronan under året är den turkiska liran, som sjönk med 7 %. 
Dollarn stärktes med hela 21 % mot den svenska kronan 
och den ungerska forinten med 10 %. Euron och den 
tjeckiska kronan stärkes med 16 % vardera. Värdet på den 
polska zlotyn var i stort sett oförändrat.

Fondens utveckling

Simplicity Nya Europa har under 2008 uppvisat en 
utveckling som varit i linje med indexet MSCI TR 
Net Emerging Markets Europe Index mätt i svenska 
kronor.
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Fondens namn Simplicity Nya Europa

Fondens startdatum 2005 .09 .30

Jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets Europe

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 1 % (0 % vid belopp överstigande 200 .000 kr)

Utträdesavgift 0 % (1 % vid innehav kortare än 6 månader)

Förvaltningsavgift max 2,4 % (varav ersättning till fondbolaget 1,9 %)

Minsta första insättning 20 .000 kr

Månadssparande minst 100 kr

Engångsinsättningar minst 100 kr

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1006621

Bankgiro 5467–7307

PPM Fondnummer 286948
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Fondens standardavvikelse på 24 månader uppmättes 
till 33,4 %. Omsättningshastigheten blev 2,62, som kan 
jämföras med 2007 då den var 1,51.

Innehav och positioner

Den största förändringen avseende sektorfördelningen är 
att Material minskat sin andel med 15 procentenheter och 
utgör numera endast 7 %. Istället har Finans och fastighet 
tagit över platsen som den största sektorn genom att öka 
med 13 procentenheter till 31 %. Innehav i sektorn Daglig- 
varor har under året minskat från 8 % till 0 % och Kraft- 
försörjning har gått från en andel av fonden på 9 % till 2 %. 
Industri och tjänster och Telekomoperatörer har däremot 
ökat med 6 procentenheter vardera, till 9 % respektive 15 %.

I början av året ökade andelen ryska aktier i fonden och 
utgjorde vid halvårsskiftet hela 60 %. Därefter minskade 

andelen och för en period hade fonden inga ryska innehav. 
I slutet av året ökade dock andelen ryska aktier och per 
den sista december 2008 utgjorde dessa 15 % att jämföra 
med 32 % vid föregående årsskifte.

Minskningen har framförallt skett till förmån för Polen 
som ökat med 12 procentenheter till 21 %. Turkiet minsk- 
ade visserligen med 8 procentenheter men utgör liksom 
vid förra årsskiftet fondens största land. Andelen grekiska 
aktier ökade under året med 7 procentenheter till 23 %. 
Vidare ökade Tjeckien med 5 procentenheter till 10 % 
och Ungern ökade med 4 procentenheter till 6 %.
 

Fondförmögenhetens utveckling

Förvaltat kapital uppgår per den 31 december 2008 till 
136 miljoner kronor. Av ökningen består 172 miljoner 
av nettoförsäljning av andelar i fonden.

Utdelning

Den 12 april 2008 skedde en utdelning i fonden som upp- 
gick till 4 miljoner kronor. Syftet med utdelningen var 
att minimera beskattning i fonden. I april 2009 kommer 
5,7 miljoner kronor att delas ut till andelsägarna.

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har 
hittills inte utnyttjat denna möjlighet.
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Fondens nyckeltal

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 136 .482     607 .972 452 .540  415 .585

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr 336 .450     543 .520 657 .306 307 .445

Antal utestående andelar  2 .113 .143,1658    3 .550 .007,3628 3 .459 .671,8019 3 .710 .781,439

Fondandelsvärde, kr 64,59 171,26 130,81 112,00

Utdelning, kr/andel 1,17 - - -

Kursutveckling sedan fondstart –34,8 % 71,3 % 30,8 % 12,0 %

Kursutveckling under året –61,9 % 30,9 % 16,8 % 12,0 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –22,6 % 27,0 % 24,0 % -

Genomsnittlig likviditet 2 % 4 % 3 % 2 %

Omsättningshastighet 2,62 1,51 1,72 1,43

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex* MSCI TR Net EM Europe MSCI EM Europe MSCI EM Europe MSCI EM Europe

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart –41,0 % 46,4 % 21,7 % 3,2 %

Utveckling jämförelseindex under året –61,1 % 20,3 % 14,7 % 3,2 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –23,5 % 18,4 % 17,0 % -

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 15,1 % 12,4 % 9,7 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 33,4 % 22,7 % 28,5 % -

Totalrisk för jämförelseindex 30,3 % 18,7 % 24,0 % 26,2 %

Sharpe Ratio –0,99 0,92 0,75 -

Sharpe Ratio för jämförelseindex –1,15 0,78 0,61 -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Till fondbolag, tkr 6 .405 10 .328 12 .490 1 .473

Till förvaringsinstitut, tkr 307 932 948 278

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 2 .895 2 .883 4 .545 1 .570

% av total omsättning 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 9 .607 14 .143 18 .003 3 .321

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 2,9 % 2,6 % 2,7 % 4,3 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,3 %

* MSCI TR Net EM Europe beräknas i SEK och är ett s .k . Total Return-index vilket tar hänsyn till utdelningar . Under första halvåret 2008 bytte fonden jämförelseindex .
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

Förändring av fondförmögenhet

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 607 .972 452 .540 415 .585 -

Andelsutgivning, tkr 99 .018 393 .781 856 .692 395 .847

Andelsinlösen, tkr –271 .340 –366 .046 –837 .490 –22 .926

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr –295.550 127.697 17.752 42.664

Lämnad utdelning, tkr –3 .618 - - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 136.482 607.972 452.540 415.585

Utdelning till andelsägare 2009

Total- respektive förvaltningskostnad
Följande uppställning visar kostnadsuttag uttryckt i kronor vid engångsinsättning på 10 .000 kr vid årets ingång samt vid månadssparande om 
1 .000 kr/månad . Månadsinsättningen är beräknad till första dagen i respektive månad .

Resultat enligt resultaträkning, tkr –295 .550

Värdeförändring värdepapper, tkr –292 .163

Skattemässig schablonintäkt på aktier 1,5 %, tkr 9 .033

Summa, tkr 5.646

Att utdela under 2009, tkr 5.646

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2008 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 195 kr 129 kr 3 .734 kr

Månadssparande 1 .000 kr 151 kr 91 kr 6 .789 kr
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Balansräkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 135 .492 602 .168

Bank och övriga tillgångar 2 .380 7 .344

Kortfristiga fordringar 1 1 .323 1 .369

Summa tillgångar  139.195    610.881

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 2 .714 2 .909

Summa skulder  2.714    2.909

FONDFÖRMÖGENHET  136.482    607.972

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper 1 .283 492

Upplupna räntor 39 64

Upplupna utdelningar - 813

Summa  1.323    1.369

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 1 .004 1 .886

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper 1 .482 -

Upplupet förvaltningsarvode 226 1 .023

Upplupna räntekostnader 1 -

Summa  2.714    2.909

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .

Resultaträkning

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 74 .933 177 .509

Realisationsförluster –254 .576 –60 .662

Orealiserade vinster –112 .520 14 .030

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument –292.163    130.877

Utdelningar 5 .406 8 .411

Ränteintäkter 485 512

Valutakursvinster och förluster netto –2 .140 –753

Summa intäkter och värdeförändring –288.413    139.047

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –6 .405 –10 .327

Ersättning till förvaringsinstitut –307 –932

Summa förvaltningskostnader –6.712    –11.259

Räntekostnader –25 –91

Övriga kostnader –400 -

Summa kostnader –7.137    –11.350

Årets resultat –295.550    127.697
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Fondförmögenhet 2008.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . aktier vid sv . och utl . börs Antal Markn .värde tkr Andel i %

ENERGI

Hellenic Petroleum (GR) 52 .500 3 .127 2,3 %

Lukoil ADR (RU) 10 .000 2 .503 1,8 %

Motor Oil Hellas (GR) 41 .000 3 .394 2,5 %

Polish Oil (PL) 395 .000 3 .746 2,7 %

Rosnft Oil GDR (RU) 84 .000 2 .444 1,8 %

Surgutneftegaz ADR (RU) 80 .000 3 .290 2,4 %

Tsakos Energy Navigation (GR) 22 .000 3 .030 2,2 %

Turkcell Ile ADR (TU) 40 .000 4 .302 3,2 %

Summa Energi 25.837 18,9 %

MATERIAL

Gubre Fabrikalari (TU) 22 .000 2 .532 1,9 %

Petkim Petrokimya (TU) 160 .000 3 .731 2,7 %

Polyus Gold ADR (RU) 30 .000 2 .959 2,2 %

Summa Material 9.222 6,8 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Diana Shipping (GR) 20 .000 1 .852 1,4 %

Dogan Sirketler (TU) 520 .000 2 .701 2,0 %

PBG (PL) 6 .000 3 .112 2,3 %

Turk Hava Yollari (TU) 140 .000 4 .028 3,0 %

Summa Industri och tjänster 11.692 8,6 %

SÄLLANKÖPSVAROR

OPAP (GR) 22 .000 5 .208 3,8 %

PKN Orlen (PL) 45 .000 3 .029 2,2 %

TVN (PL) 85 .000 2 .961 2,2 %

Summa Sällanköpsvaror 11.199 8,2 %

HÄLSOVÅRD

Richter Gedeon (HU) 3 .500 4 .052 3,0 %

Zentiva N .V . (CZ) 11 .500 5 .116 3,7 %

Summa Hälsovård 9.168 6,7 %

FINANS OCH FASTIGHET

Agricultural Bank (GR) 180 .000 2 .720 2,0 %

Akbank (TU) 125 .000 2 .979 2,2 %

Bank Pekao (PL) 10 .000 3 .400 2,5 %

Bank Zachodni WBK (PL) 5 .000 1 .451 1,1 %

Komercni Banka (CZ) 3 .000 3 .683 2,7 %

Marfin Investment Group (GR) 99 .000 3 .176 2,3 %

PKO Bank Polski (PL) 38 .000 3 .534 2,6 %

Sabanci Holding (TU) 166 .000 2 .773 2,0 %

Sberbank GDR (RU) 3 .100 3 .326 2,4 %

TT Hellenic Postbank (GR) 65 .000 3 .986 2,9 %

Turk Garanti Bank N (TU) 150 .000 1 .971 1,4 %

Turkiye Halk Bankasi (TU) 100 .000 2 .302 1,7 %

Turkiye Is Bank C (TU) 162 .000 3 .366 2,5 %

Yapi Kredi Bankasi (TU) 350 .000 3 .654 2,7 %

Summa Finans och fastighet 42.319 31,0 %

INFORMATIONSTEKNIK

Asseco Poland (PL) 24 .000 2 .984 2,2 %

Summa Informationsteknik 2.984 2,2 %

TELEKOMOPERATÖRER

Hellenic Telecom (GR) 20 .000 2 .610 1,9 %

Magyar Telecom (HU) 160 .000 3 .502 2,6 %

Rostelecom ADR (RU) 14 .000 5 .717 4,2 %

Telefonica 02 Czech Republic (CZ) 26 .000 4 .552 3,3 %

Telekomunikacja Polska (PL) 79 .000 4 .066 3,0 %

Summa Telekomoperatörer 20.447 15,0 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

Public Power (GR) 20 .000 2 .602 1,9 %

TGK5 GDR (RU) 3 .602 21 0,0 %

Summa Kraftförsörjning 2.623 1,9 %

Summa not. finansiella instrument 135.492 99,3 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 990 0,7 %

FONDFÖRMÖGENHET 136.482 100 %

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 54 .598 tkr .

* (GR) Grekland, (TU) Turkiet, (PL) Polen, (CZ) Tjeckien, (RU) Ryssland, 
(HU) Ungern

Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Nya Europa för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder.

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Asien
org.nr. 515602–1262

Länge talades det om att de asiatiska länderna 
skulle drabbas betydligt lindrigare är de mer 
utvecklade länderna i Europa samt USA. Men i 
takt med att riskaptiten hos investerare världen 
över avtog medförde detta kraftiga fall även på 
de asiatiska börserna. Kina, Indien samt Hong 
Kong som under året utgjort en betydande del 
av portföljen kom att drabbas extra hårt. 
Tillväxten i dessa länder är fortfarande hög 
och Asien kommer på sikt att närma sig 
västerländsk levnadsstandard.
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Förvaltningsberättelse

Placeringsinriktning

Fonden placerar enligt vår egenutvecklade placerings-
modell i aktier geografiskt knutna till Asien inklusive 
Australien. Fonden placerar huvudsakligen i aktier och 
fondandelar vilka är geografiskt knutna till Australien, 
Bangladesh, Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, 
Japan, Kina, Malaysia, Nya Zeeland, Pakistan, Singapore, 
Sydkorea,Taiwan,Thailand och Vietnam.

