
Årsberättelse 2009 
Simplicity AB avger för investeringsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Nya Europa, Simplicity Asien, 

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



Simplicity Norden
Fonden bytte successivt under året ut de defensiva aktierna mot aktier med högre tillväxt och kunde under 
den andra halvan av 2009 uppvisa en uppgång på 28% som var dubbel mot den nordiska marknaden.

Avkastning 2009: +32 %  Avkastning sedan fondstart: +217 %  Fondförmögenhet (SEK): 574.229.095

Simplicity Asien
Fonden har under året minskat andelen aktier i Australien och Japan för att åter investera i länder med  
en snabbare utvecklingstakt såsom Kina, Taiwan, Hong Kong, Indien samt Korea.

Avkastning 2009: +32 %  Avkastning sedan fondstart: – 16 %  Fondförmögenhet (SEK): 193.117.887

Simplicity Afrika
De afrikanska börserna började återhämtningen redan i oktober 2008 men den stora vändningen för  
fonden kom i början av mars och har sedan dess varit stigande.

Avkastning 2009: +28 %  Avkastning sedan fondstart: +2 %  Fondförmögenhet (SEK): 278.954.345

Simplicity Balans
Fonden har i stort sett varit fullinvesterad i aktier sedan fondstart men har vid ett tillfälle i slutet av augusti/september 
lämnat aktiemarknaden för regionerna Afrika, Indien och Asien. Fonden gick in igen i dessa regioner senare under 
september månad för att åter igen vara fullinvesterad i aktier. Fonden har behållit den exponeringen till årsskiftet.

Avkastning 2009: +15 %  Avkastning sedan fondstart: +15 %  Fondförmögenhet (SEK): 106.870.433

Simplicity Likviditet
Fonden har under 2009 förlängt sin duration något efter att Riksbanken signalerade ytterligare ränte- 
sänkningar innan sommaren 2009. Fonden har som högst haft en duration på drygt sex månader men 
hade vid utgången av 2009 en duration på fyra månader.

Avkastning 2009: +2 %  Avkastning sedan fondstart: +12 %  Fondförmögenhet (SEK): 648.763.957

Simplicity Nya Europa
Fonden har under året viktat upp andelen ryska och turkiska aktier igen allteftersom dessa börser började 
prestera. Andelen har kontinuerligt ökat när börserna uppvisat en stark trend mycket på grund av en stark 
återhämtning av bland annat oljepriset som har stor betydelse för den ryska börsen.

Avkastning 2009: +41 %  Avkastning sedan fondstart: – 9 %  Fondförmögenhet (SEK): 182.516.481

Simplicity Indien
I mitten av mars började åter aktier med tillväxtpotential att komma in i portföljen, bland annat inom  
sektorerna Material, Industri och tjänster och Finans och fastighet. En stor del av uppgången 2009  
kan förklaras av valresultatet i maj som tolkades positivt. Börsen steg då med 18% på en dag.

Avkastning 2009: +63 %  Avkastning sedan fondstart: +86 %  Fondförmögenhet (SEK): 1.168.332.300

Simplicity Neutral
Den främsta anledningen till fondens utveckling under året är det trendbrott som skedde i början av  
mars då aktiemarknaden, efter en kraftig och längre tids börsnedgång, åter började vända uppåt igen. 
Detta föranledde att fonden påverkades negativt.

Avkastning 2009: – 15 %  Avkastning sedan fondstart: – 9 %  Fondförmögenhet (SEK): 22.499.313



Innehåll

VD-ord .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Fondbolaget Simplicity AB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Bli andelsägare i Simplicitys fonder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Simplicity Norden, årsberättelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Simplicity Nya Europa, årsberättelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Simplicity Asien, årsberättelse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Simplicity Indien, årsberättelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Simplicity Afrika, årsberättelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Simplicity Balans, årsberättelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Simplicity Neutral, årsberättelse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Simplicity Likviditet, årsberättelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

Investera i Simplicitys fonder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58



4 | Simplicity



Simplicity | 5

Den perfekta stormen
Efter regn kommer sol och efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur.

Under första halvåret av 2009 vände världens börser uppåt 
med extrem kraft. Gemensamma aktioner från världens 
regeringar och riksbanker hade stabiliserat kredit- och 
banksystemet efter den historiska finanskrisen. De aktier 
som marknaden hade satt konkursstämpel på, de som 
också hade gått ned mest, vände uppåt i en av historiens 
största globala uppgångar.

Gemensamt för våra aktiefonder var att de under årets 
första halva inte hängde med i de globala uppgångarna, 
men visade åter styrka under hösten.

Simplicity Nya Europa placerar i Östeuropa, Balkan, •	
Ryssland och Grekland. Just Grekland är ett av de länder 
som har stora ekonomiska problem i spåren av finans- 
krisen. Fonden hade i början av året exponering mot 
grekiska aktier som tyvärr påverkade fonden negativt 
första halvan av året. Fonden steg trots detta med 40 % 
tack vare fantastiska uppgångar i framförallt Ryssland.
Sydafrika har under året tilldragit sig mer och mer upp- •	
märksamhet från världens placerare och nyhetsbyråer. 
Inte beroende på kommande fotbolls-VM utan på de 
råvarutillgångar som finns i landet och i dess närhet. 
Bland annat Kina positionerar sig i Afrika genom 
investeringar över hela kontinenten. Simplicity Afrika 
steg med ca 28 % och fondförmögenheten var 278 
miljoner kronor.
Indien är vår största marknad mätt i fondförmögenhet. •	
Vi förvaltar nästan 1,2 miljarder i Simplicity Indien. Där 
var det under våren val med positiv utgång. Kongress- 
partiet stärkte sina positioner och har därför större 
möjlighet än tidigare att genomföra reformer utan att 
vara beroende av olika vågmästarpartier. Börsen steg 
efter valet med 20 % på ett par dagar och vår fond 
steg under året med 63 %.
Simplicity Asien steg med •	 32 % under året. Defensiva 
aktier i Australien, Japan och Korea utgjorde tyngdpunk- 
ten av portföljen i början av året. Kina, som är loko- 
motivet i regionen, överraskade under året med väldigt 
starka tillväxtsiffror. Börserna i framförallt Kina steg 
kraftigt under 2009. Australien gynnas också av Kinas 
efterfrågan på råvaror och börsen där steg med 31 %. 

Kina, Australien och Korea vägde tyngst i portföljen 
i slutet av året.
Simplicity Norden, som är vår äldsta fond från •	 2002, 
steg under året med 32 %. Detta var i linje med jämför- 
elseindex. Men efter första halvåret låg vi långt efter 
de andra nordenfonderna och det var under andra halv- 
året då fonden steg med 28 %, dubbelt upp mot index, 
som vi uppvisade gammal god form och styrka. Fonden 
har sedan start stigit med 217 % vilket är över 100 
procentenheter bättre än index. 
Den •	 29 maj startade vi en ny fond, Simplicity Balans. 
Vi hade vid årsskiftet drygt 100 miljoner i fonden. 
Denna fond är till för att hjälpa våra kunder att lämna 
aktiemarknaderna i turbulenta tider och förhoppnings-
vis stå utanför aktiemarknaden vid börsras, såsom de 
1987, 2001 och 2008.

En tillbakablick visar att Simplicity Norden hösten 2002 
underpresterade, precis som våren 2009, och låg långt efter 
de andra nordenfonderna. Vi har alltså kunnat se historien 
upprepa sig. Under första delen av 2009 har de flesta av 
våra aktiefonder haft många s.k. defensiva/mer säkra aktier, 
vilka inte hängt med i uppgången. Men modellen fungerar 
som så att desto mer marknaden uppvisar styrka och stabi- 
litet så kommer också mer och mer tillväxtaktier in i 
portföljerna. 

Jag tror att historien kommer att upprepa sig. Jag hoppas 
och tror att våra fonder och dess kunder kommer att få 
samma utveckling som efter förra lågkonjunkturen, dvs 
samma fina tillväxt som 2003 och åren därefter.

Jag vill passa på att tacka världens bästa medarbetare. Ni 
gör ett jobb utöver det vanliga. Alla kunder och samarbets- 
partners vill jag också tacka. Jag kan lova er att vi ska 
jobba hårt och göra allt för att fonderna, som idag har 
ett värde på 3,2 miljarder, ska utvecklas bra.

Ulf Ingemarson
VD och fondförvaltare
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Fondbolaget Simplicity är oberoende av och fristående
mot banker. Fokus ligger enbart på fondförvaltning och
Simplicity tillhandahåller ingen individuell rådgivning.
Som direktkund hos Simplicity får du tillgång till den
personliga service som ett litet bolag kan ge dig. Vi är
aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Du har dessutom
möjlighet att via en personlig inloggning över internet
följa värdeutvecklingen för ditt eget, din familjs eller
ditt företags fondinnehav hos oss.

Via din bank eller nätmäklare

Oavsett i vilken bank du gör affärer kan du spara i våra
fonder. Det går även att välja våra fonder i olika pensions- 
och försäkringslösningar. Via Handelsbanken, Swedbank, 
Danske Bank, Skandiabanken, Folksam, Avanza och 
Nordnet kan du välja våra fonder då de ingår i deras 
ordinarie fondutbud. Vi har samarbetsavtal med 

ytterligare fondtorg och banker. Kontakta oss eller se vår 
hemsida för mer information. Även hos övriga banker kan 
du med hjälp av din personliga bankkontakt investera i 
våra fonder. Din bankkontakt fyller då i en tecknings-
anmälan tillsammans med dig och gör en insättning på 
respektive fonds bankgiro eller via din depå.

Via försäkring och pension

Via Simplicitys samarbetspartners går det även att investera 
i fonderna genom en kapitalförsäkring, tjänstepension eller 
övriga försäkringsprodukter. Alla Simplicitys aktiefonder 
samt Simplicity Likviditet är valbara inom premiepensions-
systemet (PPM). Du kan enkelt välja våra fonder direkt 
via vår hemsida, eller via www.pensionsmyndigheten.se

Läs mer om fondbolaget och våra fonder via vår 
hemsida www.simplicity.se. Här kan du även ta del av 
fondernas informationsbroschyr och fondfaktablad.

Bli andelsägare i Simplicitys fonder

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder, antingen som direktkund hos oss, genom din nätmäklare, 

via din bank eller genom premiepensionsystemet (PPM). Oavsett hur du väljer att investera i Simplicitys fonder 

får du tillgång till den unika och framgångsrika placeringsmodell enligt vilken våra aktiefonder förvaltas.

Fondbolaget Simplicity AB

Vår affärside är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell 

baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna.

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

Den första fonden, Simplicity Norden, startades 
hösten 2002 och är en av Sveriges främsta på marknaden 
i sin kategori mätt i avkastning. I december 2004 var vi 
pionjärer på den svenska fondmarknaden genom att 
lansera en indienfond, Simplicity Indien. Våren 2006 
lanserade vi även den första afrikafonden, Simplicity Afrika, 
på den svenska fondmarknaden. Vi förvaltar även aktie- 
fonder med exponering mot Asien och Östeuropa (inkl. 
Ryssland). Totalt förvaltar vi sex aktiefonder, en kort 
räntefond och en specialfond. Det förvaltade kapitalet 
uppgick till knappt 3,2 miljarder vid senaste årsskiftet.

En effektiv och framgångsrik placeringsmodell

Tack vare vår effektiva placeringsmodell kan vi kontinuerligt 
bevaka och investera i aktier i över 40 länder världen 

över. Dagligen läser vi in kursdata för tusentals aktier 
som analyseras via vår egenutvecklade placeringsmodell. 
Till skillnad mot traditionell kapitalförvaltning som ofta 
använder fundamental analys av marknaden så analyserar 
vi enbart aktiekursens relativa utveckling och trender i 
marknaden, baserad på statistisk analys. Vi har standardiserat 
analysen och gör inga känslomässiga eller subjektiva 
bedömningar, utan följer disciplinerat de signaler vår 
modell genererar. Samma strategi används i alla våra 
aktiefonder.