Fondens resultat och målsättning

Simplicity Asiens mål är tvådelat. Det består dels i att 
generera en långsiktig positiv avkastning till dess andels- 
ägare, samt att överträffa sitt jämförelseindex, MCSI TR 
Net Asia Pacific Index mätt i svenska kronor.

Dessvärre har fonden inte lyckats infria sin målsättning 
under 2008. Avkastningen hamnade på –56 %, medan jäm- 
förelseindexets avkastning blev –29 %. Fonden har under 
året bytt jämförelseindex för att inkludera utdelningar.

Aktiemarknadernas utveckling

I likhet med övriga världen har de asiatiska börserna haft 
en bedrövlig utveckling under 2008. Sämst har utveck- 
lingen varit för börsen i Pakistan vilken sjönk med 66 %. 
De flesta börser har förlorat kring hälften av sitt värde, 
Indien –56 %, Hong Kong –53 %, Kina –52 %, Indonesien 
–51 %, Singapore –49 %, Taiwan –48 %, Filippinerna –47 %, 
Nya Zeeland –44 %, Japan –44 %, Australien –41 %,  
Korea –41 % och Malaysia –40 %.

Valutapåverkan

Simplicity Asiens innehav är noterade i lokala valutor, 
vilket innebär att fondens värde påverkas av förändringar 
av växelkurser, både positivt och negativt.

Det kan konstateras att volatiliteten på valutamarknaden 
ökade markant under 2008, speciellt under den andra 
halvan av året. Majoriteten av valutorna i Asien stärktes 
under året mot den svenska kronan. Speciellt anmärknings-
värt är utvecklingen hos den japanska yenen som stärktes 
med hela 51 %. Andra valutor som stärkts betydande mot 
den svenska kronan är hkd +22 %, sgd +22 %, usd +21 %, 
twd +20 % samt myr +16 %. De valutor som har uppvisat 
den sämsta utvecklingen är krw –17 %, nzd –10 % samt 
pkr –6 %.

Fondens utveckling

Fonden har under året successivt halkat efter utvecklingen 
hos sitt jämförelseindex och nedgången summeras till 56 %, 
medan jämförelseindexet tappade 29 %.

Den absolut viktigaste orsaken till att fonden under- 
presterade sitt jämförelseindex 2008 är att utvecklingen 
av japanska aktier varit mycket stark i relation till övriga 
marknader. Japan utgör långt över 50 % av jämförelse- 
indexet och mätt i svenska kronor har japanska aktier 
endast sjunkit med 15 %, vilket är avsevärt mycket bättre 
än övriga asiatiska marknader. Simplicity Asien förvaltas 
aktivt och har ingen ambition att följa utvecklingen hos 
jämförelseindex och favoriserar inte det land som fullstän- 
digt dominerar indexet.
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Fondens namn Simplicity Asien

Fondens startdatum 2006 .11 .30

Jämförelseindex MSCI AC TR Net Asia Pacific

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 1 % (0 % vid belopp överstigande 200 .000 kr)

Utträdesavgift 0 % (1 % vid innehav kortare än 6 månader)

Förvaltningsavgift max 2,4 % (varav ersättning till fondbolaget 1,9 %)

Minsta första insättning 20 .000 kr

Månadssparande minst 100 kr

Engångsinsättningar minst 100 kr

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1009701

Bankgiro 5068–6666

PPM Fondnummer 602094
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Fondens standardavvikelse på 24 månader uppmättes 
till 28,0 %. Omsättningshastigheten blev 2,07 för 2008, 
som kan jämföras med 2007 då den var 1,47.

Innehav och positioner

De viktigaste förändringarna beträffande branschfördel-
ning under året är att Telekomoperatörer har ökat sin andel 
med 15 procentenheter och utgör nu 17 % av portföljens 
värde samtidigt som Industri och tjänster backat med 14 
procentenheter till 11 %. Fonden har under året minskat 
sin andel i Material och Energi betydligt och dessa utgör 
nu 9 % respektive 5 %.

Dagligvaror och Kraftförsörjning har ökat med 7 
procentenheter vardera till 10 % respektive 11 %. Andelen 
Finans och fastighet har minskat med 4 procentenheter 
men har ändå blivit den största branschen i fonden med 
18 %.

Den viktigaste förändringen avseende landsfördelning 
under året är att Japan ökat sin andel av portföljen kraftigt, 
från 1 % till 18 %. Även Australien har ökat sin andel 
rejält, från 5 % till 20 %. Istället har Indiens andel minskat 
starkt, från 22 % till 8 %.

Andelarna i Kina och Korea har minskat under året 
och dessa länder utgör nu 9 % respektive 14 % av fonden. 
Det kan även noteras att Indonesien backat med 6 procent- 
enheter till 2 %, medan övriga förändringar varit små.

Fondförmögenhetens utveckling

Fondförmögenheten uppgick per den 31 december 2008 
till 124 miljoner kronor. Motsvarande siffra den sista dec- 
ember 2007 var 401 miljoner kronor. Av minskningen 
består 60 miljoner av nettoförsäljning av andelar i fonden.

Utdelning

Den 12 april skedde en utdelning i fonden som uppgick 
till 2 miljoner kronor. Syftet med utdelningen var att 
minimera beskattningen i fonden. I april 2009 kommer 
en utdelning på 5,7 miljoner att ske.

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har hittills 
inte utnyttjat denna möjlighet.
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Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 401 .440 144 .206 -

Andelsutgivning, tkr 205 .772 467 .402 138 .511

Andelsinlösen, tkr –265 .859 –283 .636 –263

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr –215.144 73.467 5.958

Lämnad utdelning, tkr –2 .251 - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 123.957 401.440 144.206

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 123 .957  401 .440 144 .206

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr 246 .813  265 .900 114 .154

Antal utestående andelar  1 .963 .642,7451    2 .755 .500,4265 1 .381 .951,4757

Fondandelsvärde, kr 63,13 145,69 104,35

Utdelning, kr/andel 0,88 - -

Kursutveckling sedan fondstart –36,4 % 45,7 % 4,4 %

Kursutveckling under året –56,3 % 39,6 % 4,4 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –17,9 % - -

Genomsnittlig likviditet 3 % 5 % 4 %

Omsättningshastighet 2,07 1,47 1,46

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex* MSCI AC TR Net Asia Pacific MSCI Asia Pacific Free MSCI Asia Pacific Free

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart –22,2 % 7,6 % 3,6 %

Utveckling jämförelseindex under året –29,0 % 3,9 % 3,6 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –11,6 % 7,0 % -

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 16,0 % 11,8 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 28,0 % 18,2 % -

Totalrisk för jämförelseindex 17,1 % 10,6 % -

Sharpe Ratio –0,92 - -

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,99 - -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Till fondbolag, tkr 4 .703 5 .052 184

Till förvaringsinstitut, tkr 234 969 -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 2 .754 1 .539 210

% av total omsättning 0,2 % 0,2 % 0,1 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 7 .691 7 .560 394

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 3,1 % 2,9 % 4,1 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 2,3 % 1,9 %

* MSCI AC TR Net Asia Pacific beräknas i SEK och är ett s .k . Total Return-index vilket tar hänsyn till utdelningar . Under första halvåret 2008 bytte fonden jämförelseindex .
** Nyckeltalen är beräknade sedan fondstart .

Utdelning till andelsägare 2009

Total- respektive förvaltningskostnad
Följande uppställning visar kostnadsuttag uttryckt i kronor vid engångsinsättning på 10 .000 kr vid årets ingång samt vid månadssparande om 
1 .000 kr/månad . Månadsinsättningen är beräknad till första dagen i respektive månad .

Resultat enligt resultaträkning, tkr –215 .144

Värdeförändring värdepapper, tkr –214 .979

Skattemässig schablonintäkt på aktier 1,5 %, tkr 5 .845

Summa, tkr 5.680

Att utdela under 2009, tkr 5.680

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2008 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 198 kr 124 kr 4 .290 kr

Månadssparande 1 .000 kr 159 kr 92 kr 7 .921 kr
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Balansräkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 121 .345 389 .673

Bank och övriga tillgångar 3 .811 15 .476

Kortfristiga fordringar 1 1 .848 1 .794

Summa tillgångar 127.004 406.943

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 3 .047 5 .503

Summa skulder 3.047 5.503

FONDFÖRMÖGENHET 123.957 401.440

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper 1 .594 1 .551

Upplupna räntor 32 81

Ej erhållen likvid utdelningar 222 162

Summa 1.848 1.794

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 497 1 .163

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper 2 .337 3 .572

Upplupet förvaltningsarvode 214 768

Upplupna skuldräntor - -

Summa 3.047 5.503

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .

Resultaträkning

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 45 .812 157 .672

Realisationsförluster –176 .421 –151 .038

Orealiserade vinster –84 .370 66 .686

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument –214.979 73.320

Utdelningar 6 .100 5 .293

Ränteintäkter 423 430

Övriga Intäkter - -

Valutakursvinster och förluster netto –1 .054 488

Summa intäkter och värdeförändring –209.510 79.531

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –4 .703 –5 .053

Ersättning till förvaringsinstitut –234 –969

Summa förvaltningskostnader –4.937 –6.022

Räntekostnader –34 –42

Övriga kostnader –663 -

Summa kostnader –5.634 –6.064

Årets resultat –215.144 73.467
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Fondförmögenhet 2008.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . aktier vid utländsk börs Antal Markn .värde tkr Andel i %

ENERGI

China Petr . and Chem . ADR (CN) 1 .200 567 0,5 %

China Petr . and Chem . (Sinopec) (CN) 92 .000 430 0,3 %

Formosa Petrochemical (TW) 27 .000 434 0,4 %

Infosys Tech Sp ADR (IN) 6 .000 1 .130 0,9 %

Oil & Natural Gas (IN) 6 .600 710 0,6 %

PetroChina ADR (CN) 700 474 0,4 %

PTT Exploration and Production (TH) 25 .000 596 0,5 %

Santos (AU) 14 .200 1 .081 0,9 %

SK Energy (KR) 1 .000 430 0,3 %

Summa Energi 5.852 4,7 %

MATERIAL

Amcor (AU) 33 .000 1 .026 0,8 %

BHP Billiton (AU) 3 .200 509 0,4 %

Boral (AU) 45 .000 1 .124 0,9 %

Formosa Plastics (TW) 80 .000 842 0,7 %

LG Chem (KR) 2 .840 1 .152 0,9 %

Lihir Gold (AU) 30 .000 487 0,4 %

Newcrest Mining (AU) 9 .000 1 .596 1,3 %

Oil Search (AU) 62 .000 1 .526 1,2 %

Philex Mining TR (PH) 357 .500 0 0,0 %

POSCO ADR (KR) 1 .200 687 0,6 %

Samsung Fine Chemicals (KR) 2 .000 439 0,4 %

Shin-Etsu Chemical (JP) 2 .000 699 0,6 %

Sinofert Holdings (CN) 220 .000 804 0,6 %

Summa Material 10.891 8,8 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Beijing Enterprises (CN) 30 .000 940 0,8 %

Bharat Heavy Electricals (IN) 2 .000 441 0,4 %

Brambles (AU) 32 .000 1 .275 1,0 %

Central Japan Railway (JP) 7 467 0,4 %

East Japan Railway (JP) 18 1 .065 0,9 %

GS Yuasa (JP) 40 .000 1 .838 1,5 %

Hopewell Holdings (HK) 30 .000 746 0,6 %

Hyundai Engineering & Constr . (KR) 1 .400 457 0,4 %

LS Cable (KR) 1 .600 697 0,6 %

Macquarie Airports (AU) 38 .000 471 0,4 %

Mitsubishi Heavy Industries (JP) 14 .000 475 0,4 %

MTR (HK) 30 .000 538 0,4 %

Samsung Securities (KR) 2 .400 850 0,7 %

Singapore Airlines (SG) 7 .000 428 0,3 %

Singapore Technologies Engineering (SG) 45 .000 582 0,5 %

SMRT Corporation (SG) 90 .000 800 0,6 %

Transurban Group (AU) 33 .000 936 0,8 %

Zhejiang Expressway  (HK) 100 .000 451 0,4 %

Summa Industri och tjänster 13.456 10,9 %
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SÄLLANKÖPSVAROR

Azgard Nine (PK) 349 .000 0 0,0 %

Educomp Solutions (IN) 1 .000 384 0,3 %

Fast Retailing (JP) 400 446 0,4 %

Genting (SG) 260 .000 631 0,5 %

Hyundai Mobis (KR) 1 .945 701 0,6 %

Ind . and Com . Bank of China (Asia)  (HK) 89 .000 730 0,6 %

Largan Precision (TW) 17 .520 851 0,7 %

Singapore Press Holdings Ltd (SG) 40 .000 675 0,5 %

Titan Industries (IN) 6 .000 883 0,7 %

Summa Sällanköpsvaror 5.300 4,3 %

DAGLIGVAROR

ABB Grain (AU) 24 .000 956 0,8 %

Coca-Cola Amatil (AU) 23 .000 1 .087 0,9 %

Fosters Group (AU) 36 .000 1 .042 0,8 %

ITC (IN) 34 .000 936 0,8 %

Kao Corp (JP) 6 .000 1 .396 1,1 %

KT&G (KR) 3 .200 1 .446 1,2 %

Seven & I Holdings (JP) 8 .300 2 .174 1,8 %

Shinsegae (KR) 340 936 0,8 %

Uni-President Enterprises (TW) 156 .000 1 .053 0,8 %

Woolworths (AU) 10 .000 1 .417 1,1 %

Summa Dagligvaror 12.444 10,0 %

HÄLSOVÅRD

Astellas Pharma (JP) 4 .200 1 .309 1,1 %

CSL (AU) 5 .000 890 0,7 %

Fisher & Paykel Healthcare (NZ) 83 .000 1 .200 1,0 %

Hindustan Unilever (IN) 29 .000 1 .172 0,9 %

Sonic Healthcare (AU) 19 .000 1 .406 1,1 %

Summa Hälsovård 5.977 4,8 %

FINANS OCH FASTIGHET

Bank Central Asia (ID) 280 .000 642 0,5 %

Bank of China (CN) 300 .000 658 0,5 %

Bank of India (IN) 10 .000 471 0,4 %

Bank of the Philippine Islands (PH) 344 .000 2 .159 1,7 %

Bank Rakyat Indonesia (Persero) (ID) 150 .000 484 0,4 %

CFS Retail Property Trust (AU) 124 .000 1 .243 1,0 %

Cheung Kong (Holdings) (HK) 7 .000 498 0,4 %

China Construction Bank (CN) 130 .000 543 0,4 %

China Overseas Land & Invest . (CN) 66 .000 719 0,6 %

China overseas TR (CN) 2 .640 8 0,0 %

China Resources Land (CN) 72 .000 692 0,6 %

Chinese Estates Holdings (HK) 100 .000 886 0,7 %

ComfortDelGro (SG) 80 .000 638 0,5 %

Fubon Financial Holding (TW) 120 .000 675 0,5 %

Hang Lung Group (HK) 18 .000 420 0,3 %

Hang Lung Properties (HK) 26 .000 448 0,4 %

Hang Seng Bank (HK) 5 .800 598 0,5 %

HDFC Bank (IN) 5 .700 930 0,8 %

HSBC Holdings (CN) 5 .200 381 0,3 %

Insurance Australia Group (AU) 50 .000 1 .021 0,8 %

KB Financial Group (KR) 5 .200 1 .001 0,8 %

Oversea-Chinese Banking Corp . (SG) 20 .000 543 0,4 %

Public Bank (MY) 50 .000 976 0,8 %

QBE Insurance Group (AU) 8 .000 1 .092 0,9 %

Resona Holdings (JP) 80 921 0,7 %

Samsung Fire & Marine Insurance (KR) 861 927 0,7 %

Singapore Exchange (SG) 20 .000 554 0,4 %

United Overseas Bank (SG) 8 .000 561 0,5 %

Westfield Group (AU) 11 .000 770 0,6 %

Westpac Banking (AU) 8 .000 713 0,6 %

Wheelock and Company (HK) 32 .000 535 0,4 %

Summa Finans och fastighet 22.707 18,3 %

INFORMATIONSTEKNIK

Acer (TW) 79 .000 790 0,6 %

Bridgestone (JP) 14 .000 1 .595 1,3 %

Computershare (AU) 19 .000 773 0,6 %

High Tech Computer (TW) 11 .900 930 0,8 %

Kyocera (JP) 1 .200 657 0,5 %

Samsung Electro-Mechanics (KR) 4 .000 761 0,6 %

Samsung Electronics (KR) 460 1 .185 1,0 %

Samsung SDI (KR) 4 .000 1 .256 1,0 %

Taiwan Semiconductor Manufac . (TW) 44 .000 471 0,4 %

Tencent (CN) 20 .000 991 0,8 %

Yahoo Japan (JP) 175 548 0,4 %

Summa Informationsteknik 9.959 8,0 %

TELEKOMOPERATÖRER

Advanced Info Service (TH) 54 .000 957 0,8 %

Bharti Airtel (IN) 9 .000 1 .041 0,8 %

China Communications Services (CN) 130 .000 625 0,5 %

China Life Insurance ADR (CN) 1 .700 606 0,5 %

China Mobile ADR (CN) 1 .500 582 0,5 %

China Unicom (CN) 50 .000 460 0,4 %

Chunghwa Telecom (TW) 11 .515 1 .384 1,1 %

Digi .Com (MY) 25 .000 1 .199 1,0 %

Hutchinson Telecommunications (HK) 410 .000 817 0,7 %

KDDI (JP) 32 1 .745 1,4 %

KT Corp ADR (KR) 12 .000 1 .340 1,1 %

NipponTelegraph and Telephone (JP) 51 2 .050 1,7 %

NTT DoCoMo (JP) 93 1 .409 1,1 %

Philippine Long Dist Teleph (PH) 3 .000 1 .034 0,8 %

Singapore Telecommunications (SG) 45 .000 619 0,5 %

SK Telecom ADR (KR) 9 .000 1 .239 1,0 %

Softbank (JP) 5 .000 688 0,6 %

Telekom Malaysia (MY) 168 .000 1 .169 0,9 %

Telekomunikasi Indonesia ADR (ID) 4 .200 811 0,7 %
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Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Asien för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder.

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist

Telstra (AU) 62 .000 1 .240 1,0 %

VTech Holdings (HK) 15 .000 480 0,4 %

Summa Telekomoperatörer 21.495 17,3 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

AGL Energy (AU) 13 .800 1 .132 0,9 %

Cheung Kong Infrastructure (HK) 30 .000 868 0,7 %

China Resources Power Hold . (CN) 42 .000 615 0,5 %

CLP Holdings (HK) 16 .000 844 0,7 %

Contact Energy (NZ) 43 .000 1 .394 1,1 %

Datang Int . Power Gen . (CN) 150 .000 601 0,5 %

GAIL (IN) 22 .000 715 0,6 %

Hong Kong Electric (HK) 24 .000 1 .033 0,8 %

Korea Electric Power Corp (KR) 2 .600 440 0,4 %

Korea Gas (KR) 4 .000 1 .314 1,1 %

NTPC (IN) 40 .000 1 .163 0,9 %

Tenaga Nasional (MY) 35 .000 492 0,4 %

Tokyo Electric Power (JP) 5 .000 1 .288 1,0 %

Tokyo Gas (JP) 35 .000 1 .367 1,1 %

Summa Kraftförsörjning 13.265 10,7 %

Summa not. finansiella instrument 121.345 97,9 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 2.612 2,1 %

FONDFÖRMÖGENHET 123.957 100 %

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 121 .337 tkr .

Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES: 8 tkr .

* (AU) Australien, (CH) Kina, (HK) Hong Kong, (IN) Indien, (ID) Indonesien, 
(JP) Japan, (KR) Sydkorea, (MY) Malaysia, (NZ) Nya Zeeland, (PK) Pakistan, 
(PH) Filippinerna, (SG) Singapore, (TH) Thailand och (TW) Taiwan .
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Indien
org.nr. 515602–0165

Under 2007 steg fonden med 98 % och var den bäst presterande 
fonden på den svenska marknaden. Omvänt gäller för 2008 då 
fonden föll med nästan 70 % vilket avspeglar dynamiken och 
kraften i denna tillväxtmarknad. Den redovisningsskandal som 
uppdagades i slutet av året bidrog till att förstärka den oro som 
varit under hela 2008. Indien uppvisar trots den globala krisen 
mycket god tillväxt och är fortfarande ett bra alternativ för 
investerare som vill ha en exponering mot tillväxtmarknader.
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Förvaltningsberättelse

Placeringsinriktning

Fonden placerar enligt Simplicitys egenutvecklade 
placeringsmodell i aktier geografiskt knutna till Indien.

Målsättning

I likhet med våra övriga aktiefonder består Simplicity 
Indiens målsättning av att skapa en långsiktig positiv avkast- 
ning samt att överträffa sitt jämförelseindex MSCI TR 
Net Emerging Markets India Index mätt i svenska kronor.

Efter en fantastisk utveckling 2007, sjönk fonden med 
67 % under 2008. Jämförelseindex backade under samma 
period med 52 % och därmed har fonden inte lyckats att 
uppnå sina målsättningar detta år. Fonden har under året 
bytt jämförelseindex för att inkludera utdelningar.

Aktiemarknadernas utveckling

Indien lyckades en lång tid att stå emot den globala ned- 
gång på aktier som inleddes andra halvåret av 2007, men 
desto tyngre blev fallet för denna marknad efter årsskiftet 
och Indien var i början av 2008 en av världens sämst 
presterande aktiemarknader. 

Nedgången har sedan fortsatt under stora växlingar  
fram till november. Hos små och medelstora bolag har 
nedgången varit betydligt större än hos stora bolag.

Sensex, ett index som består av de 30 största bolagen, 
backade under året med 52 %, BSE Mid-Cap med 66 % 
och Small-Cap med 72 %.

Valutapåverkan

I stort sett hela fondens innehav är noterade i indiska rupier 
(inr). En del innehav utgörs av depåbevis i USA och är 
noterade i usd. Dessa speglar dock värdet av den under- 
liggande aktien i Indien, varför man kan säga att alla fondens 
innehav är exponerade mot inr. Detta innebär att fondens 
värde påverkas av förändringar av växelkursen inr/sek. 
Dessa effekter kan vara både positiva och negativa.

Den indiska valutan har under året uppvisat stora 
växlingar. Första halvåret försvagades den indiska valutan 
mot den svenska kronan med över 15 %, för att sedan 
stärkas. Under 2008 som helhet har den indiska rupien 
förlorat 3 % av sitt värde i svenska kronor räknat, vilket 
har haft en negativ effekt på fondens utveckling.
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Fondens namn Simplicity Indien

Fondens startdatum 2004 .12 .30

Jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 1 % (0 % vid belopp överstigande 200 .000 kr)

Utträdesavgift 0 % (1 % vid innehav kortare än 6 månader)

Förvaltningsavgift max 2,2 % (varav ersättning till fondbolaget 1,9 %)

Minsta första insättning 20 .000 kr

Månadssparande minst 100 kr

Engångsinsättningar minst 100 kr

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1009779

Bankgiro 5089–2215

PPM Fondnummer 722983
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Fondens utveckling

Fonden har under året underpresterat i relation till dess 
jämförelseindex. Huvudorsaken är den relativt dåliga 
utveckling som små- och medelstora indiska bolag uppvisat 
under året. Fondens jämförelseindex domineras av stora 
bolag, medan Simplicitymodellen inte tar hänsyn till 
aktiens vikt i index.

Fondens standardavvikelse på 24 månader uppmättes 
till 44,4 %. Omsättningshastigheten blev 1,93 för 2008, 
som kan jämföras med 2007 då den var 1,24.

Innehav och positioner

Den viktigaste förändringen beträffande sektorfördelning 
sedan föregående årsskifte är att andelen Material minskat 
med 23 procentenheter till 2 %. Istället har andelen Hälso- 
vård ökat med 16 procentenheter till 18 %.