Kontor i Varberg

Simplicity har sitt kontor i Varberg på västkusten.
Organisationen är uppbyggd med effektivitet och 
kvalitet som ledord. Ambitionen är att skapa såväl 
långsiktig avkastning som långsiktiga relationer med 
andelsägare och samarbetspartners.
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Årsberättelse 2009 för

Simplicity Norden

 Org.nr. 504400-8877

Fondens startdatum 2002 .09 .23

Jämförelseindex  MSCI TR Net Nordic

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 0 %

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

Förvaltningsavgift max 1,7 % (varav ersättning till fondbolaget 1,6 %)

Minsta insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5851–1054618

Bankgiro 5457–2839

PPM Fondnummer 484980
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Fondens utveckling under året

Under 2009 steg fonden med 32 % vilket var i linje med 
index och har nu sedan fondstart stigit med 217 %. Efter 
den kraftiga nedgången under 2008 gick fonden in i 
2009 med en defensiv portfölj bestående av en stor 
andel aktier inom hälsovård, fastigheter samt energi men 
var underrepresenterad inom bank och finans som fallit 
kraftigt på grund av den rådande finanskrisen.

Aktier relaterade till hälsovård och fastigheter överpresterar 
vanligen underliggande marknad vid ett negativt börs- 
klimat och ger en portfölj med lägre risk och mindre 
variationer än marknaden. 

Fonden var därmed investerad mot fortsatt nedgång 
och oroligheter. När trendvändningen kom under slutet 
av mars innebar det att fonden inte kunde stiga i lika 
hög grad som övriga marknaden. Detta scenario liknar 
det som fonden upplevde precis vid fondstart 2002.

Fonden bytte successivt ut de defensiva aktierna mot 
aktier med högre tillväxt och kunde under den andra 
halvan av 2009 uppvisa en uppgång på 28 % som var 
dubbel mot den nordiska marknaden. 

Aktier som under 2008 fallit kraftigt och som då 
klassades som högsta risk fick under 2009 kraftiga upp- 
gångar. Exempel på detta är Boliden, SEB och Swedbank. 

De senaste två åren har fonden haft en standardavvikelse 
på 26,6 % som varit något över det normala, vilket skall 
jämföras med 20,0 % sedan fondstart. Omsättningshastig-
heten uppgick till 1,9 vilket var lägre än föregående år.

Aktie- och valutamarknaden

De nordiska aktiemarknaderna har överlag haft en mycket 
god utveckling under 2009. Den svenska börsen steg under 
2009 med 47 %, den danska med 31 % och den norska med 

52 %. Den finska börsen har endast stigit 3 %. Den norska 
kronan har stärkts med 12 % mot den svenska kronan under 
2009 medan den danska kronan och euron försvagats 
med drygt 6 % vardera.

Innehav och positioner

Sedan årsskiftet 2008/2009 har andelen norska aktier ökat 
med 11 procentenheter till 23 %. Detta har skett till förmån 
för danska aktier, vars andel istället har minskat med 13 
procentenheter till 11 %. Andelen svenska och finska aktier 
ligger kvar på ungefär samma nivå som vid föregående 
årsskifte med en andel på 44 % respektive 21 %.

Den viktigaste förändringen avseende branschfördel-
ningen i portföljen är att Industri och tjänster har ökat 
med hela 18 procentenheter och är därmed den klart 
största sektorn i portföljen med 29 %. Samtidigt har 
andelen aktier i Hälsovård minskat med 15 procenten-
heter till 6 %. Sällanköpsvaror har ökat sin andel med 8 
procentenheter till 16 %.

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoutflöde på 227 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 573 MSEK. Fonden har 
även lämnat en utdelning under april månad på 49 MSEK. 

Derivat och värdepapperslån

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

Med början år 2005 har fonden utnyttjat sin möjlighet 
att bedriva utlåning av värdepapper. År 2009 genererade 
detta ett överskott till fonden på 1 miljon kronor.

Förvaltningsberättelse

Fondens utveckling sedan fondstart 2002 .09 .23 .

Fondens utveckling sedan fondstart 2002 .09 .23 .

Andel innehav i respektive land 2009 .12 .31 . De skuggade staplarna 
visar motsvarande innehav 2008 .12 .31 .

Andel innehav i respektive sektor 2009 .12 .31 . De skuggade staplarna 
visar motsvarande innehav 2008 .12 .31 .
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Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

Utdelning till andelsägare 2010

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 .

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr  718 .031    1 .739 .638 1 .386 .645 1 .080 .489 237 .606

Andelsutgivning, tkr  147 .473     896 .369    1 .117 .080 1 .108 .654 740 .707

Andelsinlösen, tkr –373 .974    –1 .061 .016    –911 .032 –1 .105 .947 –198 .627

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr  145.416    –811.301 169.719 310.283 305.625

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –14 .261    - - - -

Lämnad utdelning, tkr –49 .224    –45 .659 –22 .774 –6 .834 –4 .822

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 573.461 718.031 1.739.638 1.386.645 1.080.489

Resultat enligt resultaträkning, tkr 145 .416

Värdeförändring värdepapper, tkr 131 .067

Skattemässig schablonintäkt på aktier 1,5 %, tkr 10 .636

Summa, tkr 24.985

Att utdela under 2010, tkr 24.985

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 175 kr  175 kr 13 .200 kr

Månadssparande 1 .000 kr 120 kr 120 kr 14 .870 kr

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 573 .461 718 .031 1 .739 .639 1 .386 .646  1 .080 .489

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  592 .740     1 .291 .930    1 .597 .755 1 .261 .037  596 .247

Antal utestående andelar  2 .088 .294,1007     3 .201 .915,5560    3 .886 .602,7383 3 .431 .796,1802  3 .531 .374,1047

Fondandelsvärde, kr 274,61 224,25 447,60 404,06 305,97

Utdelning, kr/andel 16,22 10,50 6,20 1,70 2,55

Kursutveckling sedan fondstart 217,1 % 140,2 % 366,1 % 315,0 % 212,9 %

Kursutveckling under året 32,0 % –48,5 % 12,3 % 32,6 % 74,1 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –17,5 % –19,2 % 22,1 % 52,0 % 46,0 %

Årsberäknad totalavkastning 5 år 12,0 % 10,4 % 35,1 % 38,9 % 40,9 %

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

Omsättningshastighet 1,9 3,4 1,6 1,9 1,6

JÄMFÖRELSEINDEX

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

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 116,4 % 62,5 % 158,5 % 130,6 % 96,9 %

Utveckling jämförelseindex under året 33,1 % –43,1 % 12,1 % 17,1 % 35,6 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –13,0 % –16,2 % 14,6 % 26,0 % 25,0 %

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

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 11,9 % 9,6 % 8,7 % 10,0 % 9,8 %

Totalrisk / Standardavvikelse 26,6 % 24,6 % 15,5 % 17,7 % 15,9 %

Totalrisk för jämförelseindex 26,6 % 22,6 % 12,2 % 13,3 % 15,1 %

Sharpe Ratio –0,75 –1,12 1,24 2,06 2,41

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,58 –1,02 0,96 1,41 1,33

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

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

Till fondbolag, tkr 9 .484 20 .729 25 .564 20 .178     9 .557    

Till förvaringsinstitut, tkr 139 237  749 650     439    

Till tillsynsmyndighet, tkr 13 - - - -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 1 .426 6 .090 5 .194  3 .335     2 .348    

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

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 11 .063 27 .056 31 .507 24 .182     12 .344    

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

Total Expense Ratio (TER) 1,6 % 1,6 % 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 . 
** 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 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 570 .288 709 .035

Bank och övriga tillgångar 6 .282 6 .487

Kortfristiga fordringar 1 34 18 .561

Summa tillgångar  576.604     734.083    

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2  3 .143     16 .052    

Summa skulder  3.143     16.052    

FONDFÖRMÖGENHET  573.461     718.031    

Poster inom linjen

Marknadsvärde utlånade värdepapper 82 .403 114 .647

Marknadsvärde mottagna säkerheter 84 .893 120 .389

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper - 17 .283

Upplupna räntor 4 292

Upplupna utdelningar 30 986

Summa  34     18.561

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 1 .212 1 .144

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper 1 .138  13 .922

Upplupet förvaltningsarvode 768 986

Övriga kortfristiga skulder 25 -

Summa  3.143      16.052    

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster  137 .220     219 .534    

Realisationsförluster –150 .726    –833 .514    

Orealiserade vinster  144 .573    –234 .845    

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument  131.067    –848.825    

Utdelningar  22 .841     59 .764    

Ränteintäkter  126     1 .915    

Övriga intäkter  1 .009    1 .288

Valutakursvinster och förluster netto  281    –4 .090    

Summa intäkter och värdeförändring  155.322    –789.949    

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –9 .484    –20 .729    

Ersättning till förvaringsinstitut –139    –237    

Ersättning till tillsynsmyndighet –13    -

Summa förvaltningskostnader –9.637    –20.966    

Räntekostnader –10    –386    

Övriga kostnader –260    -

Summa kostnader –9.907    –21.352    

Årets resultat  145.416    –811.301    

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 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

ENERGI

Acergy (NO) 52 .800 5 .975 1,0 %

Aker Solutions  (NO) 80 .000 7 .453 1,3 %

Alliance Oil Company (SE) 46 .999 4 .817 0,8 %

Norsk Hydro (NO) 123 .000 7 .398 1,3 %

PA Resources SEK (SE) 175 .000 4 .305 0,8 %

Petroleum Geo-Services (NO) 90 .000 7 .390 1,3 %

Rocksource (NO) 600 .000 2 .445 0,4 %

Seadrill (NO) 46 .000 8 .407 1,5 %

Songa Offshore (NO) 180 .000 6 .757 1,2 %

TGS Nopec Geophysical (NO) 71 .800 9 .291 1,6 %

Summa Energi 64.239 11,2 %

MATERIAL

Billerud (SE) 133 .000 7 .082 1,2 %

Boliden (SE) 92 .500 8 .519 1,5 %

Huhtamäki (FI) 72 .625 7 .228 1,3 %

Kemira (FI) 67 .500 7 .196 1,3 %

Lundin Mining (SE) 220 .000 6 .490 1,1 %

M-real B (FI) 440 .000 6 .907 1,2 %

SCA B (SE) 63 .000 6 .013 1,0 %

SSAB A (SE) 57 .000 6 .960 1,2 %

Yara International (NO) 15 .000 4 .884 0,9 %

Summa Material 61.280 10,7 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Alfa Laval (SE) 70 .000 6 .930 1,2 %

Assa Abloy B (SE) 52 .000 7 .166 1,2 %

Atlas Copco A (SE) 55 .500 5 .844 1,0 %

Cargotec B (FI) 38 .000 7 .529 1,3 %

Cramo (FI) 40 .957 5 .039 0,9 %

DSV (DK) 55 .000 7 .129 1,2 %

FLSmidth & CO (DK) 17 .000 8 .603 1,5 %

Golden Ocean Group (NO) 600 .000 7 .831 1,4 %

Hexagon B (SE) 75 .000 7 .931 1,4 %

Jinhui Shipping and Transp . (NO) 30 .000 948 0,2 %

Kone B (FI) 21 .825 6 .709 1,2 %

Lindab (SE) 24 .000 1 .764 0,3 %

Metso (FI) 34 .000 8 .592 1,5 %

NCC B (SE) 64 .368 7 .612 1,3 %

NKT Holding (DK) 17 .000 6 .821 1,2 %

Norwegian Air Shut (NO) 10 .000 1 .420 0,2 %

Outotec (FI) 27 .000 6 .854 1,2 %

Ramirent (FI) 78 .000 5 .474 1,0 %

Saab B (SE) 30 .000 3 .540 0,6 %

Sandvik (SE) 80 .000 6 .912 1,2 %

Skanska B (SE) 57 .000 6 .931 1,2 %

SKF B (SE) 52 .500 6 .489 1,1 %

Trelleborg B (SE) 130 .000 6 .988 1,2 %

Uponor (FI) 50 .319 7 .744 1,4 %

Volvo B (SE) 99 .000 6 .084 1,1 %

YIT (FI) 60 .150 8 .918 1,6 %

Summa Industri och tjänster 163.801 28,6 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Autoliv (SE) 22 .300 7 .103 1,2 %

Bang & Olufsen B (DK) 59 .000 6 .142 1,1 %

Betsson B (SE) 61 .800 6 .783 1,2 %

Björn Borg (SE) 17 .000 1 .139 0,2 %

Clas Ohlson B (SE) 10 .000 1 .440 0,3 %

Electrolux B (SE) 49 .300 8 .258 1,4 %

JM (SE) 73 .000 8 .979 1,6 %

KappAhl (SE) 112 .000 8 .064 1,4 %

Modern Times Group B (SE) 20 .000 7 .118 1,2 %

Nobia (SE) 193 .000 8 .087 1,4 %

Nokian Tyres (FI) 34 .800 6 .070 1,1 %

Royal Caribbean Cruises (NO) 30 .700 5 .588 1,0 %

Sanoma (FI) 33 .386 5 .399 0,9 %

Schibsted (NO) 53 .000 8 .514 1,5 %

Stockmann B (FI) 11 .277 2 .198 0,4 %

Summa Sällanköpsvaror 90.881 15,8 %

DAGLIGVAROR

Austevoll Seafood (NO) 35 .000 1 .560 0,3 %

Carlsberg B (DK) 5 .000 2 .647 0,5 %

Cermaq (NO) 57 .000 3 .941 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 Norden för räkenskapsåret 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist

Danisco (DK) 14 .000 6 .728 1,2 %

Marine Harvest (NO) 1 .422 .000 7 .429 1,3 %

Orifl ame (SE) 15 .200 6 .513 1,1 %

Summa Dagligvaror 28.819 5,0 %

HÄLSOVÅRD

Algeta (NO) 17 .000 1 .433 0,2 %

Elekta B (SE) 42 .000 7 .182 1,3 %

Getinge B (SE) 48 .000 6 .542 1,1 %

GN Store Nord (DK) 169 .000 6 .478 1,1 %

Oriola-KD  (FI) 40 .000 1 .806 0,3 %

Orion B (FI) 30 .000 4 .633 0,8 %

William Demant Holding (DK) 14 .900 8 .064 1,4 %

Summa Hälsovård 36.138 6,3 %

FINANS OCH FASTIGHET

Citycon (FI) 40 .000 1 .207 0,2 %

Danske Bank (DK) 38 .000 6 .183 1,1 %

DnB NOR (NO) 103 .888 8 .050 1,4 %

Fabege (SE) 150 .000 6 .780 1,2 %

Industrivärden C (SE) 71 .707 5 .898 1,0 %

Kinnevik B (SE) 58 .000 6 .206 1,1 %

Niscayah (SE) 130 .000 1 .931 0,3 %

Nordea DKK (SE) 83 .800 6 .109 1,1 %

Norwegian Property (NO) 485 .000 8 .085 1,4 %

Peab B (SE) 134 .500 6 .187 1,1 %

Sampo A (FI) 27 .900 4 .872 0,8 %

SEB A (SE) 114 .000 5 .055 0,9 %

SHB A (SE) 34 .400 7 .024 1,2 %

Sponda (FI) 140 .000 3 .921 0,7 %

Storebrand (NO) 149 .500 7 .303 1,3 %

Swedbank A (SE) 90 .000 6 .390 1,1 %

Sydbank (DK) 27 .290 5 .033 0,9 %

Summa Finans och fastighet 96.233 16,8 %

INFORMATIONSTEKNIK

Atea (NO) 25 .000 1 .543 0,3 %

Tieto EUR (FI) 40 .855 6 .078 1,1 %

Summa Informationsteknik 7.622 1,3 %

TELEKOMOPERATÖRER

Elisa (FI) 42 .000 6 .878 1,2 %

Tele2 B (SE) 58 .000 6 .392 1,1 %

Telenor (NO) 80 .000 8 .006 1,4 %

Summa Telekomoperatörer 21.276 3,7 %

Summa not. fi nansiella instrument 570.288 99,4 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 3.173 0,6 %

FONDFÖRMÖGENHET 573.461 100 %

* (DK) Danmark, (FI) Finland, (NO) Norge, (SE) Sverige
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Årsberättelse 2009 för

Simplicity Nya Europa

 Org.nr. 515602-0173

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 insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1006621

Bankgiro 5467–7307

PPM Fondnummer 286948



14 | Simplicity Nya Europa

Förvaltningsberättelse

Fondens utveckling under året

Fonden har stigit under 2009 med 40,5 %. Därmed vände 
fonden den negativa trenden från 2008. Den kan till stor 
del förklaras av finanskrisens intåg men även av en 
minskad efterfrågan och fallande priser på främst råvaror 
och olja som är dominerande på den ryska börsen och 
som väger tungt i index. 

Fonden lämnade den ryska börsen i sin helhet under 
slutet av 2008 men började sakteliga att vikta upp 
andelen igen allteftersom den ryska börsen började 
prestera. Andelen har kontinuerligt ökat i takt med att 
den ryska börsen uppvisat en stark trend på grund av en 
stark återhämtning av bland annat oljepriset. 

Fonden har de senaste åren haft en standardavvikelse 
som överstigit det normala. Den uppgick vid årsskiftet till 
35 % vilket skall jämföras med drygt 30 % sedan 
fondstart. Omsättningshastigheten har gått ned något 
och blev 2,2 vilket ändå är högre än normalt.  

Aktie- och valutamarknaden

Överlag har de östeuropeiska aktiemarknaderna uppvisat 
en god utveckling under 2009. Bäst har det gått för 
Ryssland som steg med hela 101 %. Även Turkiet har 
utvecklats bra under året med en uppgång på 82 %. 
Ungern, Grekland och Polen steg under samma period 
med 74 %, 19 % respektive 34 %. Tjeckien steg med 
blygsamma 15 %. Fondens valutor har generellt sett 
försvagats mot den svenska kronan. Det kan noteras att 
den turkiska liran och den ungerska forinten försvagades 
med 7 % respektive 8 %.

Innehav och positioner

Under de första sex månaderna 2009 har det skett stora 
förändringar i fondens innehav. Andelen ryska innehav 

har ökat markant och utgjorde per den 31 december 2009 
hela 41 % av portföljens värde. Även andelen turkiska 
aktier gick framåt under perioden och Turkiets andel 
utgjorde vid årsskiftet 32 % av portföljen. Det är främst 
andelen grekiska aktier som minskat och vid årsskiftet 
2009/2010 hade fonden inga innehav i Grekland. 
Andelen polska aktier har minskat till 12 %.

 När det gäller branschfördelningen har väsentliga för- 
ändringar skett. Andelen Material ökade under perioden 
till 22 %. Telekomoperatörer minskade istället till 5 %.

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoutflöde på 3 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 183 MSEK. Fonden har 
även lämnat en utdelning under april månad på 4,5 MSEK. 

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har inte 
använt denna möjlighet under året. 
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Fondens nyckeltal
2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  182 .510    136 .482     607 .972 452 .540  415 .585

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  157 .346    336 .450     543 .520 657 .306 307 .445

Antal utestående andelar  2 .078 .717,0003     2 .113 .143,1658    3 .550 .007,3628 3 .459 .671,8019 3 .710 .781,439

Fondandelsvärde, kr 87,80 64,59 171,26 130,81 112,00

Utdelning, kr/andel 2,20 1,17 - - -

Kursutveckling sedan fondstart –8,5 % –34,8 % 71,3 % 30,8 % 12,0 %

Kursutveckling under året 40,5 % –61,9 % 30,9 % 16,8 % 12,0 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –26,9 % –22,6 % 27,0 % 24,0 % -

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

Omsättningshastighet 2,2 2,6 1,5 1,7 1,4

JÄMFÖRELSEINDEX

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

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart –0,8 % –41,0 % 46,4 % 21,7 % 3,2 %

Utveckling jämförelseindex under året 68,1 % –61,1 % 20,3 % 14,7 % 3,2 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –19,2 % –23,5 % 18,4 % 17,0 % -

RISK**

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

Totalrisk / Standardavvikelse 35,0 % 33,4 % 22,7 % 28,5 % -

Totalrisk för jämförelseindex 38,0 % 30,3 % 18,7 % 24,0 % 26,2 %

Sharpe Ratio –0,84 –0,99 0,92 0,75 -

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,57 –1,15 0,78 0,61 -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

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

Till fondbolag, tkr 2 .990 6 .405 10 .328 12 .490 1 .473

Till förvaringsinstitut, tkr 187 307 932 948 278

Till tillsynsmyndighet, tkr 3 - - - -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 1 .146 2 .895 2 .883 4 .545 1 .570

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

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 4 .325 9 .607 14 .143 18 .003 3 .321

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

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 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 . 
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

Förändring av fondförmögenhet
2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 136 .482 607 .972 452 .540 415 .585 -

Andelsutgivning, tkr 72 .874 99 .018 393 .781 856 .692 395 .847

Andelsinlösen, tkr –76 .105 –271 .340 –366 .046 –837 .490 –22 .926

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 54.912 –295.550 127.697 17.752 42.664

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –1 .129 - - - -

Lämnad utdelning, tkr –4 .523 –3 .618 - - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 182.510 136.482 607.972 452.540 415.585

Utdelning till andelsägare 2010

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 54 .912

Värdeförändring värdepapper, tkr 53 .181

Skattemässig schablonintäkt på aktier 1,5 %, tkr 2 .032

Summa, tkr 3.764

Att utdela under 2010, tkr 3.764

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 312 kr 215 kr 13 .907 kr

Månadssparande 1 .000 kr 210 kr 150 kr 15 .170 kr
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 180 .685 135 .492

Bank och övriga tillgångar 3 .248 2 .380

Kortfristiga fordringar 1 71 1 .323

Summa tillgångar  184.004     139.195    

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 1 .494 2 .714

Summa skulder  1 .494     2.714    

FONDFÖRMÖGENHET  182.510     136.482    

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper - 1 .283

Upplupna räntor 14 -

Upplupna utdelningar 57 39

Summa  71     1.323    

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 1 .158 1 .004

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper - 1 .482

Upplupet förvaltningsarvode 300 226

Upplupna räntor - 1

Övriga kortfristiga skulder 36 -

Summa  1.494     2.714    

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

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 49 .985 74 .933

Realisationsförluster –47 .789 –254 .576

Orealiserade vinster 50 .985 –112 .520

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument  53.181    –292.163    

Utdelningar 4 .415 5 .406

Ränteintäkter 34 485

Valutakursvinster och förluster netto 724 –2 .140

Summa intäkter och värdeförändring  58.354    –288.413    

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –2 .990 –6 .405

Ersättning till förvaringsinstitut –187 –307

Ersättning till tillsynsmyndighet –3 -

Summa förvaltningskostnader –3.179    –6.712    

Räntekostnader –2 –25

Övriga kostnader –261 –400

Summa kostnader –3.442    –7.137    

Årets resultat  54.912    –295.550    
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Fondförmögenhet 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

ENERGI

C .A .T . Oil (RU) 30 .000 2 .161 1,2 %

Gazprom Neft ADR (RU) 20 .531 3 .989 2,2 %

Grupa Lotos (PL) 54 .000 4 .281 2,3 %

Integra Group GDR (RU) 60 .000 1 .313 0,7 %

Novatek ADR (RU) 8 .000 3 .736 2,0 %

Rosneft Oil GDR (RU) 66 .500 3 .965 2,2 %

Tatneft ADR (RU) 16 .666 3 .463 1,9 %

Tupras (TU) 10 .000 1 .376 0,8 %

Turk Sise Cam (TU) 170 .000 1 .484 0,8 %

Summa Energi 25.767 14,1 %

MATERIAL

Evraz Group (RU) 18 .700 3 .756 2,1 %

KazMunaiGas Expl . Prod . (KZ) 19 .800 3 .555 1,9 %

KGHM (PL) 17 .500 4 .634 2,5 %

Magnitogorsk GDR (RU) 51 .824 4 .053 2,2 %

Mechel Steel ADR (RU) 35 .000 4 .695 2,6 %

MMC Norilsk Nickel ADR NYS (RU) 35 .000 3 .553 1,9 %

New World Resources (CZ) 58 .000 3 .636 2,0 %

Novolipetsk Steel ADR (RU) 14 .200 3 .044 1,7 %

Petropavlovsk (RU) 38 .000 4 .528 2,5 %

Severstal GDR (RU) 56 .000 3 .696 2,0 %

Summa Material 39.151 21,5 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Koza Davetiye (TU) 211 .000 4 .825 2,6 %

Turk Hava Yollari (TU) 343 .000 9 .194 5,0 %

Summa Industri och tjänster 14.019 7,7 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Arcelik As (TU) 100 .000 2 .775 1,5 %

Hurriyet Gazete (TU) 440 .000 3 .924 2,2 %

PIK Group GDR (RU) 50 .000 1 .481 0,8 %

Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve 
Ticaret (TU)