Vidare kan det även noteras att andelen Industri och 
tjänster har minskat med 12 procentenheter och utgör nu 
endast 4 % av portföljen. Övriga sektorer har generellt sett 
ökat sina andelar i olika grad.

Fondförmögenhetens utveckling

Förvaltat kapital har sedan årsskiftet minskat från 3.902 
miljoner kronor till 764 miljoner kronor den 31 december 
2008. Av förändringen beror 840 miljoner på nettoförsälj- 
ning av andelar i fonden.

Utdelning

Simplicity Indien hade inte någon utdelning under år 
2008. I april 2009 kommer 23,5 miljoner kronor att delas 
ut till andelsägarna.

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens till- 
gångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva handel 
i optioner och terminskontrakt. Fonden har hittills inte 
utnyttjat denna möjlighet.
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Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  764 .388     3 .902 .227 566 .836  477 .826

Genomsnittlig fondförmögenhet  1 .482 .500     974 .920 643 .885  207 .722

Antal utestående andelar  6 .710 .732,1411     11 .221 .484,2723 3 .225 .137,5287  2 .985 .861,3516

Fondandelsvärde, kr  113,91     347,75 175,76  160,03

Utdelning, kr/andel - - - -

Kursutveckling sedan fondstart 13,9 % 247,8 % 75,8 % 60,0 %

Kursutveckling under året –67,2 % 97,9 % 9,8 % 60,0 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –16,3 % 51,5 % 32,6 % 60,0 %

Genomsnittlig likviditet 4 % 17 % 4 % 4 %

Omsättningshastighet  1,93     1,24  1,44  0,77

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex* MSCI TR Net EM India S&P CNX 500 S&P CNX 500 S&P CNX 500

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 52,3 % 215,8 % 87,4 % 61,3 %

Utveckling jämförelseindex under året –56,5 % 68,5 % 17,7 % 59,0 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –14,1 % 46,7 % 36,9 % 59,0 %

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 15,0 % 10,7 % 10,2 % 10,7 %

Totalrisk / Standardavvikelse 44,4 % 30,9 % 27,6 % 22,3 %

Totalrisk för jämförelseindex 36,1 % 24,1 % 24,1 % 21,8 %

Sharpe Ratio –0,52 1,44 1,09 2,57

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,55 1,58 1,43 2,60

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Till fondbolag, tkr 28 .247 18 .524  12 .215     3 .598

Till förvaringsinstitut, tkr 1 .137 1 .635  1 .379     698

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 14 .089 9 .876 4 .288     2 .304

% av total omsättning 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 43 .473 30 .035  17 .900     6 .600

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 2,9 % 3,1 % 2,8 % 3,2 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,1 %

* MSCI TR Net EM India beräknas i SEK och är ett s .k . Total Return-index vilket tar hänsyn till utdelningar . Under första halvåret 2008 bytte fonden jämförelseindex .
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 3 .902 .227 566 .837 477 .826 -

Andelsutgivning, tkr 1 .426 .462 3 .371 .153 718 .935 498 .442

Andelsinlösen, tkr –2 .266 .159 –848 .461 –643 .661 –100 .888

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr –2.298.142 812.698 13.737 80.272

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 764.388 3.902.227 566.836 477.826

Utdelning till andelsägare 2009

Total- respektive förvaltningskostnad
Följande uppställning visar kostnadsuttag uttryckt i kronor vid engångsinsättning på 10 .000 kr vid årets ingång samt vid månadssparande om 
1 .000 kr/månad . Månadsinsättningen är beräknad till första dagen i respektive månad .

Underskott taxeringsår 2008 –3 .992

Resultat enligt resultaträkning, tkr –2 .298 .142

Värdeförändring värdepapper, tkr –2 .272 .372

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 53 .253

Summa, tkr 23.492

Att utdela under 2009, tkr 23.492

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2008 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 147 kr 97 kr 3 .243 kr

Månadssparande 1 .000 kr 133 kr 87 kr 7 .995 kr
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Balansräkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 721 .817 3 .550 .213

Bank och övriga tillgångar 45 .826 711 .915

Kortfristiga fordringar 1 925 45 .989

Summa tillgångar 768.568 4.308.117

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 4 .180 405 .890

Summa skulder 4.180 405.890

FONDFÖRMÖGENHET 764.388 3.902.227

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper - 41 .320

Ej erhållen likvid för utdelningar 835 20

Upplupna räntor 90 4 .649

Summa 925 45.989

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 2 .922 21 .330

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper - 377 .061

Upplupet förvaltningsarvode 1 .257 7 .499

Summa 4.180 405.890

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .

Resultaträkning

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 183 .847 286 .572

Realisationsförluster –1 .631 .016 –138 .080

Orealiserade vinster –825 .203 674 .674

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument –2.272.372 823.166

Utdelningar 13 .485 3 .905

Ränteintäkter 3 .964 4 .336

Valutakursvinster och förluster netto –12 .282 1 .532

Summa intäkter och värdeförändring –2.267.205 832.939

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –28 .247 –18 .524

Ersättning till förvaringsinstitut –1 .137 –1 .635

Summa förvaltningskostnader –29.384 –20.159

Räntekostnader –296 –82

Övriga kostnader –1 .257 -

Summa kostnader –30.937 –20.241

Årets resultat –2.298.142 812.698
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FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . aktier vid utländsk börs Antal Markn .värde tkr Andel i %

ENERGI

Bharat Petroleum (IN) 150 .000 9 .252 1,2 %

Cairn India (IN) 995 .000 27 .429 3,6 %

Hindustan Oil Exploration (IN) 250 .192 2 .664 0,3 %

Hindustan Petroleum (IN) 325 .290 14 .533 1,9 %

Indian Oil Corporation (IN) 80 .000 5 .391 0,7 %

Infosys Tech ADR (IN) 158 .000 29 .758 3,9 %

Oil & Natural Gas (IN) 282 .779 30 .425 4,0 %

Summa Energi 119.451 15,6 %

MATERIAL

ACC (IN) 100 .000 7 .652 1,0 %

Ambuja Cements (IN) 310 .000 3 .599 0,5 %

Summa Material 11.251 1,5 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Bharat Heavy Electricals (IN) 147 .650 32 .537 4,3 %

Summa Industri och tjänster 32.537 4,3 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Educomp Solutions (IN) 66 .000 25 .352 3,3 %

Hero Honda Motors (IN) 157 .000 20 .398 2,7 %

Maruti Suzuki (IN) 344 .000 28 .559 3,7 %

Titan Industries (IN) 10 .000 1 .471 0,2 %

Summa Sällanköpsvaror 75.779 9,9 %

DAGLIGVAROR

ITC (IN) 1 .335 .500 36 .772 4,8 %

Sterling Biotech Limited (IN) 280 .000 7 .071 0,9 %

Tata Tea (IN) 34 .000 3 .266 0,4 %

United Spirits Limited (IN) 25 .000 3 .578 0,5 %

Summa Dagligvaror 50.687 6,6 %

HÄLSOVÅRD

Cipla (IN) 775 .000 22 .822 3,0 %

Divis Laboratories (IN) 72 .000 15 .327 2,0 %

Dr . Reddys Laboratories (IN) 191 .000 14 .398 1,9 %

Glenmark Pharmaceuticals (IN) 275 .000 12 .902 1,7 %

Hindustan Unilever (IN) 1 .010 .000 40 .805 5,3 %

Sun Pharma . Indust . (IN) 162 .000 27 .748 3,6 %

Summa Hälsovård 134.002 17,5 %

FINANS OCH FASTIGHET

Bank of India (IN) 812 .000 38 .215 5,0 %

CANARA BANK (IN) 150 .000 4 .643 0,6 %

HDFC Bank (IN) 128 .000 20 .886 2,7 %

HDFC Bank ADR (IN) 34 .500 19 .370 2,5 %

Housing Dev . Finance (IN) 135 .000 33 .132 4,3 %

Industrial Dev . Bank of India (IN) 680 .000 7 .562 1,0 %

LIC Housing Finance  (IN) 194 .000 7 .064 0,9 %

Power & Finance (IN) 100 .000 2 .107 0,3 %

UCO Bank (IN) 500 .000 2 .186 0,3 %

Summa Finans och fastighet 135.165 17,7 %

TELEKOMOPERATÖRER

Bharti Airtel (IN) 276 .000 31 .936 4,2 %

Tata Communications (IN) 70 .000 5 .665 0,7 %

Tata Teleservices (Maharashtra) (IN) 800 .000 2 .684 0,4 %

Summa Telekomoperatörer 40.284 5,3 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

GAIL (IN) 1 .079 .200 35 .064 4,6 %

NTPC (IN) 1 .329 .600 38 .654 5,1 %

Power Grid (IN) 2 .370 .000 31 .177 4,1 %

Tata Power (IN) 150 .000 17 .767 2,3 %

Summa Kraftförsörjning 122.661 16,0 %

Summa not. finansiella instrument 721.817 94,4 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 42.572 5,6 %

FONDFÖRMÖGENHET 764.388 100 %

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 721 .817 tkr .

* (IN) Indien

Fondförmögenhet 2008.12.31

Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Indien för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har ansva-
ret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder.

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Afrika
org.nr. 515602–0942

Simplicity Afrika brukar förknippas med hög risk men var trots det 
den fond som uppvisade bäst avkastning av våra aktiefonder under 
året. Kreditkrisen kom dock att skapa stor turbulens även på de 
afrikanska marknaderna. I takt med att krisen tilltog reducerades 
exponeringen mot de lite mer exotiska marknaderna till förmån för 
den mer utvecklade sydafrikanska börsen vilket visade sig vara ett 
korrekt beslut.
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Förvaltningsberättelse

Placeringsinriktning

Fonden placerar enligt vår egenutvecklade placerings-
modell i aktier geografiskt knutna till Afrika. Hittills har 
investeringar gjorts i Sydafrika, Egypten, Nigeria, Marocko, 
Kenya samt Mauritius. Teoretiskt är alla aktier noterade 
på de afrikanska börserna potentiella investeringsobjekt. 
Dock med begränsningen att det måste finnas en tillfred- 
ställande likviditet så att aktien snabbt kan köpas eller 
avyttras då Simplicitymodellen ger köp- eller säljsignaler. 
Förutom de ovannämnda marknaderna står även aktier 
noterade i bland annat Botswana och Tunisien under 
Simplicitymodellens uppsikt.

Målsättning

I likhet med Simplicitys övriga aktiefonder är Simplicity 
Afrikas finansiella målsättning dels att skapa en långsiktig 
positiv avkastning, dels att ge en högre värdetillväxt än 
dess jämförelseindex MSCI TR Net EFM Africa mätt i 
svenska kronor.

Fonden har under 2008 misslyckats att leva upp till 
sin målsättning och sjunkit med 40 % medan jämförelse-
index har sjunkit med 30 %. Fonden har under året bytt 
jämförelseindex för att inkludera utdelningar och bättre 
reflektera fondens geografiska investeringsområde.

Aktiemarknadernas utveckling

De afrikanska aktiemarknaderna stod länge emot den 
globala börsnedgången, men i likhet med övriga världen 
har de afrikanska aktiemarknaderna uppvisat en negativ 
utveckling i år. 

Marocko har dock haft en relativt god utveckling och 
enbart tappat 8 %. Fondens huvudmarknad, Sydafrika, 
sjönk under året med 21 %. Egypten och Nigeria sjönk 
med 55 % respektive 52 %.

Valutapåverkan

Fondens innehav är noterade i lokal valuta, vilket gör att 
fondens värde påverkas av förändringar av växelkurser, både 
positivt och negativt. I likhet med världens aktiemarknader 
har volatiliteten hos valutakurser ökat dramatiskt under 2008.

Fondens mest betydande valuta, den sydafrikanska 
randen (zar) har under året förlorat 12 % av sitt värde 
mätt i svenska kronor, vilket haft en negativ inverkan på 
fondens utveckling. Övriga valutor har stärkts i varie- 
rande grad, den nigerianska nairan (ngn) med 3 %, den 
marockanska dinaren (mad) med 17 % och det egyptiska 
pundet (egp) med 21 %.

Fondens utveckling

Simplicity Afrika inledde året relativt bra och hade en bättre 
utveckling än sitt jämförelseindex under första halvåret 
av 2008. Därefter har fonden emellertid underpresterat. 