230 .000 3 .339 1,8 %

Vestel Elektronik (TU) 120 .000 1 .423 0,8 %

Summa Sällanköpsvaror 12.943 7,1 %

DAGLIGVAROR

Magnit GDR (RU) 23 .169 2 .635 1,4 %

Wimm-Bill-Dann Foods ADR (RU) 24 .800 3 .781 2,1 %

X5 Retail Group ADR (RU) 21 .400 4 .888 2,7 %

Summa Dagligvaror 11.304 6,2 %

HÄLSOVÅRD

Farmstandart GDR (RU) 12 .500 1 .738 1,0 %

Richter Gedeon (HU) 1 .900 3 .070 1,7 %

Summa Hälsovård 4.808 2,6 %

FINANS OCH FASTIGHET

Asya Katilim Bank B (TU) 240 .000 3 .871 2,1 %

Atrium European Real (AT) 33 .000 1 .551 0,8 %

Bank of Cyprus (GR) (CY) 60 .000 2 .992 1,6 %

Bank Pekao (PL) 8 .000 3 .234 1,8 %

Bank Zachodni WBK (PL) 8 .000 3 .812 2,1 %

Erste Bank (EUR) (CZ) 13 .654 3 .677 2,0 %

Getin (PL) 160 .000 3 .554 1,9 %

GSD Holding (TU) 870 .000 3 .880 2,1 %

IMMOEAST (AT) 40 .000 1 .572 0,9 %

Ipek Matbaacilik (TU) 310 .000 4 .647 2,5 %

Komercni Banka (CZ) 1 .500 2 .286 1,3 %

OTP Bank (HU) 19 .000 3 .912 2,1 %

PKO Bank Polski (PL) 18 .000 1 .675 0,9 %

Sberbank GDR (RU) 1 .000 2 .003 1,1 %

Sekerbank (TU) 280 .000 3 .374 1,8 %

Turk Ekonomi Bank (TU) 380 .000 4 .831 2,6 %

Turkiye Halk Bankasi (TU) 38 .000 1 .983 1,1 %

Turkiye Vakiflar (TU) 270 .000 5 .175 2,8 %

VTB Bank ADR (RU) 141 .000 4 .673 2,6 %

Summa Finans och fastighet 62.704 34,4 %

TELEKOMOPERATÖRER

Sistema GDR (RU) 26 .600 4 .122 2,3 %

Vimpel Communication ADR (RU) 30 .000 4 .018 2,2 %

Summa Telekomoperatörer 8.140 4,5 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

Zorlu Enerji Elektr (TU) 125 .000 1 .850 1,0 %

Summa Kraftförsörjning 1.850 1,0 %

Summa not. finansiella instrument 180.685 99,0 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 1.825 1,0 %

FONDFÖRMÖGENHET 182.510 100 %

* (TU) Turkiet, (PL) Polen, (CZ) Tjeckien, (RU) Ryssland, (HU) Ungern, 
(KZ) Kazakstan, (AT) Österrike, (CY) Cypern

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 134 .250 kr .
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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 Nya Europa för räkenskapsåret 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Org.nr. 515602-1262

Fondens startdatum 2006 .11 .30

Jämförelseindex  MSCI AC TR Net Asia Pacifi c

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 insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1009701

Bankgiro 5068–6666

PPM Fondnummer 602094

Årsberättelse 2009 för

Simplicity Asien
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Förvaltningsberättelse

Fondens resultat och utveckling under året

Fonden steg under året med drygt 32 %. Detta efter att 
världens börser börjat återhämta sig efter den kraftiga 
nedgången under 2008 då även Asien drabbades av 
finanskrisens spridningseffekter. 

Fonden gick in i året med en portfölj bestående av en 
stor andel aktier från Australien och Japan som hade fallit 
mindre än övriga regioner i området under 2008. Detta 
föranledde en portfölj med lägre risk än de mer tillväxt- 
orienterade aktierna som finns i övriga länder i regionen. 
Efter att vändningen på aktiemarknaderna kom i slutet av 
februari har fonden sålt aktier i Australien och Japan för 
att åter investera i länder med en snabbare utvecklings-
takt såsom Kina, Taiwan, Hong Kong, Indien samt Korea. 

Fonden har under de senaste två åren haft en standard-
avvikelse som varit på 26 % och en omsättningshastighet 
för 2009 på 1,7.  

Aktie- och valutamarknaden

De asiatiska aktiemarknaderna har under 2009 uppvisat 
avkastningar i varierande grad. Bäst har det gått för indiska 
och indonesiska aktier vilka har stigit med inte mindre 
än 90 %. Bland övriga ekonomier i Asien har även 
Taiwan, Kina, Sydkorea och Singapore haft en stark 
utveckling med börs- uppgångar på omkring 60 %.  
I Japan och Australien har börsuppgångarna varit  
relativt modesta. Dessa länders börser steg med 8 % 
respektive 30 %.

Av fondens betydande valutor har den australiensiska 
och nya zeeländska dollarn stärkts mot den svenska 
kronan under 2009 med 20 % respektive 15 %. Även den 
koreanska wonen stärktes betydande med 8 % mot den 
svenska kronan.

Värt att notera är också att den japanska yenen, 
Hong Kong dollarn och den kinesiska yuanen har 
försvagats med 10 %, 8 % respektive 7 %.

Innehav och positioner

De viktigaste förändringarna sedan årsskiftet 2008/2009 
beträffande landfördelningen av fondens innehav är att 
andelen japanska och australiensiska aktier har minskat 
med 12 respektive 9 procentenheter och dessa länder 
utgör nu 6 % respektive 11 %. Minskningen har skett till 
förmån för de flesta andra länder i regionen. Framförallt 
har andelen aktier från Kina och Taiwan ökat och utgör 
nu 17 % respektive 12 %.

En förändring avseende sektorfördelningen är att andelarna 
Telekomoperatörer och Kraftförsörjning har minskat 
med 16 respektive och 9 procentenheter och utgör nu 
endast drygt 1 % vardera. Istället har Finans och fastighet 
ökat sin andel med 10 procentenheter och utgör vid 
årsskiftet 28 %. Även Informationsteknik har gått framåt 
och dess andel ligger på 17 %.

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoinflöde på 32 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 193 MSEK. Fonden har 
även lämnat en utdelning under april månad på 3,4 MSEK. 

Derivat

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

Fondens utveckling sedan fondstart 2006 .11 .30 .

Andel innehav i respektive land 2009 .12 .31 . De skuggade staplarna 
visar motsvarande innehav 2008 .12 .31 .

Andel innehav i respektive sektor 2009 .12 .31 . De skuggade staplarna 
visar motsvarande innehav 2008 .12 .31 .

Fondens utveckling sedan fondstart 2006 .11 .30 .
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Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet
2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 123 .957 401 .440 144 .206 -

Andelsutgivning, tkr 103 .157 205 .772 467 .402 138 .511

Andelsinlösen, tkr –70 .879 –265 .859 –283 .636 –263

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 42.575 –215.144 73.467 5.958

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –2 .246 - - -

Lämnad utdelning, tkr –3 .446 –2 .251 - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 193.118 123.957 401.440 144.206

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 193 .118 123 .957  401 .440 144 .206

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr 153 .418 246 .813  265 .900 114 .154

Antal utestående andelar  2 .374 .206,3601     1 .963 .642,7451    2 .755 .500,4265 1 .381 .951,4757

Fondandelsvärde, kr 81,34 63,13 145,69 104,35

Utdelning, kr/andel 1,70 0,88 - -

Kursutveckling sedan fondstart –15,9 % –36,4 % 45,7 % 4,4 %

Kursutveckling under året 32,2 % –56,3 % 39,6 % 4,4 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –24,0 % –17,9 % - -

Genomsnittlig likviditet 3 % 3 % 5 % 4 %

Omsättningshastighet 1,7 2,1 1,5 1,5

JÄMFÖRELSEINDEX

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

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart –1,4 % –22,2 % 7,6 % 3,6 %

Utveckling jämförelseindex under året 26,7 % –29,0 % 3,9 % 3,6 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –5,2 % –11,6 % 7,0 % -

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 12,2 % 16,0 % 11,8 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 26,2 % 28,0 % 18,2 % -

Totalrisk för jämförelseindex 18,6 % 17,1 % 10,6 % -

Sharpe Ratio –1,01 –0,92 - -

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,41 –0,99 - -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

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

Till fondbolag, tkr 2 .915 4 .703 5 .052 184

Till förvaringsinstitut, tkr 180 234 969 -

Till tillsynsmyndighet, tkr 2 - - -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 1 .404 2 .754 1 .539 210

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

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 4 .501 7 .691 7 .560 394

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

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 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 .
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

Utdelning till andelsägare 2010

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 42 .575

Värdeförändring värdepapper, tkr 44 .201

Skattemässig schablonintäkt på aktier 1,5 %, tkr 1 .820

Summa, tkr 193

Att utdela under 2010, tkr 193

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 332 kr 214 kr 13 .083 kr

Månadssparande 1 .000 kr 210 kr 140 kr 14 .110 kr
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 189 .131 121 .345

Bank och övriga tillgångar 7 .175 3 .811

Kortfristiga fordringar 1 97 1 .848

Summa tillgångar 196.403 127.004

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 3 .285 3 .047

Summa skulder 3.285 3.047

FONDFÖRMÖGENHET 193.118 123.957

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper - 1 .594

Upplupna räntor 13 32

Upplupna utdelningar 84 222

Summa 97 1.848

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 785 497

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper 2 .167 2 .337

Upplupet förvaltningsarvode 301 214

Övriga kortfristiga skulder  31    -

Summa 3.285 3.047

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

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 33 .546 45 .812

Realisationsförluster –38 .005 –176 .421

Orealiserade vinster 48 .660 –84 .370

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument 44.201 –214.979

Utdelningar 3 .591 6 .100

Ränteintäkter 19 423

Valutakursvinster och förluster netto –1 .609 –1 .054

Summa intäkter och värdeförändring 46.202 –209.510

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –2 .915 –4 .703

Ersättning till förvaringsinstitut –180 –234

Ersättning till tillsynsmyndighet –2 -

Summa förvaltningskostnader –3.098 –4.937

Räntekostnader –8 –34

Övriga kostnader –522 –663

Summa kostnader –3.628 –5.634

Årets resultat 42.575 –215.144
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Fondförmögenhet 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

ENERGI

Aban Offshore (IN) 2 .500 483 0,3 %

Arrow Energy (AU) 26 .000 676 0,4 %

Banpu (TH) 10 .000 1 .238 0,6 %

China Coal Energy (CN) 60 .000 775 0,4 %

China Shenhua Energy (CN) 30 .000 1 .027 0,5 %

CNOOC ADR (CN) 600 665 0,3 %

Ezra Hldgs (SG) 50 .000 574 0,3 %

Hyundai Steel (KR) 1 .600 852 0,4 %

Indo Tambangraya Megah (ID) 31 .000 748 0,4 %

KNM Group (MY) 320 .000 515 0,3 %

Mongolia Energy  (HK) 200 .000 723 0,4 %

Straits Asia Resources (SG) 60 .000 799 0,4 %

Tambang Batubara Bukit Asam (ID) 40 .000 523 0,3 %

Worleyparsons  (AU) 4 .000 733 0,4 %

Yanzhou al Mining  (CN) 50 .000 786 0,4 %

Summa Energi 11.118 5,8 %

MATERIAL

Alumina (AU) 56 .000 653 0,3 %

Amcor (AU) 15 .000 596 0,3 %

Angang Steel (CN) 56 .000 876 0,5 %

BHP Billiton AUD (AU) 2 .500 684 0,4 %

BHP Billiton ADR (AU) 1 .300 714 0,4 %

Boral (AU) 17 .500 661 0,3 %

Dongfeng Motor Group (CN) 90 .000 923 0,5 %

Fletcher Building  (NZ) 17 .000 702 0,4 %

Formosa Chemicals & Fibre (TW) 55 .000 848 0,4 %

Fortescue Metals Group (AU) 20 .000 557 0,3 %

Hanwha rp (KR) 2 .400 706 0,4 %

Incitec Pivot (AU) 29 .000 658 0,3 %

Jaiprakash Ass (IN) 34 .050 743 0,4 %

Jiangxi Copper   (CN) 45 .000 753 0,4 %

JSW Steel (IN) 5 .500 855 0,4 %

LG Chem (KR) 656 923 0,5 %

Maanshan Iron and Steel (CN) 120 .000 622 0,3 %

Nine Dragons Paper Holdings (CN) 112 .000 1 .272 0,7 %

OneSteel (AU) 30 .000 638 0,3 %

Orica (AU) 5 .000 821 0,4 %

OZ Minerals (AU) 90 .000 686 0,4 %

POSCO ADR (KR) 900 845 0,4 %

Rio Tinto (AU) 1 .500 717 0,4 %

Sesa Goa (IN) 20 .000 1 .261 0,7 %

Siam Cement (TH) 16 .000 808 0,4 %

Steel Authority of India (IN) 30 .000 1 .096 0,6 %

Sterlite Industries ADR (IN) 5 .500 721 0,4 %

Taiwan Fertilizer (TW) 25 .000 627 0,3 %

Tata Steel (IN) 10 .000 943 0,5 %

Welspun-Gujarat (IN) 18 .000 746 0,4 %

Summa Material 23.655 12,2 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Asciano Group (AU) 60 .000 690 0,4 %