Fondens namn Simplicity Afrika

Fondens startdatum 2006 .05 .19

Jämförelseindex MSCI TR Net EFM Africa

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 1 % (0 % vid belopp överstigande 200 .000 kr)

Utträdesavgift 0 % (1 % vid innehav kortare än 6 månader)

Förvaltningsavgift max 2,2 % (varav ersättning till fondbolaget 1,9 %)

Minsta första insättning 20 .000 kr

Månadssparande minst 100 kr

Engångsinsättningar minst 100 kr

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1004866

Bankgiro 5863–8453

PPM Fondnummer 534099
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Orsaken var att fonden vid halvårsskiftet var tungt investerad 
i Egypten som började prestera sämre än Sydafrika, vilket 
är det helt dominerande landet i jämförelseindexet.

Fondens standardavvikelse på 24 månader uppmättes 
till 26,5 %. Omsättningshastigheten blev 2,47, som kan 
jämföras med 2007 då den var 1,43.

Innehav och positioner

Huvuddelen av fonden har under året varit placerad i 
Sydafrika. I början av året bestod 62 % av fonden av syd- 
afrikanska aktier. Denna andel minskade fram till april 
för att sedan öka återstoden av året till 83 %. Istället var 
det andelen egyptiska aktier som ökade initialt, från 17 % 
för att sedan avta till 4 % per den 31 december 2008. Andel 
av innehaven i Nigeria har successivt minskats under året, 
från 16 % till 3 %. Andelen aktier från Marocko har legat 
relativt stabilt och per den sista december 2008 utgjorde 
dess andel 6 %.

En mindre andel (1 %) är investerad i Kenya. Under 
året har fonden även haft mindre innehav i Mauritius 
samt i ett australiensiskt bolag med verksamhet i Afrika.

Den största förändringen i branschsammansättningen 
av portföljen under 2008 är att Material och Industri och 
tjänster har minskat med 14 procentenheter vardera till 
11 % respektive 2 %.

Samtidigt har Sällanköpsvaror ökat med 13 procent- 
enheter till 19 % och Dagligvaror med 10 procentenheter 
till 17 %. Även andelen Telekomoperatörer har ökat och 
utgör nu 10 %. Finans och fastighet har under året minskat 
med 10 procentenheter, men är fortfarande den största 
branschen med 26 % av portföljen.
 
Fondförmögenhetens utveckling

Förvaltat kapital uppgick per den 31 december 2008 till 
212 miljoner kronor, vilket innebär att förvaltat kapital har 
minskat med 166 miljoner kronor. Fonden har under 2008 
nettoutgivit andelar till ett värde av 15 miljoner kronor.

Utdelning

Den 12 april skedde en utdelning i fonden som uppgick 
till 3 miljoner. Syftet med utdelningen var att minimera 
beskattning i fonden. I april 2009 kommer 16,4 miljoner 
kronor att delas ut till andelsägarna.

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har 
hittills inte utnyttjat denna möjlighet.
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2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  211 .843     378 .308 132 .224

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  339 .653     253 .373 95 .645

Antal utestående andelar  2 .664 .046,8848    2 .850 .526,5358 1 .252 .626,3037

Fondandelsvärde, kr 79,52 132,72 105,56

Utdelning 0,97 - -

Kursutveckling sedan fondstart –19,9 % 32,7 % 5,6 %

Kursutveckling under året –39,6 % 25,7 % -

Årsberäknad totalavkastning 2 år –11,4 % 19,1 % -

Genomsnittlig likviditet 3 % 6 % 2 %

Omsättningshastighet 2,47 1,43 1,36

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex* MSCI TR Net EFM Africa MSCI South Africa MSCI South Africa

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart –14,4 % 15,6 % 3,8 %

Utveckling jämförelseindex under året –30,1 % 11,4 % 3,8 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –9,0 % 9,4 % -

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 14,9 % 10,8 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 26,5 % 15,4 % -

Totalrisk för jämförelseindex 24,2 % 16,7 % 27,1 %

Sharpe Ratio –0,63 - -

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,57 - -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Till fondbolag, tkr 6 .472 4 .814 1 .125

Till förvaringsinstitut, tkr 359 452 116

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 7391 2 .712 691

% av total omsättning 0,4 % 0,3 % 0,3 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 14 .221 7 .978 3 .150

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 4,2 % 3,2 % 3,3 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 2,1 % 2,1 %

* MSCI TR Net EFM Africa beräknas i SEK och är ett s .k . Total Return-index vilket tar hänsyn till utdelningar . Under första halvåret 2008 bytte fonden jämförelseindex . 
 MSCI TR Net EFM Africa startade 2007 .11 .30 och avkastning fram till det datumet utgörs av MSCI South Africa . 
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr  378 .308    132 .224 -

Andelsutgivning, tkr  383 .979    405 .601 154 .809

Andelsinlösen, tkr –368 .980    –199 .654 –30 .949

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr –178.393    40.136 8.364

Lämnad utdelning, tkr –3 .071    - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 211.843 378.308 132.224

Utdelning till andelsägare 2009

Total- respektive förvaltningskostnad
Följande uppställning visar kostnadsuttag uttryckt i kronor vid engångsinsättning på 10 .000 kr vid årets ingång samt vid månadssparande om 
1 .000 kr/månad . Månadsinsättningen är beräknad till första dagen i respektive månad .

Resultat enligt resultaträkning, tkr –178 .393

Värdeförändring värdepapper, tkr –189 .135

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 5 .604

Summa, tkr 16.346

Att utdela under 2009, tkr 16.346

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2008 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 320 kr 152 kr 5 .932 kr

Månadssparande 1 .000 kr 199 kr 99 kr 8 .880 kr
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Balansräkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde  209 .032    373 .590

Bank och övriga tillgångar  4 .444    31 .544

Kortfristiga fordringar 1  174    3 .620

Summa tillgångar  213.650    408.754

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2  1 .807    30 .446

Summa skulder  1.807    30.446

FONDFÖRMÖGENHET  211.843    378.308

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper - 3 .258

Upplupna räntor  27    175

Ej erhållen likvid utdelningar  146    187

Summa  174    3.620

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen  1 .446    888

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper - 28 .931

Upplupet förvaltningsarvode  361    627

Summa  1.807    30.446

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .

Resultaträkning

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster  78 .122    37 .639

Realisationsförluster –214 .282    –36 .169

Orealiserade vinster –52 .975    37 .569

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument –189.135    39.039

Utdelningar  16 .481    6 .180

Ränteintäkter  622    546

Valutakursvinster och förluster netto  1 .004    –310

Summa intäkter och värdeförändring –171.028    45.455

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –6 .472    –4 .814

Ersättning till förvaringsinstitut –359    –452

Summa förvaltningskostnader –6.831    –5.266

Räntekostnader –162    –53

Övriga kostnader –372    -

Summa kostnader –7.365    –5.319

Årets resultat –178.393    40.136
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Fondförmögenhet 2008.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . aktier vid utländsk börs Antal Markn .värde tkr Andel i %

ENERGI

African Petroleum (NG) 260 .000  3 .150    1,5 %

Oando (NG) 14 .916  69    0,0 %

Summa Energi  3.219    1,5 %

MATERIAL

AngloGold Ashanti (ZA) 22 .000  4 .523    2,1 %

Gold Fields (ZA) 55 .000  4 .113    1,9 %

Harmony Gold Mining (ZA) 75 .000  5 .969    2,8 %

Nampak (ZA) 300 .000  3 .507    1,7 %

Pretoria Portland Cement (ZA) 194 .581  5 .161    2,4 %

Sonasid (MA) 50  121    0,1 %

Summa Material  23.394    11,0 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Bidvest Group (ZA) 56 .000  4 .851    2,3 %

Upper Egypt Contracting (EG) 4 .950 .000 6 .934 3,3%

Summa Industri och tjänster  11.785    5,6 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Financiere Richemont (ZA) 130 .000  1 .935    0,9 %

Foschini (ZA) 145 .000  5 .770    2,7 %

Imperial Holdings (ZA) 90 .000  4 .477    2,1 %

JD Group (ZA) 155 .000  4 .713    2,2 %

Mr Price Group (ZA) 285 .000  5 .848    2,8 %

Naspers (ZA) 36 .001  4 .895    2,3 %

New Clicks Holdings (ZA) 150 .000  2 .113    1,0 %

Truworths International (ZA) 191 .000  5 .621    2,7 %

Woolworths Holdings (ZA) 500 .000  5 .186    2,4 %

Summa Sällanköpsvaror  40.558    19,1 %

DAGLIGVAROR

AVI (ZA) 100 .000  1 .744    0,8 %

CI Leasing (NG) 2 .000 .000  869    0,4 %

Massmart Holdings (ZA) 79 .000  5 .492    2,6 %

Pickn Pay Stores (ZA) 200 .000  6 .052    2,9 %

SABMiller (ZA) 38 .000  5 .136    2,4 %

Shoprite Holdings (ZA) 151 .000  6 .635    3,1 %

Spar Group (ZA) 130 .000  6 .142    2,9 %

Tiger Brands (ZA) 37 .000  4 .448    2,1 %

Summa Dagligvaror  36.518    17,2 %

HÄLSOVÅRD

Aspen Pharmacare (ZA) 174 .200  4 .845    2,3 %

Netcare (ZA) 580 .000  4 .044    1,9 %

Summa Hälsovård  8.889    4,2 %

FINANS OCH FASTIGHET

Absa Group (ZA) 55 .000  4 .879    2,3 %

African Bank Inv (ZA) 240 .000  5 .297    2,5 %

Attijariwafa Bank (MA) 8 .000  2 .095    1,0 %

Compagnie Generale Immobiliere (MA) 1 .500  3 .201    1,5 %

Crusader Insurance (NG) 3 .000 .000  933    0,4 %

El Ahli Investment and Dev . (EG) 61 .000  2 .162    1,0 %

Equity Bank (KE) 80 .000  1 .332    0,6 %

FirstInland Bank (NG) 700 .000  179    0,1 %

FirstRand (ZA) 285 .000  3 .762    1,8 %

Growthpoint Properties (ZA) 455 .000  5 .696    2,7 %

Growthpoint TR (ZA) 45 .500  57    0,0 %

Liberty Holding (ZA) 100 .000  4 .974    2,3 %

Metropolitan Holdings (ZA) 465 .000  4 .133    2,0 %

Nedbank Group (ZA) 30 .000  2 .391    1,1 %

Remgro (ZA) 38 .000  2 .426    1,1 %

RMB Holdings (ZA) 195 .000  4 .048    1,9 %

Sanlam (ZA) 260 .000  3 .727    1,8 %

Standard Bank Group (ZA) 67 .000  4 .610    2,2 %

United Bank for Africa (NG) 9 .870  7    0,0 %

Summa Finans och fastighet  55.907    26,4 %

INFORMATIONSTEKNIK

Dimension Data Holdings GBP (ZA) 700 .000  3 .395    1,6 %

Reunert (ZA) 110 .000  4 .605    2,2 %

Summa Informationsteknik  8.000    3,8 %

TELEKOMOPERATÖRER

Egyptian co Mobile (EG) 16 .000  3 .259    1,5 %

Maroc Telecom (MA) 43 .000  6 .486    3,1 %

MTN Group (ZA) 49 .000  4 .444    2,1 %

Telecom Egypt (EG) 100 .000  2 .215    1,0 %

Telkom South Africa (ZA) 46 .000  4 .357    2,1 %

Summa Telekomoperatörer  20.762    9,8 %

Summa not. finansiella intrument 209.032 98,7 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 2.811 1,3 %

FONDFÖRMÖGENHET 211.843 100 %

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 208 .975 tkr .

Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES: 57 tkr .

* (EG) Egypten, (MA) Marocko, (NG) Nigeria, (ZA) Sydafrika

Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Afrika för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder.

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Neutral
org.nr. 515602–2294

2008 blev året då hedgefonder hamnade i fokus. Många av dessa 
absolutavkastande fonder levererade inte vad som utlovats när 
det behövdes som bäst. Undantaget är Simplicity Neutral som 
avkastade 6,3 % under det besvärliga året 2008. Målsättningen 
om en positiv avkastning oberoende av marknadens utveckling 
infriades vilket visar på att fonden är ett fullgott komplement som 
bas i en väldiversifierad portfölj.
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Förvaltningsberättelse

Placeringsinriktning

Simplicity Neutral är en marknadsneutral specialfond och 
placerar i lika stor utsträckning i långa som korta positioner 
av aktier.  Placering sker i enlighet med den väl beprövade 
Simplicitymodellen. Inriktningen består dels av 
investeringar i högpresterande aktier, i likhet med våra 
aktiefonder, men därtill blankas underpresterande aktier. 
De långa positionerna ska tillsammans alltid vara lika 
stora som de korta och på så sätt minimera marknads- 
risken och därmed skydda andelsägarna mot kraftiga och 
långa marknadsnedgångar. 

Fonden har möjlighet att placera utan geografisk be- 
gränsning, men inledningsvis har placeringar skett i Sverige, 
Norge, Finland, Danmark och Hong Kong. Utöver att 
vara marknadsneutral så är fonden neutral i respektive 
land och valuta vilket innebär att fonden inte har någon 
land- eller valutarisk.  Marknadsplatserna har valts på 
grund av att de redan är regioner som följs i Simplicitys 
förvaltning samt att Simplicity Neutral kräver en väl 
fungerande börs med likvida aktier samt låga avgifter 
för köp, sälj och blankningar.

Fonden målsättning och resultat

Simplicity Neutral har som målsättning att oberoende 
av marknadens riktning generera en positiv avkastning 
över en tvåårsperiod. Ambitionen är också att risken eller 
volatiliteten i Simplicity Neutral ska ligga betydlige lägre 
än andra Simplicityfonder (med undantag av Simplicity 
Likviditet). Korrelationen till aktiemarknaderna som fon- 
den verkar i ska också vara betydligt lägre än våra andra 
fonder och variera från något negativ korrelation till 

något positiv korrelation beroende på utvecklingen på 
aktiemarknaderna.

Simplicity Neutral har under 2008 lyckats med sin 
målsättning att generera en positiv avkastning och fonden 
steg med 6,28 %.

Fondens utveckling

Simplicity Neutral har haft ett minnesvärt år under 2008. 
Året började dock tufft och under våren lyckades fonden 
inte kapitalisera de möjligheter som fanns. På sektornivå 
gynnades fonden av sin positiva exponering mot Energi- 
sektorn i maj och juni för att under juli och augusti miss- 
gynnas, då framför allt olja inledde sin dramatiska pris- 
kollaps. Fonden återhämtade sig dock snabbt och blev 
under hösten belönad bland annat för sin positiva expo- 
nering mot Hälsovård men även dess negativa exponering 
mot sektorn Industri och tjänster. Därefter har utveck- 
lingen åter varit relativt lugn och fonden summerar året 
med en avkastning på 6,28 %. För att visuellt beakta den 
dramatiska utvecklingen på aktiemarknaderna 2008 jäm- 
för vi nedan Simplicity Neutrals utveckling vid sidan av 
aktieindexet MSCI TR Net Norden (sek). Observera att 
Simplicity Neutral inte har någon målsättning eller ambi- 
tion att efterlikna eller jämföra sig med ett aktieindex 

Fondens namn Simplicity Neutral

Fondens startdatum 2007 .11 .30

Jämförelseränta Svenska riksbankens reporänta

Kursnotering/Handel Månadsvis

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 1 % (0 % vid belopp överstigande 200 .000 kr)

Utträdesavgift 0 % (1 % vid innehav kortare än 6 månader)

Förvaltningsavgift max 1 % (varav fast ersättning till fondbolaget 0,9 %)

Rörlig ersättning till fondbolaget 20 % av överavkastningen*

Minsta första insättning 20 .000 kr

Månadssparande minst 100 kr

Engångsinsättningar minst 100 kr

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5851–1043322

Bankgiro 222–2545

PPM Fondnummer Ej valbar

* Den del av totalavkastningen, efter avdrag för den fasta ersättningen
 för varje andelsägare, som överstiger jämförelseräntan .
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utan den visuella jämförelsen är endast gjord för läsarens 
information om börsdramatiken det gångna året. 

Avkastningen avser en fondandelsägare som varit med 
sedan fondstart.

2008 kommer av flera anledningar att gå till historien 
som ett oförglömligt år och en av orsakerna förklaras bäst 
genom att titta på utvecklingen av det så kallade VIX- 
indexet. VIX visar hur marknaden prissätter volatilitet på 
S&P 500 aktieindexoptioner. Ett alternativt sätt att se på 
VIX är som ett mått på orolighet eller rädsla i aktiemark- 
naden. Grafen nedan visar VIX sedan 1990 och man ser 
tydligt magnituden av höstens panik på världens börser. 
Desto högre värde på VIX indexet desto mer oroligheter 
bland aktier och därmed högre volatilitet på börsen. 
Simplicity Neutral klarade höstens urladdning bra både 
sett till avkastningen och förvaltningsmässigt i sin aktie- 
handel samt i sitt mål att dagligen bibehålla marknads-
neutralitet.

Korrelation och risk

Korrelationen till den nordiska aktiemarknaden (MSCI TR 
Net Nordic Index mätt i sek) är sedan fondstart –0,55 
på månadsbasis och påverkas beroende på utvecklingen 
av aktiemarknaden. Simplicity Neutrals korrelation kommer 
att vara väsentligt lägre än samtliga av Simplicitys aktie- 
fonder även om den inte alltid kommer vara negativ som 
den varit sedan fondstart. Simplicity Neutral har uppvisat 
en standardavvikelse på 16 % sedan fondstart i jämförelse 
med den nordiska aktiemarknaden som haft en standard- 
avvikelse på 26 %.  Simplicity Neutrals standardavvikelse 
eller risk var i linje med målsättningarna och låg betydligt 
lägre jämfört med aktiemarknadernas risk eller standard- 
avvikelse. För mer information om risk, kontakta Simplicity.

Innehav och positioner

Sedan föregående årsskifte har stora förändringar skett 
avseende nettoexponering i sektorer.

Den största förändringen i nettoexponeringen under 
2008 står sektorn Industri och tjänster för, vilken har gått 
från en nettoexponering +9,8 % per den 31 december 
2007 till –9,8 % per den 31 december 2008. Under samma 
period förändrades exponeringen i Hälsovård från –3,7 % 
till +5,6 %. Nettoexponeringen ökade också för Informa- 
tionsteknik och Material, till +1,1 % respektive +1,7 %. 
Nettoexponering i Finans och fastigheter gick från –4,4 % 
till –1,1 %.

Fondförmögenhetens utveckling

Förvaltat kapital har sedan årsskiftet minskat från 117 milj- 
oner kronor till 55 miljoner kronor per den 31 december 
2008. Av minskningen består 62 miljoner av nettoförsälj-
ning av andelar i fonden.

Utdelning

Den 30 april skedde en utdelning i fonden där 171.000 
kronor delades ut till andelsägarna. Syftet med utdel- 
ningen var att minimera beskattningen i fonden. I april 
2009 kommer 1,9 miljoner kronor att delas ut till 
andelsägarna.

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har hittills 
inte utnyttjat denna möjlighet.

VIX visar marknadens volatilitet .

Nettoexponering i respektive sektor per den 31 december 2008 . De 
skuggade staplarna visar nettoexponering vid föregående årsskifte .
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2008 .12 .31 2007 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 55 .351     117 .303

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr 73 .149     87 .164

Antal utestående andelar  532 .139,6086    1 .163 .777,0628

Fondandelsvärde, kr 104,02 100,80

Utdelning kr/andel 0,21 -

Kursutveckling sedan fondstart 7,13 % 0,80 %

Kursutveckling under året 6,28 % 0,80 %

Årsberäknad totalavkastning 6,56 % -

Genomsnittlig likviditet 100 % 100 %

Omsättningshastighet 6,6 -

Jämförelseränta Svenska riksbankens reporänta Svenska riksbankens reporänta

RISK*

Totalrisk / Standardavvikelse 16,4 % -

Sharpe Ratio 0,2 % -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 0,9 % 0,9 %

Till fondbolag fast, tkr 661 157

Till fondbolag rörlig, tkr 1 .362 -

Till förvaringsinstitut, tkr 53 42

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 1 .625 174

% av total omsättning 0,16 % 0,04 %

Total kostnad (TKA) 4,9 %

Total Expense Ratio (TER) 2,8 % 2,3 %

*  Fonden har för kort historik för att nyckeltal skall vara rättvisande .

Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

2008 .12 .31 2007 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 117 .303 -

Andelsutgivning, tkr 38 .463 116 .631

Andelsinlösen, tkr –100 .314 -

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 70 672

Lämnad utdelning, tkr –171 -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 55.351 117.303

Utdelning till andelsägare 2009

Andelsägares kostnader 2008

Resultat enligt resultaträkning, tkr 70

Värdeförändring värdepapper, tkr –462

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 1 .308

Summa, tkr 1.840

Att utdela under 2009, tkr 1.840

Belopp i kr I procent av marknadsvärde 2007 .12 .31

Marknadsvärde per 2007.12.31  100.000    

Värdeförändring före kostnader 11.131    11,1 %

Fast förvaltningsarvode –971    –1,0 %

Rörligt förvaltningsarvode –1 .852    –1,9 %

Övriga kostnader –2 .028    –2,0 %

Värdeförändring efter kostnader 6.280    6,3 %

Marknadsvärde per 2008.12.31 106.280    

Exemplet åskådliggör en andelsägares totala kostnader för en investering under hela 2008 .
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Balansräkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 41 .335 87 .180

Bank och övriga tillgångar 42 .524 115 .506

Kortfristiga fordringar 1 1 .876 4 .893

Summa tillgångar  85.736    207.579

SKULDER

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 23 .868 86 .849

Övriga kortfristiga skulder 2 6 .517 3 .427

Summa skulder  30.385    90.276

FONDFÖRMÖGENHET  55.351    117.303

Poster inom linjen

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper  27 .182    92 .221

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper  1 .617    4 .606

Upplupna räntor  58    224

Ej erhållen likvid utdelningar  35    63

Övriga fordringar  166    -

Summa  1.876    4.893

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen  4 .391    -

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper  2 .063    3 .175

Upplupet förvaltningsarvode  63    252

Upplupna skuldräntor  -       - 

Summa  6.517    3.427

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .

Resultaträkning

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 53 .195 34

Realisationsförluster –60 .456 –619

Orealiserade vinster 6 .799 1 .092

Summa värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument –462 507

Utdelningar 874 73

Ränteintäkter 3 .114 285

Valutakursvinster och förluster netto –308 6

Summa intäkter och värdeförändring 3.218 871

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –2 .023 –157

Ersättning till förvaringsinstitut –53 –42

Summa förvaltningskostnader –2.076 –199

Räntekostnader –10 -

Övriga kostnader –1 .062 -

Summa kostnader –3.148 –199

Årets resultat 70 672
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Fondförmögenhet 2008.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . aktier vid utländsk börs Antal Markn .värde tkr Andel i %