Beijing Enterprises (CN) 15 .000 774 0,4 %

Cathay Pacific Airways (HK) 57 .000 770 0,4 %

China COSCO Holdings  (CN) 55 .000 476 0,2 %
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China Shipping Dev . (CN) 60 .000 639 0,3 %

CITIC Pacific (HK) 33 .000 630 0,3 %

Daelim Industrial (KR) 1 .400 717 0,4 %

Far Eastern Textile (TW) 75 .480 664 0,3 %

GS Engineering & Constr . (KR) 1 .100 735 0,4 %

GS Yuasa (JP) 16 .000 843 0,4 %

IJM  (MY) 58 .800 545 0,3 %

JA Solar Holdings Co-ADR (CN) 15 .000 616 0,3 %

Keppel  (SG) 14 .000 587 0,3 %

Komatsu (JP) 5 .100 763 0,4 %

Korean Air   (KR) 2 .200 744 0,4 %

Kubota (JP) 10 .000 658 0,3 %

Lanco Infratech (IN) 10 .000 868 0,4 %

Leighton Holdings (AU) 3 .000 734 0,4 %

Lonking (CN) 180 .000 849 0,4 %

Malaysian Resources (MY) 170 .000 494 0,3 %

Map Group (AU) 40 .363 765 0,4 %

Marubeni rp (JP) 15 .000 593 0,3 %

Midas Holdings (SG) 170 .000 794 0,4 %

Mitsubishi (JP) 4 .200 749 0,4 %

Mitsubishi Electric (JP) 10 .000 530 0,3 %

Noble Group (SG) 60 .000 971 0,5 %

Orient Overseas (Int .) (HK) 16 .000 527 0,3 %

Pan-International Industrial (TW) 67 .000 866 0,4 %

Punj Lloyd (IN) 16 .000 505 0,3 %

Qantas Airways (AU) 35 .000 657 0,3 %

Refrigeration Electric (VN) 30 .000 524 0,3 %

Samsung Engineering   (KR) 1 .100 732 0,4 %

Samsung Techwin (KR) 2 .100 1 .174 0,6 %

Sembcorp Marine (SG) 42 .000 787 0,4 %

Seoul Semiconductor (KR) 3 .100 886 0,5 %

Shanghai Industrial Holdings (CN) 21 .000 760 0,4 %

Shougang Concord (HK) 400 .000 718 0,4 %

Sime Darby (MY) 35 .000 658 0,3 %

Thoresen Thai Agencies (TH) 100 .000 585 0,3 %

Toll Holdings (AU) 12 .600 690 0,4 %

Unitech (IN) 40 .000 507 0,3 %

PT United Tractors  (ID) 74 .000 870 0,5 %

Wesfarmers (AU) 4 .000 798 0,4 %

Yingli Green Energy ADR (CN) 5 .000 571 0,3 %

Summa Industri och tjänster 31.016 16,1 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Astra International (ID) 40 .000 1 .053 0,5 %

Belle International (CN) 80 .000 668 0,3 %

Bombay Dyeing and Manufact . (IN) 10 .000 625 0,3 %

C C Land (HK) 160 .000 533 0,3 %

China Resources Enterprise (CN) 32 .000 814 0,4 %

Ctrip .com ADR (CN) 1 .400 739 0,4 %

Fast Retailing (JP) 600 811 0,4 %

Focus Media ADR (CN) 6 .400 719 0,4 %

Genting (MY) 44 .000 674 0,3 %

Genting Singapore (SG) 208 .800 1 .343 0,7 %

Harvey Norman (AU) 20 .000 536 0,3 %

Hyundai Mobis (KR) 1 .145 1 .206 0,6 %

Hyundai Motor (KR) 1 .600 1 .192 0,6 %

Jardine Cycle & Carriage (SG) 7 .000 955 0,5 %

JB Hi-Fi (AU) 5 .000 716 0,4 %

Kia Motors (KR) 7 .500 926 0,5 %

Land & House (TH) 400 .000 541 0,3 %

Largan Precision (TW) 8 .160 767 0,4 %

Li & Fung  (HK) 24 .000 710 0,4 %

News Corporation (AU) 6 .200 713 0,4 %

Nissan Motor (JP) 10 .000 627 0,3 %

Shangri-La Asia (HK) 50 .000 681 0,4 %

Techtronic Industries (HK) 110 .000 656 0,3 %

Xinyi Glass (CN) 110 .000 719 0,4 %

Yue Yuen Industrial (HK) 32 .000 660 0,3 %

Summa Sällanköpsvaror 19.584 10,1 %

DAGLIGVAROR

China Agri-Industries (CN) 104 .000 962 0,5 %

China Mengniu Dairy (CN) 30 .000 758 0,4 %

Coca-Cola Amatil (AU) 10 .000 735 0,4 %

CP ALL (TH) 150 .000 799 0,4 %

Golden Agri-Resources (SG) 230 .000 593 0,3 %

Indofood Agri Resources (SG) 78 .000 908 0,5 %

Indofood Sukses Makmur (ID) 400 .000 1 .077 0,6 %

Kuala Lumpur Kepong (MY) 20 .000 687 0,4 %

Olam International (SG) 50 .000 671 0,3 %

Perusahaan Perkebunan London 
Sumatra Indonesia (ID)

110 .000 697 0,4 %

Shree Renuka Sugars (IN) 35 .000 1 .198 0,6 %

Uni-President Enterprises (TW) 70 .000 612 0,3 %

Summa Dagligvaror 9.697 5,0 %

HÄLSOVÅRD

Cochlear (AU) 1 .500 658 0,3 %

Mindray Medical ADR (CN) 2 .500 620 0,3 %

Wilmar International (SG) 26 .000 853 0,4 %

Summa Hälsovård 2.132 1,1 %

FINANS OCH FASTIGHET

Agile Property Holdings  (CN) 70 .000 716 0,4 %

AMMB Holdings (MY) 85 .000 894 0,5 %

Ascendas Real Estate 
Investment Trust (SG)

70 .000 747 0,4 %

Australia and New Zealand 
Banking Group (AU)

5 .000 728 0,4 %

Axa Asia Pacific (AU) 18 .000 748 0,4 %

Axis Bank (IN) 4 .000 602 0,3 %

Ayala Land  (PH) 376 .000 655 0,3 %

Ayala Land TR (PH) 352 .000 0 0,0 %

Bakrieland Development (ID) 2 .000 .000 293 0,2 %

Bank Central Asia (ID) 200 .000 736 0,4 %

Bank Danamon Indonesia Tbk 
PT (ID)

140 .000 483 0,3 %

Bank Mandiri (Persero) (ID) 364 .000 1 .298 0,7 %

Bank of Ayudhya (TH) 135 .000 653 0,3 %

Bank of China (CN) 200 .000 753 0,4 %

Bank of East Asia (HK) 20 .000 578 0,3 %

BOC Hong Kong (Holdings) (HK) 30 .000 489 0,3 %

Capitacommercial Trust (SG) 100 .000 602 0,3 %

CapitaLand (SG) 28 .000 600 0,3 %

CapitaMall Trust (SG) 76 .000 683 0,4 %

Cathay Financial (TW) 55 .000 723 0,4 %

China CITIC Bank (CN) 130 .000 787 0,4 %

China Construction Bank rp (CN) 120 .000 719 0,4 %

CHINA EVERBRIGHT (CN) 33 .000 576 0,3 %
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China Merchants Bank (HK) 75 .000 1 .377 0,7 %

China Resources Land (CN) 42 .000 657 0,3 %

Chinatrust Financial (TW) 120 .000 535 0,3 %

CIMB Group Holdings (MY) 30 .000 811 0,4 %

City Developments  (SG) 12 .000 702 0,4 %

Commonwealth Bank of Austr . (AU) 2 .200 767 0,4 %

DBS Group (SG) 9 .000 703 0,4 %

DLF (IN) 10 .000 561 0,3 %

Fubon Financial Holding (TW) 80 .000 695 0,4 %

GPT Group (AU) 164 .000 625 0,3 %

Guangzhou R&F Properties  (CN) 36 .000 447 0,2 %

Hang Lung Group (HK) 16 .000 561 0,3 %

Hang Lung Properties (HK) 28 .000 764 0,4 %

Henderson Land Dev . (HK) 14 .000 741 0,4 %

Hong Kong Ex . and Clearing (HK) 6 .000 768 0,4 %

Hongkong Land (HK) 20 .000 690 0,4 %

Hopson Development (CN) 50 .000 499 0,3 %

Housing Dev . & Infrastructure (IN) 14 .000 784 0,4 %

HSBC Holdings PLC (CN) 10 .000 821 0,4 %

Huaku Construction (TW) 30 .000 541 0,3 %

Hysan Development (HK) 20 .000 406 0,2 %

ICICI Bank ADR (IN) 2 .800 755 0,4 %

Industrial Bank Of Korea (KR) 8 .000 690 0,4 %

Infrastructure Dev . Finance (IN) 32 .000 759 0,4 %

Kasikornbank (TH) 39 .000 712 0,4 %

Keppel Land (SG) 45 .000 806 0,4 %

Korea Exchange Bank (KR) 9 .000 804 0,4 %

Kotak Mahindra (IN) 5 .000 629 0,3 %

Krung Thai Bank (TH) 400 .000 847 0,4 %

Macquarie Group (AU) 2 .000 615 0,3 %

Malayan Banking (MY) 40 .000 573 0,3 %

Megaworld (PH) 3 .000 .000 688 0,4 %

National Australia Bank (AU) 3 .600 627 0,3 %

New World Development (HK) 42 .000 607 0,3 %

Oversea-Chinese Banking   (SG) 16 .000 742 0,4 %

PICC Property and Casualty (CN) 100 .000 631 0,3 %

Ping An Insurance (CN) 10 .000 608 0,3 %

Public Bank (MY) 31 .000 722 0,4 %

Public Bank Foreign (MY) 30 .000 694 0,4 %

QBE Insurance Group (AU) 4 .000 652 0,3 %

Sacombank (VN) 12 .000 112 0,1 %

Shimao Property Holdings (HK) 60 .000 783 0,4 %

Shinhan Financial Group (KR) 2 .500 665 0,3 %

Shui On Land (HK) 113 .000 468 0,2 %

Shun Tak Holdings (HK) 140 .000 624 0,3 %

Sino Land (HK) 42 .000 577 0,3 %

Sun Hung Kai Properties (CN) 6 .000 637 0,3 %

Suntec Real Estate Inv . Trust (SG) 95 .000 659 0,3 %

Swire Pacific (CN) 9 .000 769 0,4 %

Taishin Financial (TW) 230 .000 643 0,3 %

Tong Yang Securities (KR) 6 .500 480 0,2 %

United Overseas Bank  (SG) 8 .000 804 0,4 %

Westpac Banking (AU) 4 .100 664 0,3 %

Wharf Holdings (HK) 20 .000 804 0,4 %

Wheelock and Company (HK) 32 .000 697 0,4 %

Wing Hang Bank (HK) 7 .000 466 0,2 %

Woori Finance Holdings (KR) 7 .000 597 0,3 %

Yanlord Land (SG) 70 .000 779 0,4 %

Yuexiu Property Company  (CN) 330 .000 669 0,3 %

Summa Finans och fastighet 54.573 28,3 %

INFORMATIONSTEKNIK

Acer (TW) 30 .300 645 0,3 %

Advanced Semicond . Eng . (TW) 133 .000 850 0,4 %

Ali (TW) 45 .045 783 0,4 %

ASM Pacific Technology (HK) 10 .000 684 0,4 %

ASUSTeK Computer  (TW) 50 .000 690 0,4 %

Baidu ADR (CN) 300 894 0,5 %

Byd (CN) 19 .000 1 .169 0,6 %

Compal Electronics (TW) 70 .350 689 0,4 %

Elpida Memory (JP) 7 .000 816 0,4 %

Epistar (TW) 30 .000 812 0,4 %

Everlight Electronics (TW) 32 .042 857 0,4 %

FUJITSU (JP) 14 .000 646 0,3 %

Hon Hai Precision Industry (TW) 20 .000 666 0,3 %

Hynix Semiconductor  (KR) 5 .600 798 0,4 %

Infosys Technologies ADR (IN) 2 .000 799 0,4 %

Innolux Display (TW) 59 .740 628 0,3 %

Lenovo Group (CN) 160 .000 705 0,4 %
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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 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist

Loxley (TH) 1 .000 .000 666 0,3 %

MediaTek (TW) 8 .000 989 0,5 %

NCsoft Corp (KR) 600 552 0,3 %

NIDEC (JP) 1 .200 793 0,4 %

Nippon Electric Glass (JP) 7 .000 689 0,4 %

NOVATEK Microelectronics (TW) 34 .170 830 0,4 %

Powertech Technology  (TW) 18 .900 453 0,2 %

Quanta Computer (TW) 46 .460 717 0,4 %

Realtek Semiconductor (TW) 38 .380 802 0,4 %

RichTek Technology (TW) 10 .500 755 0,4 %

Samsung Electro-Mechanics (KR) 1 .600 1 .059 0,5 %

Samsung Electronics (KR) 110 541 0,3 %

Samsung SDI (KR) 900 823 0,4 %

Synnex Technology Int . (TW) 26 .400 408 0,2 %

TDK (JP) 1 .500 656 0,3 %

Tencent (CN) 10 .000 1 .527 0,8 %

Tokyo Electron (JP) 1 .500 687 0,4 %

Toshiba (JP) 18 .000 712 0,4 %

Unimicron Technology (TW) 105 .000 1 .057 0,5 %

United Micro Electronics (TW) 210 .000 798 0,4 %

Wintek (TW) 116 .000 744 0,4 %

Wipro (IN) 8 .000 836 0,4 %

Wistron  (TW) 65 .896 896 0,5 %

WPG (TW) 85 .000 1 .055 0,5 %

Summa Informationsteknik 32.177 16,7 %

TELEKOMOPERATÖRER

China Life Insurance ADR (CN) 1 .300 680 0,4 %

KT (KR) 5 .000 602 0,3 %

Softbank (JP) 5 .000 840 0,4 %

VTech Holdings (HK) 15 .000 1 .016 0,5 %

Summa Telekomoperatörer 3.137 1,6 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

Energy Development (PH) 875 .000 637 0,3 %

Manila Electric (PH) 22 .000 699 0,4 %

Reliance Infrastructure (IN) 4 .000 706 0,4 %

Summa Kraftförsörjning 2.041 1,1 %

Summa not. fi nansiella instrument 189.131 97,9 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 3.987 2,1 %

FONDFÖRMÖGENHET 193.118 100 %

* (AU) Australien, (CN) Kina, (HK) Hong Kong, (IN) Indien, (ID) Indonesien,
(JP) Japan, (KR) Sydkorea, (MY) Malaysia, (NZ) Nya Zeeland, (PH) Filippinerna, 
(SG) Singapore, (TH) Thailand och (TW) Taiwan, (US) USA, (VN) Vietnam

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 189 .131 kr .

Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande 
marknad utanför EES: 0 kr .
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Årsberättelse 2009 för

Simplicity Indien

 Org.nr. 515602-0165

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 insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1009779

Bankgiro 5089–2215

PPM Fondnummer 722983
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Förvaltningsberättelse

Fondens resultat och utveckling under året

Under 2009 har Simplicity Indien ökat med 63,4 % och 
Indien har återhämtat sig starkt efter den kraftiga 
nedgången under 2008. Året började emellertid med en 
nedgång på den indiska aktiemarknaden fram till i mitten 
på mars. Det var den indiska samt den ryska börsen som 
var först ut i världen med att uppvisa en positiv trend.

Fram till vändpunkten tidigt i våras hade Simplicity 
Indien en stor andel aktier med lägre risk i portföljen. 
Branschfördelningen visade en överviktning inom 
Hälsovård, Energi, Kraftförsörjning och Fastighetsbolag. 

När vändpunkten kom i mitten av mars började åter 
aktier med tillväxtpotential att komma in i portföljen, 
bland annat inom Material och mer finansrelaterade 
aktier inom Finans och fastighet. Risken i fonden var 
därmed låg under de första månaderna men har stegvis 
ökats allteftersom marknaden uppvisat en positiv trend. 

Standardavvikelsen för de senaste två åren uppgår till 
42 % vilket är relativt högt jämfört med standardavvikelsen 
sedan fondstart på 35 %. 2008 präglades av kraftiga 
nedgångar och 2009 av uppgångar vilket självklart ökar 
standardavvikelsen i marknaden. Omsättningshastigheten 
var även den något högre än normalt och uppgår till 1,91. 
Detta beror dels på kursrörelserna men också att vi har 
bedrivit en aktiv förvaltning och successivt ändrat port- 
följsammansättningen sedan ingången av året.

En stor del av uppgången kan förklaras av valresultatet 
i maj. Det tolkades positivt då kongresspartiet stärkte sina 
positioner och blev omvalda men med nya partier att 
regera i koalition med. En mer västerländsk orienterad 

regering kom till makten och utländskt kapital ström- 
made åter in i landet. Det fick marknaden att åter börja 
känna framtidstro och stiga kraftigt med över 18 % på en 
dag. Framtida förväntningar på den nya regeringen blev 
mycket positiva och vallöftena innefattade fortsatta 
privatiseringar, avregleringar av finansiella marknader 
samt fortsatta investeringar inom infrastruktur. 

Marknaden

Den indiska aktiemarknaden har under 2009 haft en 
mycket god utveckling och den indiska börsen steg med 
hela 81 %. Under 2009 har den indiska rupien försvagats 
med 4,2 % mot den svenska kronan.

Innehav och positioner

Fondens innehav är i huvudsak noterade på de indiska 
börserna Bombay Stock Exchange (BSE) och National 
Stock Exchange of India (NSE). En del innehav är dock 
i form av så kallade depåbevis, vilka är noterade i USA.
Det har skett stora förändringar i sektorfördelningen 
under året. Innehavet i sektorn Material har ökat med 
hela 24 procentenheter till 25 %. Även Industri och 
tjänster och Informationsteknik har ökat sin andel och 
utgör nu 18 % respektive 11 %.

Istället har framförallt andelarna i Energi och Kraft- 
försörjning i portföljen minskat, med 14 procentenheter 
vardera och dessa utgör nu endast 2 % respektive 3 %. Även 
Hälsovård minskade och dess andel låg vid årsskiftet på 6 %.

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoutflöde på 10 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 1.168 MSEK. Fonden har 
även lämnat en utdelning under april månad på 21 MSEK.

Derivat

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

Förändring av fondförmögenhet

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  1 .168 .333     764 .388     3 .902 .227 566 .836  477 .826

Genomsnittlig fondförmögenhet  971 .694     1 .482 .500     974 .920 643 .885  207 .722

Antal utestående andelar  6 .438 .966,2290     6 .710 .732,1411     11 .221 .484,2723 3 .225 .137,5287  2 .985 .861,3516

Fondandelsvärde, kr  181,45     113,91     347,75 175,76  160,03

Utdelning, kr/andel 3,32 - - - -

Kursutveckling sedan fondstart 86,2 % 13,9 % 247,8 % 75,8 % 60,0 %

Kursutveckling under året 63,4 % –67,2 % 97,9 % 9,8 % 60,0 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –26,8 % –16,3 % 51,5 % 32,6 % 60,0 %

Årsberäknad totalavkastning 5 år 13,2 % - - - -

Genomsnittlig likviditet 4 % 4 % 17 % 4 % 4 %

Omsättningshastighet 1,9  1,9     1,2  1,4  0,8

JÄMFÖRELSEINDEX

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

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 178,7 % 52,3 % 215,8 % 87,4 % 61,3 %

Utveckling jämförelseindex under året 83,0 % –56,5 % 68,5 % 17,7 % 59,0 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år –10,8 % –14,1 % 46,7 % 36,9 % 59,0 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 5 år 22,8 %

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 14,0 % 15,0 % 10,7 % 10,2 % 10,7 %

Totalrisk / Standardavvikelse 42,0 % 44,4 % 30,9 % 27,6 % 22,3 %

Totalrisk för jämförelseindex 40,7 % 36,1 % 24,1 % 24,1 % 21,8 %

Sharpe Ratio –0,70 –0,52 1,44 1,09 2,57

Sharpe Ratio för jämförelseindex –0,32 –0,55 1,58 1,43 2,60

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

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

Till fondbolag, tkr 18 .463 28 .247 18 .524  12 .215     3 .598

Till förvaringsinstitut, tkr 731 1 .137 1 .635  1 .379     698

Till tillsynsmyndighet, tkr 14 - - - -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 6 .586 14 .089 9 .876 4 .288     2 .304

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

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 25 .795 43 .473 30 .035  17 .900     6 .600

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 2,7 % 2,9 % 3,1 % 2,8 % 3,2 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0 % 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 .
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31 2005 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 764 .388 3 .902 .227 566 .837 477 .826 -

Andelsutgivning, tkr 697 .252 1 .426 .462 3 .371 .153 718 .935 498 .442

Andelsinlösen, tkr –707 .369 –2 .266 .159 –848 .461 –643 .661 –100 .888

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 437.620 –2.298.142 812.698 13.737 80.272

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –2 .277 - - - -

Lämnad utdelning –21 .281 - - - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 1.168.333 764.388 3.902.227 566.836 477.826

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 .

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 344 kr 245 kr 16 .179 kr

Månadssparande 1 .000 kr 210 kr 150 kr 15 .630 kr

Utdelning till andelsägare 2010
Resultat enligt resultaträkning, tkr 437 .620

Värdeförändring värdepapper, tkr 453 .613

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 10 .827

Summa, tkr –5.166

Att utdela under 2010, tkr 0
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 .155 .065 721 .817

Bank och övriga tillgångar 22 .082 45 .826

Kortfristiga fordringar 1 69 925

Summa tillgångar 1.177.216 768.568

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 8 .883 4 .180

Summa skulder 8.883 4.180

FONDFÖRMÖGENHET 1.168.333 764.388

Not 1 Kortfristiga fordringar

Upplupna räntor 2 90

Upplupna utdelningar 67 835

Summa 69 925

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 6 .947 2 .922

Upplupet förvaltningsarvode 1 .845 1 .257

Övriga kortfristiga skulder 91 -

Summa 8.883 4.180

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

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 309 .013 183 .847

Realisationsförluster –161 .424 –1 .631 .016

Orealiserade vinster 306 .024 –825 .203

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument 453.613 –2.272.372

Utdelningar 10 .766 13 .485

Ränteintäkter 157 3 .964

Valutakursvinster och förluster netto –6 .882 –12 .282

Summa intäkter och värdeförändring 457.654 –2.267.205

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –18 .463 –28 .247

Ersättning till förvaringsinstitut –731 –1 .137

Ersättning till tillsynsmyndighet –14 -

Summa förvaltningskostnader –19.209 –29.384

Räntekostnader –33 –296

Övriga kostnader –792 –1 .257

Summa kostnader –20.034 –30.937

Årets resultat 437.620 –2.298.142
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 FINANSIELLA INSTRUMENT

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

ENERGI

Aban Offshore (IN) 66 .000 12 .756 1,1 %

Hindustan Oil Exploration (IN) 46 .000 2 .101 0,2 %

Reliance Industrial Infrastructure (IN) 38 .800 5 .448 0,5 %

Vijaya Bank (IN) 239 .000 1 .919 0,2 %

Summa Energi 22.224 1,9 %

MATERIAL

Bhushan Steel (IN) 108 .000 24 .129 2,1 %

Gujarat NRE Coke (IN) 1 .932 .596 24 .396 2,1 %

Hindalco Industries (IN) 1 .000 .000 24 .526 2,1 %

Hindustan Construction (IN) 780 .000 17 .803 1,5 %

IVRCL Infrastr . & Projects (IN) 245 .000 13 .435 1,1 %

Jaiprakash Ass (IN) 555 .000 12 .105 1,0 %

Jindal Saw (IN) 68 .100 1 .908 0,2 %

Jindal Steel & Power (IN) 275 .000 30 .029 2,6 %

JSW Steel (IN) 70 .000 10 .881 0,9 %

Larsen & Toubro (IN) 50 .000 12 .758 1,1 %

Lupin (IN) 9 .300 2 .087 0,2 %

Sesa Goa (IN) 364 .000 22 .950 2,0 %

Steel Authority of India (IN) 540 .000 19 .721 1,7 %

Sterlite Industries ADR (IN) 160 .000 20 .971 1,8 %

Tata Chemicals (IN) 400 .000 20 .406 1,7 %

Tata Steel (IN) 200 .000 18 .860 1,6 %

Welspun-Gujarat (IN) 430 .000 17 .825 1,5 %

Summa Material 294.790 25,2 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Ashok Leyland (IN) 1 .430 .000 10 .682 0,9 %