ENERGI

Acergy (NO) –5 .000 –216 –0,4 %

Aker A (NO) 2 .150 326 0,6 %

Aker Solutions  (NO) –6 .300 –314 –0,6 %

D/S Torm (DK) –3 .850 –322 –0,6 %

DNO International (NO) 66 .000 325 0,6 %

Fortum (FI) 1 .550 258 0,5 %

Fred Olsen Energy (NO) 1 .600 326 0,6 %

Frontline (NO) 1 .760 389 0,7 %

Lundin Petroleum (SE) –4 .600 –189 –0,3 %

Neste Oil (FI) 2 .600 301 0,5 %

Norse Energy (NO) 104 .000 407 0,7 %

Norsk Hydro (NO) –9 .700 –298 –0,5 %

PA Resources NOK (SE) –15 .300 –156 –0,3 %

Petroleum Geo-Services (NO) –10 .000 –306 –0,6 %

Prosafe (NO) –9 .200 –265 –0,5 %

Questerre Energy (NO) 27 .000 348 0,6 %

Rocksource (NO) –330 .000 –230 –0,4 %

Seadrill (NO) –3 .500 –213 –0,4 %

Sevan Marine (NO) –31 .700 –259 –0,5 %

Songa Offshore (NO) –16 .700 –244 –0,4 %

StatoilHydro (NO) 3 .050 384 0,7 %

Subsea 7 (NO) –4 .300 –193 –0,3 %

TGS Nopec Geophysical (NO) 8 .800 337 0,6 %

UPM-Kymmene (FI) 3 .200 315 0,6 %

West Siberian Resources (SE) –90 .000 –230 –0,4 %

Summa Energi 284 0,5 %

MATERIAL

Auriga Industries B (DK) 2 .250 299 0,5 %

Billerud (SE) –8 .100 –172 –0,3 %

Boliden (SE) –13 .000 –231 –0,4 %

Holmen B (SE) 2 .260 437 0,8 %

Huhtamäki (FI) 6 .600 318 0,6 %

Höganäs B (SE) –3 .100 –217 –0,4 %

Kemira (FI) 3 .200 208 0,4 %

M-real B (FI) 25 .900 196 0,4 %

Norske Skogindustrier (NO) 21 .000 314 0,6 %

Novozymes B  (DK) 680 418 0,8 %

Outokumpu (FI) –4 .600 –417 –0,8 %

Rautaruukki (FI) –3 .200 –426 –0,8 %

SCA B (SE) 6 .700 447 0,8 %

SSAB A (SE) –2 .500 –170 –0,3 %

Stora Enso R EUR (FI) 5 .150 311 0,6 %

Yara International (NO) –2 .260 –372 –0,7 %

Summa Material 943 1,7 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

ABB (SE) –1 .900 –220 –0,4 %

Alfa Laval (SE) –4 .300 –290 –0,5 %

A P Møller-Mærsk (DK) –6 –248 –0,4 %

Assa Abloy B (SE) 4 .100 363 0,7 %

Atlas Copco A (SE) –3 .200 –214 –0,4 %

BW GAS (NO) –15 .226 –180 –0,3 %

Cargotec B (FI) –4 .550 –403 –0,7 %

Cramo (FI) –7 .650 –385 –0,7 %

D/S Norden (DK) –1 .500 –403 –0,7 %

Finnair (FI) 5 .550 297 0,5 %

FLSmidth & Co (DK) –1 .605 –427 –0,8 %

Golden Ocean Group (NO) –43 .000 –213 –0,4 %

Group 4 Securicor (DK) 12 .300 275 0,5 %

Hexagon B (SE) –6 .100 –231 –0,4 %

Intrum Justitia (SE) 6 .200 487 0,9 %

Kone B (FI) 1 .450 247 0,4 %

Konecranes (FI) –2 .950 –390 –0,7 %

Lindab (SE) –5 .600 –272 –0,5 %

Metso (FI) –4 .100 –382 –0,7 %

NCC B (SE) –4 .500 –225 –0,4 %

NKT Holding (DK) –1 .505 –234 –0,4 %

Odim (NO) –7 .900 –253 –0,5 %

Orkla (NO) 8 .000 402 0,7 %

Outotec (FI) –3 .700 –438 –0,8 %

Ramirent (FI) –15 .350 –546 –1,0 %

Renewable Energy (NO) –3 .300 –235 –0,4 %

Saab B (SE) –2 .900 –207 –0,4 %

Sandvik (SE) –4 .300 –211 –0,4 %

SAS DKK (SE) 6 .900 262 0,5 %

Scania B (SE) –4 .200 –327 –0,6 %

Securitas B (SE) 5 .500 353 0,6 %

Skanska B (SE) 1 .100 85 0,2 %

SKF B (SE) –2 .900 –224 –0,4 %

Stolt-Nielsen (NO) 4 .500 351 0,6 %

Tomra Systems (NO) 14 .400 376 0,7 %

Trelleborg B (SE) –5 .800 –280 –0,5 %

Uponor (FI) 3 .300 278 0,5 %

Veidekke (NO) –9 .000 –222 –0,4 %

Vestas Wind Systems (DK) –1 .000 –446 –0,8 %

Volvo B (SE) –4 .800 –206 –0,4 %

Wärtsilä B (FI) –2 .170 –499 –0,9 %

YIT (FI) –7 .600 –381 –0,7 %

Summa Industri och tjänster –5.416 –9,8 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Alma Media (FI) 4 .000 217 0,4 %

Autoliv (SE) –1 .100 –174 –0,3 %

Betsson B (SE) 6 .200 425 0,8 %

Electrolux B (SE) 4 .700 314 0,6 %

Eniro (SE) –16 .200 –173 –0,3 %

Hennes & Mauritz B (SE) 1 .525 466 0,8 %

Husqvarna B (SE) 7 .200 297 0,5 %

JM (SE) –7 .300 –314 –0,6 %

KappAhl (SE) –10 .000 –233 –0,4 %

Modern Times Group B (SE) –1 .775 –299 –0,5 %
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Nobia (SE) –12 .000 –202 –0,4 %

Nokian Tyres (FI) –4 .630 –401 –0,7 %

Rezidor Hotel Group (SE) –14 .800 –278 –0,5 %

Royal Caribbean Cruises (NO) 3 .950 402 0,7 %

Sanoma (FI) 2 .700 272 0,5 %

Schibsted (NO) –2 .800 –257 –0,5 %

Summa Sällanköpsvaror 62 0,1 %

DAGLIGVAROR

Axfood (SE) 2 .700 452 0,8 %

Carlsberg B (DK) –900 –226 –0,4 %

Cermaq (NO) –8 .400 –245 –0,4 %

Danisco (DK) 1 .050 331 0,6 %

Kesko B (FI) 1 .800 351 0,6 %

Oriflame (SE) –1 .122 –253 –0,5 %

Swedish Match (SE) 4 .100 458 0,8 %

Östasiatiska Kompaniet (DK) –1 .015 –265 –0,5 %

Summa Dagligvaror 603 1,1 %

HÄLSOVÅRD

ALK-Abelló (DK) 440 336 0,6 %

AstraZeneca (SE) 1 .600 491 0,9 %

Coloplast B (DK) 800 428 0,8 %

Elekta B (SE) 5 .800 448 0,8 %

Genmab (DK) 800 239 0,4 %

Getinge B (SE) –2 .000 –187 –0,3 %

GN Store Nord (DK) –21 .600 –324 –0,6 %

H . Lundbeck (DK) 2 .100 339 0,6 %

Meda A (SE) 6 .800 357 0,6 %

Novo Nordisk (DK) 885 352 0,6 %

Orion B (FI) 2 .400 317 0,6 %

William Demant Holding (DK) 950 305 0,6 %

Summa Hälsovård 3.102 5,6 %

FINANS OCH FASTIGHET

Castellum (SE) 5 .500 334 0,6 %

Citycon (FI) –28 .200 –519 –0,9 %

Danske Bank (DK) –2 .800 –214 –0,4 %

DnB NOR (NO) –6 .500 –194 –0,4 %

Fabege (SE) –10 .200 –306 –0,6 %

Hufvudstaden A (SE) 6 .400 354 0,6 %

Industrivärden C (SE) –3 .800 –190 –0,3 %

Investor B (SE) 3 .300 386 0,7 %

Jyske Bank (DK) –1 .350 –243 –0,4 %

Kinnevik B (SE) –3 .400 –214 –0,4 %

Kungsleden (SE) 1 .000 54 0,1 %

Niscayah (SE) –33 .800 –225 –0,4 %

Nordea DKK (SE) –3 .000 –164 –0,3 %

Peab B (SE) –14 .500 –313 –0,6 %

Pohjola Bank (FI) 3 .200 342 0,6 %

Sampo A (FI) 2 .240 325 0,6 %

SEB A (SE) –4 .000 –243 –0,4 %

SHB A (SE) 3 .200 403 0,7 %

Sponda (FI) –13 .900 –472 –0,9 %

Storebrand (NO) –9 .200 –170 –0,3 %

Sydbank (DK) –2 .900 –274 –0,5 %

TK Development (DK) –7 .100 –209 –0,4 %

Topdanmark (DK) 300 303 0,5 %

TrygVesta (DK) 950 458 0,8 %

Wihlborgs Fastigheter (SE) 3 .766 377 0,7 %

Summa Finans och fastighet –615 –1,1 %
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Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Neutral för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder.

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist

INFORMATIONSTEKNIK

Atea (NO) –12 .000 –220 –0,4 %

Axis (SE) –3 .500 –201 –0,4 %

Ericsson B (SE) 5 .600 329 0,6 %

Nokia EUR (FI) 2 .400 292 0,5 %

Tandberg (NO) 4 .300 359 0,6 %

TietoEnator EUR (FI) 3 .200 272 0,5 %

Tradedoubler (SE) –5 .400 –200 –0,4 %

Summa Informationsteknik 630 1,1 %

TELEKOMOPERATÖRER

Elisa (FI) 2 .700 364 0,7 %

Millicom International Cellular (SE) –725 –261 –0,5 %

Tele2 B (SE) –3 .800 –262 –0,5 %

Telenor (NO) –6 .100 –312 –0,6 %

TeliaSonera EUR (SE) 10 .300 401 0,7 %

Summa Telekomoperatörer –71 –0,1 %

FÖRETAGSCERTIFIKAT

AP Fastigheter 090119 (SE) 2 .000 .000 1 .998 3,6 %

Kommuninvest 090227 (SE) 2 .000 .000 1 .993 3,6 %

Landshypotek 090216 (SE) 2 .000 .000 1 .995 3,6 %

Länsförsäkringar Bank 090126 (SE) 2 .000 .000 1 .997 3,6 %

Scania 090420 (SE) 2 .000 .000 1 .985 3,6 %

Stadshypotek 090223 (SE) 2 .000 .000 1 .994 3,6 %

Swedbank 090309 (SE) 2 .000 .000 1 .991 3,6 %

Teliasonera 090109 (SE) 1 .000 .000 1 .000 1,8 %

Teliasonera 090112 (SE) 1 .000 .000 1 .000 1,8 %

Toyota 090225 (SE) 2 .000 .000 1 .994 3,6 %

Summa Företagscertifikat 17.946 32,4 %

Summa not. finansiella intrument 17.468 31,6 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 37.883 68,4 %

FONDFÖRMÖGENHET 55.351 100,0 %

* (SE) Sverige, (DK) Danmark, (NO) Norge, (FI) Finland
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Årsberättelse 2008 för

Simplicity Likviditet
org.nr. 515602–1213

Räntemarknaden under 2008 uppvisade ett av de mest händelserika år på 
decennier. Riksbankens höjning av reporäntan i september överraskade 
marknaden rejält. Därefter slog kreditkrisen till vilket resulterade i en kraftig 
höjning av riskpremien då förtroendet banker emellan raserades. Under 
oktober sänkte sedan Riksbanken räntan med 0,5 % vardera vid två 
tillfällen för att i december genomföra den största sänkningen någonsin 
med 1,75 %. Riksbankens agerande har lett till att krisens inverkan 
på den reala ekonomin lindrats.
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Förvaltningsberättelse

Placeringsinriktning

Simplicity Likviditet är en kort räntefond med inriktning 
på Sverige. Därmed kan inte Simplicitys placeringsmodell 
användas då denna är avsedd för aktiefonder.

Fonden placerar i svenska penningmarknadsinstrument. 
dessa omfattar statsskuldväxlar, bankcertifikat, företags- 
certifikat och andra fordringsbevis utgivna av stat, kommun, 
landsting, kreditinstitut samt företag med högsta kredit- 
rating. Även finansiella instrument med löptid på högst 
tolv månader som normalt omsätts på penningmarknaden, 
är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt kan 
fastställas.

Fondens resultat och målsättning

Simplicity Likviditet har lyckats infria sin målsättning år 
2008, det vill säga att ge sina andelsägare en ränta som 

har varit högre än den korta svenska marknadsräntan. 
Fonden kan summera år 2008 med en avkastning på 
5,26 %. Jämförelseindexet, OMRXTBILL, steg under 
samma period med 4,35 %.

Fondens avgiftsstruktur samt disciplinerad och 
effektiv förvaltning har gjort att den ligger i topp för 
svenska korta räntefonder under 2008.

Fondens utveckling

Simplicity Likviditet har nu varit verksam i över två år och 
har under denna period uppfyllt sin målsättning att ge en 
avkastning som följer den korta svenska marknadsräntan.

Sedan fondstarten den 31 oktober 2006 har fonden stigit 
med 9,68 %. Motsvarande siffra för jämförelseindex är 8,39 %.