Balrampur Chini Mills (IN) 870 .000 18 .035 1,5 %

Bharat Forge (IN) 354 .000 14 .886 1,3 %

Century Textiles & Industries (IN) 205 .000 16 .734 1,4 %

Crompton Greaves (IN) 270 .000 17 .187 1,5 %

IRB Infrastructure Developers (IN) 53 .500 1 .999 0,2 %

Jet Airways (India) (IN) 225 .000 19 .199 1,6 %

Lanco Infratech (IN) 270 .000 23 .432 2,0 %

Nagarjuna Construction (IN) 680 .000 16 .902 1,4 %

Punj Lloyd (IN) 200 .000 6 .312 0,5 %

Siemens (IN) 144 .000 12 .799 1,1 %

Tata Motors ADR (IN) 200 .000 24 .134 2,1 %

Torrent Power (IN) 42 .000 2 .021 0,2 %

Unitech (IN) 550 .000 6 .977 0,6 %

Voltas (IN) 700 .000 18 .629 1,6 %

Summa Industri och tjänster 209.927 18,0 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Aptech (IN) 480 .000 13 .606 1,2 %

Bajaj Auto (IN) 17 .800 4 .640 0,4 %

Deccan Chronicle (IN) 295 .000 7 .683 0,7 %

Indian Hotels (IN) 139 .000 2 .153 0,2 %

Mahindra Mahindra (IN) 169 .000 27 .591 2,4 %

Maruti Suzuki (IN) 88 .000 21 .197 1,8 %

Zee Entertainment Enterprises (IN) 490 .000 19 .568 1,7 %

Summa Sällanköpsvaror 96.438 8,3 %

DAGLIGVAROR

Bajaj Hindusthan (IN) 600 .000 20 .546 1,8 %

Escorts (IN) 310 .000 6 .393 0,5 %

McLeod Russel India (IN) 50 .000 2 .012 0,2 %

Ruchi Soya Industries (IN) 150 .000 2 .104 0,2 %

Shree Renuka Sugars (IN) 607 .000 20 .772 1,8 %

United Spirits (IN) 70 .000 13 .736 1,2 %

Summa Dagligvaror 65.563 5,6 %

HÄLSOVÅRD

Biocon (IN) 440 .000 18 .880 1,6 %

Dr . Reddys Laboratories (IN) 112 .000 19 .543 1,7 %

Orchid Chem . & Pharm . (IN) 60 .000 1 .735 0,1 %

Ranbaxy Laboratories (IN) 300 .000 23 .877 2,0 %

Summa Hälsovård 64.035 5,5 %

FINANS OCH FASTIGHET

Allahabad Bank (IN) 98 .500 1 .921 0,2 %

Axis Bank (IN) 109 .000 16 .408 1,4 %

Canara Bank (IN) 330 .000 20 .105 1,7 %

Dena Bank (IN) 150 .000 1 .935 0,2 %

DLF (IN) 202 .000 11 .332 1,0 %

HDFC Bank ADR (IN) 10 .000 9 .273 0,8 %

Housing Dev . & Infrastr . (IN) 310 .000 17 .370 1,5 %

ICICI Bank ADR (IN) 60 .000 16 .172 1,4 %

IFCI (IN) 1 .810 .000 15 .006 1,3 %

Indiabulls Real Estate (IN) 375 .000 12 .660 1,1 %

India Infoline (IN) 540 .000 10 .755 0,9 %

Indian Overseas Bank (IN) 415 .000 7 .152 0,6 %

 Fondförmögenhet 2009.12.31
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Industrial Dev . Bank of India (IN) 970 .000 18 .948 1,6 %

Infrastructure Dev . Finance (IN) 740 .000 17 .554 1,5 %

Kotak Mahindra (IN) 111 .000 13 .954 1,2 %

LIC Housing Finance  (IN) 228 .000 28 .079 2,4 %

Oriental Bank of Commerce (IN) 295 .000 11 .475 1,0 %

Power Finance (IN) 60 .000 2 .357 0,2 %

Rural Electrifi cation (IN) 53 .000 1 .917 0,2 %

State Bank of India (IN) 20 .700 7 .062 0,6 %

UCO Bank (IN) 220 .000 1 .885 0,2 %

Yes Bank (IN) 99 .000 4 .130 0,4 %

Summa Finans och fastighet 247.448 21,2 %

INFORMATIONSTEKNIK

Financial Technologies (IN) 19 .500 4 .056 0,3 %

Firstsource Solutions (IN) 360 .000 1 .897 0,2 %

HCL Technologies (IN) 273 .000 15 .563 1,3 %

Infosys Technologies ADR (IN) 35 .000 13 .978 1,2 %

Mphasis (IN) 18 .500 2 .050 0,2 %

NIIT (IN) 687 .000 7 .287 0,6 %

Oracle Financial Serv . Software (IN) 27 .000 9 .617 0,8 %

Patni Computer Systems (IN) 28 .500 2 .145 0,2 %

Polaris Software Lab (IN) 74 .000 2 .095 0,2 %

Tata Consultancy Services (IN) 228 .000 25 .975 2,2 %

Tech Mahindra (IN) 116 .000 17 .625 1,5 %

Wipro (IN) 217 .000 22 .678 1,9 %

Summa Informationsteknik 124.968 10,7 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

GAIL (IN) 216 .000 13 .624 1,2 %

Gujarat State Petronet (IN) 132 .000 1 .974 0,2 %

GVK Power & Infrastructure (IN) 260 .000 1 .898 0,2 %

Reliance Infrastructure (IN) 69 .000 12 .175 1,0 %

Summa Kraftförsörjning 29.671 2,5 %

Summa not. fi nansiella instrument 1.155.065 98,9 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 13.268 1,1 %

FONDFÖRMÖGENHET 1.168.333 100 %

* (IN) Indien

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 1 .155 .065 kr .

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 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2009 för

Simplicity Afrika

 Org.nr. 515602-0942

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 insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5864–1004866

Bankgiro 5863–8453

PPM Fondnummer 534099
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Förvaltningsberättelse

Fondens resultat och utveckling under året

Simplicity Afrika har under 2009 genererat en positiv 
avkastning på 27,6 %. De afrikanska börserna började 
återhämtningen redan i oktober 2008 men den stora 
vändningen för fonden kom i början av mars och har 
sedan dess varit stigande. Det är inte bara den sydafri-
kanska börsen som påverkat fonden positivt sedan dess 
utan även den sydafrikanska randen som stärkts under 
året med nästan 17 %.

Fonden var vid ingången av året investerad till drygt 83 % 
i den sydafrikanska marknaden men när Egypten började 
återhämta sig efter februari månad har fonden successivt 
lämnat Sydafrika för att istället öka andelen i Egypten. 
Sedan halvårsskiftet har fonden även investerat i aktier 
noterade i Kanada, Storbritannien och USA som är geo- 
grafiskt knutna till Afrika. Under året har främst aktier 
relaterade till stål och övriga råvaror återhämtat sig mest. 

Fondens standardavvikelse för de senaste två åren uppgår 
till 27 % vilket är lite högre än medelstandardavvikelsen 
i fonden sedan fondstart. Variationerna på aktiemarkna-
derna minskade rejält under den andra halvan av 2009 
vilket även visade sig i fondens omsättningshastighet 
som blev 1,77 vilket var väsentligt lägre än 2008 då den 
uppgick till 2,47. Detta har minskat transaktionskostna-
derna för fonden jämfört med föregående år.

Aktie- och valutamarknaden

De afrikanska aktiemarknaderna har uppvisat en blandad 
utveckling under 2009. Den sydafrikanska börsen har 
stigit med 21 %. Därtill har den sydafrikanska randen 
stärkts med hela 17 % mot den svenska kronan. Den 
egyptiska börsen steg med 33 %, den marockanska föll 

med 11 % och börsen i Nigeria backade med 21 %. 
Dessutom har valutorna i Egypten och Marocko försvagats 
med cirka 7 % vardera och den nigerianska nairan för- 
svagats med drygt 14 % mot den svenska kronan.

Innehav och positioner

Sedan årsskiftet 2008/2009 har andelen egyptiska aktier 
ökat med 6 procentenheter och dessa utgör per den 31 
december 9 % av portföljen. Istället har andelen syd- 
afrikanska aktier minskat med 4 procentenheter till 79 %. 
Under 2009 har fonden helt och hållet avyttrat sina innehav 
i Marocko och Nigeria. Fonden har köpt ett antal aktier 
i Kanada, Australien och USA vilka alla har huvuddelen 
av sin verksamhet på den afrikanska kontinenten. 

Viktiga förändringar avseende sektorfördelningen är att 
Material ökat med 16 procentenheter och är nu största 
sektorn med 28 %. Värt att notera är även att Dagligvaror 
och Telekom har minskat med 11 respektive 9 procentenheter. 

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoinflöde på 29 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 279 MSEK. Fonden har 
även lämnat en utdelning under april månad på 13,6 MSEK. 

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har inte 
använt denna möjlighet under året. 
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2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  278 .503     211 .843     378 .308 132 .224

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  222 .915     339 .653     253 .373 95 .645

Antal utestående andelar  2 .929 .247,1603     2 .664 .046,8848    2 .850 .526,5358 1 .252 .626,3037

Fondandelsvärde, kr 95,08 79,52 132,72 105,56

Utdelning 5,50 0,97 - -

Kursutveckling sedan fondstart 2,3% –19,9 % 32,7 % 5,6 %

Kursutveckling under året 27,6% –39,6 % 25,7 % -

Årsberäknad totalavkastning 2 år -12,2% –11,4 % 19,1 % -

Genomsnittlig likviditet 3 % 3 % 6 % 2 %

Omsättningshastighet 1,8 2,5 1,4 1,4

JÄMFÖRELSEINDEX

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

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 11,8% –14,4 % 15,6 % 3,8 %

Utveckling jämförelseindex under året 36,6% –30,1 % 11,4 % 3,8 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år -2,3% –9,0 % 9,4 % -

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error 16,0% 14,9 % 10,8 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 27,0% 26,5 % 15,4 % -

Totalrisk för jämförelseindex 25,0% 24,2 % 16,7 % 27,1 %

Sharpe Ratio -0,54 –0,63 - -

Sharpe Ratio för jämförelseindex -0,19 –0,57 - -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

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

Till fondbolag, tkr 4 .236 6 .472 4 .814 1 .125

Till förvaringsinstitut, tkr 208 359 452 116

Till tillsynsmyndighet, tkr 4 - - -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 2 .133 7 .391 2 .712 691

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

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 6 .581 14 .221 7 .978 3 .150

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 3,0% 4,2 % 3,2 % 3,3 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0% 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 .
** Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet
2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr  211 .843     378 .308    132 .224 -

Andelsutgivning, tkr  159 .664     383 .979    405 .601 154 .809

Andelsinlösen, tkr –130 .557    –368 .980    –199 .654 –30 .949

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr  53.926    –178.393    40.136 8.364

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –2 .818    - - -

Lämnad utdelning, tkr –13 .554    –3 .071    - -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 278.503 211.843 378.308 132.224

Utdelning till andelsägare 2010

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 53 .926

Värdeförändring värdepapper, tkr 51 .181

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 3 .135

Summa, tkr 5.880

Att utdela under 2010, tkr 5.880

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 327 kr 210 kr 12 .636 kr

Månadssparande 1 .000 kr 210 kr 130 kr 13 .760 kr
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde  275 .982     209 .032    