Fondens standardavvikelse på 24 månader uppmättes 
till 0,35 %. Omsättningshastigheten blev 4,40, som kan 
jämföras med 2007 då den var 3,08.

Innehav och positioner

Sedan föregående årsskifte har innehav i företags-, bank- 
samt kommuncertifikat minskat från 92 % till 80 %, medan 
kassan har ökat från 8 % till 17 %. Andelen floating rate 
notes har ökat från 0 % till 3 %. Under hösten har fonden 
även haft innehav i statsskuldväxlar. 

Under de tre första kvartalen av 2008 har det varit en 
kontinuerlig press uppåt på de korta marknadsräntorna. 
Inflationstakten ökade varje månad och satte press på 
Riksbanken att höja reporäntan. Den högsta noteringen 
var i september på 4,75 %. Den globala finanskrisen gjorde 
att ekonomin snabbt bromsade in och Riksbanken tving- 
ades, i samarbete med andra europeiska länder, genomföra 
en sänkning av reporäntan under oktober med totalt 1 %. 
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Fondens namn Simplicity Likviditet

Fondens startdatum 2006 .10 .31

Jämförelseindex OMRXTBILL

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 0 %

Utträdesavgift 0 %

Förvaltningsavgift max 0,2 % (varav ersättning till fondbolaget 0,15 %)

Minsta första insättning 20 .000 kr

Månadssparande minst 100 kr

Engångsinsättningar minst 100 kr

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5851–1034072

Bankgiro 5972–6141

PPM Fondnummer 418699
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Riksbanken fortsatte att agera kraftfullt och redan i dec- 
ember sänktes reporäntan igen och då med hela 1,75 % ner 
till 2 %. Inflationen, som hade drivit de tidigare höjningarna, 
avstannade i november och uppgår för närvarande till 
omkring 2,5 % på årsbasis. Denna inflationstakt är i linje 
med Riksbankens mål på 2 % ± 1 procentenhet.

Fonden har även under sista delen av 2008 minskat 
sin duration med hänsyn till hur marknaden fungerade 
och prissatte penningmarknadsinstrument.  Marknaden 

efterfrågade korta värdepapper med hög kreditvärdighet 
och det blev ett stort intresse för svenska statsskuldväxlar. 
Fonden deltog även i ett antal av de emissioner som 
Riksbanken genomförde av statsskuldväxlar för att skapa 
likviditet i marknaden samt för att minska risken i 
portföljen. Fonden minskade även exponeringen mot 
varje enskild emittent under hösten.

Fondförmögenhetens utveckling

Förvaltat kapital har sedan årsskiftet ökat från 1.160 milj- 
oner kronor till 1.495 miljoner kronor den 31 december 
2008. Av ökningen på 335 miljoner kronor består 257 
miljoner av nettoutgivning av andelar och 89 miljoner 
av resultat i fonden.

Utdelning

Den 12 april skedde en utdelning i fonden som uppgick 
till 11 miljoner kronor. Syftet med utdelningen var att 
minimera beskattningen i fonden. I april 2009 kommer 
83,9 miljoner kronor att delas ut till andelsägarna.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17,4%Kassa

Företagscertifikat 79,2%

Floating Rate Note 3,4%

Andel innehav i respektive tillgångsslag 2008 .12 .31 . De skuggade 
staplarna visar motsvarande innehav 2007 .12 .31 .
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Förändring av fondförmögenhet

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 1 .160 .365 26 .229 -

Andelsutgivning, tkr 4 .005 .738 1 .875 .132 42 .366

Andelsinlösen, tkr –3 .749 .072 –751 .729 –16 .234

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 88.951 10.825 97

Lämnad utdelning, tkr –10 .969 –92 -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 1.495.013 1.160.365 26.229

Fondens nyckeltal

2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  1 .495 .013    1 .160 .365  26 .229

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  1 .755 .689    259 .456 19 .955

Antal utestående andelar  13 .725 .279,9361    11 .149 .690,55 260 .960,2299

Fondandelsvärde, kr 108,92 104,07 100,51

Utdelning, kr/andel 0,60 0,13 -

Kursutveckling sedan fondstart 9,7 % 4,2 % 0,5 %

Kursutveckling under året 5,3 % 3,7 % 0,5 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år 4,5 % 3,6 % -

Genomsnittlig likviditet 6 % 16 % 9 %

Omsättningshastighet 4,40 3,08 0,33

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex OMRXTBILL OMRXTBILL OMRXTBILL

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 8,4 % 3,9 % 0,4 %

Utveckling jämförelseindex under året 4,4 % 3,4 % 0,4 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år 4,1 % 3,3 % -

RISK*

Aktiv risk / Tracking Error 0,20 % 0,15 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 0,35 % 0,17 % -

Totalrisk för jämförelseindex 0,23 % 0,14 % -

Sharpe Ratio 1,95 - -

Sharpe Ratio för jämförelseindex 1,86 - -

Duration 0,14 0,12 0,18

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 0,15 % 0,15 % 0,15 %

Till fondbolag, tkr 2 .641 389 5

Till förvaringsinstitut, tkr 203 64 2

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 48 - -

% av total omsättning 0,0 % 0,0 % 0,0 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 2 .892 453 7

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 0,16 % 0,17 % 0,15 %

Total Expense Ratio (TER) 0,16 % 0,17 % 0,15 %

* Nyckeltalen är beräknade sedan fondstart .

Utdelning till andelsägare 2009

Total- respektive förvaltningskostnad
Följande uppställning visar kostnadsuttag uttryckt i kronor vid engångsinsättning på 10 .000 kr vid årets ingång samt vid månadssparande om 
1 .000 kr/månad . Månadsinsättningen är beräknad till första dagen i respektive månad .

Resultat enligt resultaträkning, tkr 88 .951

Orealiserad värdeförändring räntebärande obligationer, tkr –5 .120

Att utdela under 2009, tkr 83.831

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2008 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 17 kr 15 kr 10 .466 kr

Månadssparande 1 .000 kr 11 kr 10 kr 12 .341 kr
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Balansräkning

Not 2008 .12 .31 2007 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 .234 .978 1 .071 .695

Bank och övriga tillgångar 141 .064 106 .007

Kortfristiga fordringar 1 135 .000 -

Summa tillgångar 1.511.042 1.177.702

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 16 .029 17 .337

Summa skulder 16.029 17.337

FONDFÖRMÖGENHET 1.495.013    1.160.365

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper 135 .000 -

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 15 .842 17 .201

Upplupet förvaltningsarvode 187 136

Summa 16.029 17.337

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46, Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder FFFS 
2008:11 samt Fondbolagens Förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder .

Finansiella instrument
Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde . Vid beräkning av realiserade 
värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts . Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats i försäljningsvärdet . 
Finansiella instrument har upptagits till marknadsvärde motsvarande aktuell sista avslutskurs på balansdagen .

Resultaträkning

2008 2007

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster  82 .382    9 .556

Realisationsförluster -      –1

Orealiserade vinster  5 .120    52

Summa värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument 87.502    9.607

Ränteintäkter  4 .341    1 .671

Summa intäkter och värdeförändring  91.843    11.278

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –2 .641    –389

Ersättning till förvaringsinstitut –203    –64

Ersättning till tillsynsmyndighet

Summa förvaltningskostnader –2.844    –453

Räntekostnader –48    -

Summa kostnader –2.892 –453

Årets resultat  88.951    10.825
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Fondförmögenhet 2008.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . svenska värdepapper Nominellt Markn .värde tkr Andel i %

FÖRETAGSCERTIFIKAT

Assa Finans 090205  60 .000 .000  59 .869    4,0 %

BMW Finans 090730   70 .000 .000  71 .956    4,8 %

Danske Bank 090526  69 .000 .000  71 .887    4,8 %

Electrolux 090330   80 .000 .000  81 .904    5,5 %

Energinet .dk 090325 70 .000 .000  69 .586    4,7 %

Fortum 090226       70 .000 .000  69 .740    4,7 %

Holmen 090518       50 .000 .000  49 .490    3,3 %

Landshypotek 090107 60 .000 .000  59 .993    4,0 %

LF Bank 090119      70 .000 .000  69 .941    4,7 %

Linköping FAS 090331 60 .000 .000  59 .614    4,0 %

Sandvik 090220      60 .000 .000  59 .804    4,0 %

SBAB CERT 090128    20 .000 .000  19 .972    1,3 %

SCA Finans 090126   20 .000 .000  19 .971    1,3 %

SCA Finans 090225   50 .000 .000  49 .818    3,3 %

Securitas 090129    25 .000 .000  24 .958    1,7 %

Securitas 090205    45 .000 .000  44 .902    3,0 %

Stadshypotek 090227 60 .000 .000  59 .799    4,0 %

Svenska VW 090114   20 .000 .000  19 .988    1,3 %

Teliasonera 090109  60 .000 .000  59 .984    4,0 %

Toyota 090217       22 .000 .000  21 .933    1,5 %

Toyota 090225       30 .000 .000  29 .891    2,0 %

Uppsala Hem 090225  60 .000 .000  59 .807    4,0 %

Volvo Treasury 090316 50 .000 .000  49 .743    3,3 %

Summa Företagscertifikat  1.184.547    79,2 %

FLOATING RATE NOTE

Scania frn 14/5 .2009 50 .000 .000  50 .431    3,4 %

Summa Floating Rate Note  50.431    3,4 %

Summa not. finansiella intrument  1.234.978    82,6 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder  260.035    17,4 %

FONDFÖRMÖGENHET  1.495.013    100,0 %

Revisionsberättelse
I egenskap av revisor i fondbolaget Simplicity AB, org nr 556611–4723 har 
jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av 
Simplicity Likviditet för räkenskapsåret 2008. Det är fondbolaget som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfon-
der tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort 
när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen 

i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och 
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder.

Fondbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om 
investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

Varberg 2009.01.29

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2009.01.29

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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1. Fyll i en teckningsanmälan, den kan beställas av Simplicity eller laddas ner från hemsidan www.simplicity.se. 
(Ta även del av gällande fondbestämmelser och informationsmaterial, vilket kostnadsfritt kan beställas av 
Simplicity eller laddas ner från hemsidan www.simplicity.se.)

2. Skriv under teckningsanmälan.

3. Faxa in teckningsanmälan till 0340-21 95 09 eller skicka den portofritt per post.

4. Sätt in önskat belopp på respektive fonds bankgironummer. Första minsta insättning i fonderna är 20.000 kr.

5. Du kan också gå in på www.simplicity.se och följa instruktionerna under länken ”Investera”.

Mer information om Simplicitys fonder och hur du gör för att bli andelsägare finns på www.simplicity.se.

Investera i Simplicitys fonder

Efter att ha gjort en första minsta insättning är det möjligt att månadsspara i våra fonder via autogiro. Minst 100 kr 
kan månadssparas i respektive fond. Vid sparande via autogiro uttages ingen insättningsavgift. Fyll i blanketten 
”Sparande via autogiro” som finns på hemsidan, underteckna den och skicka in den till oss med post eller fax.





Simplicity AB

Södra Hamnvägen 12

SE-432 44 Varberg, Sweden

Tel: +46 (0)340-21 95 00 

Fax: +46 (0)340-21 95 09

info@simplicity.se

www.simplicity.se

Fondbolagets organisation

Ulf Ingemarson, VD, förvaltning

Hans Bergqvist, marknadschef, förvaltning

Mathias Lundmark, försäljningschef

Daniel Helgstedt, förvaltning

Henrik Tingstorp, administrativ chef, förvaltning

Lena Wehlin, administration

Jens Lindskog, riskansvarig, administration

Marie Ingemarson, administration

Karin Bolander Björk, administration

Linn Kluge, ekonomi, administration

Håkan Kjellsson, juridik 

Fondbolagets styrelse

Jonas Wollin, Ordförande – VD Rudholm Group Holding AB

Anders Halvarsson – VD Netonnet AB

Ulf Ingemarson – VD Simplicity AB

Hans Bergqvist – Simplicity AB

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken

SEB Securities Services

106 40 Stockholm

Fondbolagets revisor

Michael Lindengren, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Ingemarson Hans Bergqvist

Mathias Lundmark Daniel Helgstedt Henrik Tingstorp

Lena Wehlin Jens Lindskog Marie Ingemarson

Karin Bolander Björk Linn Kluge Håkan Kjellsson
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