Bank och övriga tillgångar  4 .754     4 .444    

Kortfristiga fordringar 1  7 .366     174    

Summa tillgångar  288.102     213.650    

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2  9 .599     1 .807    

Summa skulder  9.599     1.807    

FONDFÖRMÖGENHET  278.503     211.843    

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper  1 .837    -

Fordran angående oreglerade likvider valutaaffärer  5 .502    -

Upplupna räntor  27     27    

Upplupna utdelningar  -  146    

Summa  7.366     174    

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 1 .370  1 .446    

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper  2 .236    -

Skuld angående oreglerade likvider valutaaffärer  5 .502    -

Upplupet förvaltningsarvode  425    361

Övriga kortfristiga skulder  66       -

Summa  9.599     1.807    

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

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster  52 .614     78 .122    

Realisationsförluster –45 .898    –214 .282    

Orealiserade vinster  44 .465    –52 .975    

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument  51.181    –189.135    

Utdelningar  7 .928     16 .481    

Ränteintäkter  58     622    

Valutakursvinster och förluster netto –597     1 .004    

Summa intäkter och värdeförändring  58.569    –171.028    

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –4 .236    –6 .472    

Ersättning till förvaringsinstitut –208    –359    

Ersättning till tillsynsmyndighet –4   -

Summa förvaltningskostnader –4.448    –6.831    

Räntekostnader –15    –162    

Övriga kostnader –181    –372    

Summa kostnader –4.643    –7.365    

Årets resultat  53.926    –178.393    
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Fondförmögenhet 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

ENERGI

Paladin Energy (AU) 170 .000 4 .552 1,6 %

Riversdale Mining (AU) 85 .000 3 .888 1,4 %

Tullow Oil (GB) 30 .000 4 .455 1,6 %

Summa Energi  12.895    4,6 %

MATERIAL

AECI (ZA) 7 .430 436 0,2 %

African Rainbow Minerals (ZA) 32 .000 5 .394 1,9 %

Anglo American (ZA) 19 .690 6 .076 2,2 %

Anglo Platinum (ZA) 7 .554 5 .768 2,1 %

ArcelorMittal (ZA) 40 .000 3 .931 1,4 %

BHP Billiton ZAR (ZA) 23 .000 5 .270 1,9 %

Equinox Minerals (CA) 137 .000 3 .826 1,4 %

Exxaro Resources (ZA) 57 .496 5 .626 2,0 %

First Quantum Minerals (CA) 7 .800 4 .268 1,5 %

Kumba Iron Ore (ZA) 23 .000 6 .707 2,4 %

Merafe Resources (ZA) 700 .000 929 0,3 %

Mvelaphanda Resources (ZA) 120 .000 5 .609 2,0 %

Northam Platinum (ZA) 117 .945 5 .529 2,0 %

Orascom Constr GDR (EG) 13 .900 4 .582 1,6 %

Randgold Resources ADR (US) 7 .500 4 .283 1,5 %

Red Back Mining (CA) 40 .000 4 .047 1,5 %

Sappi (ZA) 145 .728 5 .005 1,8 %

Summa Material  77.287    27,8 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Aveng (ZA) 100 .000 3 .866 1,4 %

Barloworld (ZA) 75 .000 3 .284 1,2 %

Bidvest Group (ZA) 41 .000 5 .037 1,8 %

Grindrod (ZA) 278 .260 4 .798 1,7 %

Mondi  (ZA) 81 .000 3 .212 1,2 %

United Housing TR (EG) 275 .912 1 .544 0,6 %

Summa Industri och tjänster  21.741    7,8 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Adcock Ingram (ZA) 96 .228 5 .034 1,8 %

Clicks Group (ZA) 318 .000 8 .284 3,0 %

Financiere Richemont (ZA) 228 .668 5 .505 2,0 %

Foschini (ZA) 87 .000 5 .015 1,8 %

Imperial Holdings (ZA) 64 .590 5 .488 2,0 %

JD Group (ZA) 75 .000 3 .539 1,3 %

Mr Price Group (ZA) 136 .930 4 .587 1,6 %

Naspers (ZA) 23 .401 6 .663 2,4 %

Steinhoff International (ZA) 320 .000 6 .324 2,3 %

Truworths International (ZA) 85 .472 3 .581 1,3 %

Woolworths Holdings (ZA) 323 .000 5 .539 2,0 %

Summa Sällanköpsvaror  59.560    21,4 %

DAGLIGVAROR

Pickn Pay Stores (ZA) 127 .307 5 .069 1,8 %

SABMiller (ZA) 26 .182 5 .534 2,0 %

Spar Group (ZA) 76 .752 5 .279 1,9 %

Tiger Brands (ZA) 25 .000 4 .117 1,5 %

Summa Dagligvaror  19.999    7,2 %

HÄLSOVÅRD

Aspen Pharmacare (ZA) 106 .559 7 .536 2,7 %

Netcare (ZA) 484 .708 6 .386 2,3 %

Summa Hälsovård  13.922    5,0 %

FINANS OCH FASTIGHET

Absa Group (ZA) 34 .600 4 .280 1,5 %

Commercial Int . Bank (EG) 77 .000 5 .470 2,0 %

Egyptian Kuwaiti Holding (EG) 225 .500 3 .171 1,1 %

Egyptian Finan . Gr .-Hermes (EG) 121 .000 4 .003 1,4 %

Egyptians Hous . Dev . & Rec . (EG) 327 .000 2 .146 0,8 %

FirstRand (ZA) 280 .000 4 .923 1,8 %

Investec  (ZA) 85 .000 4 .381 1,6 %

Lonmin (ZA) 23 .000 5 .069 1,8 %

Nedbank Group (ZA) 42 .000 5 .005 1,8 %

Old Mutual (ZA) 338 .101 4 .258 1,5 %

Remgro (ZA) 20 .000 1 .724 0,6 %

RMB Holdings (ZA) 170 .620 4 .772 1,7 %

Sanlam (ZA) 226 .150 4 .973 1,8 %

Standard Bank Group (ZA) 40 .758 4 .012 1,4 %

T M G HOLDING (EG) 600 .000 5 .153 1,9 %

Summa Finans och fastighet  63.342    22,7 %

INFORMATIONSTEKNIK

Dimension Data Hold . (ZA) 646 .908 5 .515 2,0 %

Summa Informationsteknik  5.515    2,0 %

TELEKOMOPERATÖRER

Safaricom (KE) 4 .000 .000 1 .720 0,6 %

Summa Telekomoperatörer  1.720    0,6 %

Summa not. finansiella instrument 275.982 99,1 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 2.520 0,9 %

FONDFÖRMÖGENHET 278.503 100,0 %

* (EG) Egypten, (ZA) Sydafrika, (KE) Kenya, (AU) Australien, 
(GB) Storbritannien, (US) USA, (CA) Kanada

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 274 .338 kr .

Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande 
marknad utanför EES: 269 .983 kr .
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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 Afrika för räkenskapsåret 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2009 för

Simplicity Balans

 Org.nr. 515602-3318

Fondens startdatum 2009 .05 .29

Jämförelseindex MSCI TR Net World Index

Kursnotering/Handel Dagligen

Utdelning Ja, återinvesteras

Insättningsavgift 0 %

Utträdesavgift 0 %

Förvaltningsavgift Max 2,1 % (varav ers . till fondbolaget 1,9 %)

Minsta insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5851-1067744

Bankgiro 409-6103

PPM Fondnummer 191494
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Förvaltningsberättelse

Fondstart 29 maj

Det var ett stort intresse när fonden startade den 29 maj 
2009. Fondens placeringsstrategi är unik på den svenska 
fondmarknaden då den kan gå från 100 % investerat i 
aktier i tillväxtmarknader till att helt lämna marknaden 
och istället investera i svenska penningmarknadsinstru-
ment. Fonden förvaltas efter en kvantitativ strategi som 
systematiskt beslutar hur stor exponering fonden ska ha 
mot aktiemarknaden. Strategin styr när fonden ska äga 
aktier och i vilket land eller på vilken marknad fonden ska 
investera. Vår beprövade placeringsmodell, som används i 
våra aktiefonder, väljer sedan ut de starkaste aktierna på 
utvalda marknader, i dagsläget samma marknader som 
våra aktiefonder. Strategin och grundfilosofin bygger på 
långsiktighet och gynnas av långa trender i marknaden. 
Vid fondstart visade placeringsmodellen att fonden 
skulle vara 100 % investerad i aktier uppdelat på 
respektive region och har i stort sett behållit den 
exponeringen fram till årsskiftet. 

Aktier eller svenska penningmarknadsinstrument

Simplicity Balans kommer att följa våra aktiefonders urval 
av aktier och direktinvestera i dessa aktier. Fonden hade 
vid årsskiftet en full exponering mot aktiemarknaden 
inom regionerna Norden, Östeuropa, Asien, Indien och 
Afrika. En region måste systematiskt uppvisa en positiv 
trend för att kvalificera sig och hålla sig kvar i portföljen. 
Så fort någon region inte uppvisar en stark trend kommer 
den delen istället att ligga utanför aktiemarknaden och 
investeras i svenska penningmarknadsinstrument.

Fonden har av kostnadseffektiva skäl under uppstarten 
använt våra egna fonder för att få en exponering mot 
Asien, Indien, Afrika och Östeuropa. I Asien och 
Östeuropa har fonden även använt börshandlade ETF 
(Exchange Traded Funds) för att uppnå rätt exponering 
i dessa regioner. När fondens förmögenhet under 
hösten ökade blev det kostnadseffektivt att investera 
direkt i aktier för fonden inom regionerna Afrika, 
Östeuropa och Indien. Fonden använder vid årsskiftet 
fortfarande Simplicity Asien som exponering mot 
övriga asiatiska marknader då fondförmögenheten 
fortfarande bedöms vara för låg för en kostnadseffektiv 
aktiehandel. Fonden kommer troligtvis under det 
kommande halvåret att börja handla direkt i enskilda 
aktiemarknader inom Asien. Vid investering i våra egna 
fonder återbetalas förvaltningsavgiften.

Fondens resultat och målsättning

Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning 
och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net World 

Index mätt i svenska kronor. Fondens resultat blev nästan 
15 % under sina första sju månader vilket var i linje med 
jämförelseindex som stigit med drygt 15 %.

Fonden har under perioden haft en mycket låg 
standardavvikelse på 7,7 % och en omsättningshastighet 
beräknad i årstakt på 3,2. 

Innehav och positioner

Fondens landexponering var vid årsskiftet störst mot 
Indien med 14 %, Ryssland med 11 %, Sverige med 
11 %, Turkiet med 9 % och Sydafrika med 8 %. 

Den största branschen i fonden var Finans och fastighet 
med 24 %, följt av Material med 19 % och Industri och 
tjänster med 16 %.

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoinflöde på 97 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 107 MSEK. 

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har inte 
använt denna möjlighet under året.
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2009 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr 106 .872

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr 75 .065

Antal utestående andelar  931 .540,5437    

Fondandelsvärde, kr 114,73

Utdelning -

Kursutveckling sedan fondstart 14,7 %

Kursutveckling under året 14,7 %

Genomsnittlig likviditet 6,6 %

Omsättningshastighet 3,2

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex* MSCI TR Net World Index

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 15,1 %

Utveckling jämförelseindex under året 15,1 %

RISK**

Aktiv risk / Tracking Error -

Totalrisk / Standardavvikelse -

Totalrisk för jämförelseindex -

Sharpe Ratio -

Sharpe Ratio för jämförelseindex -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 1,9 %

Till fondbolag, tkr 844

Till förvaringsinstitut, tkr 63

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 160

% av total omsättning 0,04 %

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 1 .067

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 2,4 %

Total Expense Ratio (TER) 2,0 %

* MSCI TR Net World Index beräknas i SEK och är ett s .k . Total Return-index vilket tar hänsyn till utdelningar .
** Fonden har för kort historik för att nyckeltal ska vara rättvisande .

Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet
2009 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr -

Andelsutgivning, tkr 122 .898

Andelsinlösen, tkr –26 .266

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 10.240

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr -

Lämnad utdelning, tkr -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 106.872

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

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 1 .505 kr 1 .254 kr 11 .473 kr

Månadssparande 1 .000 kr 70 kr 60 kr 8 .770 kr

Utdelning till andelsägare 2010
Resultat enligt resultaträkning, tkr 10 .240

Värdeförändring värdepapper, tkr 10 .833

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 0

Summa, tkr –593

Att utdela under 2010, tkr 0
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 105 .899

Bank och övriga tillgångar 2 .903

Kortfristiga fordringar 2 65

Summa tillgångar 108.868

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 3 1 .996

Summa skulder 1.996

FONDFÖRMÖGENHET 106.872

Not 1 Övriga intäkter

Återfört förvaltningsarvode för investering i egna fonder 474

Summa 474

Not 2 Kortfristiga fordringar

Upplupna räntor 63

Upplupna utdelningar 2

Summa 65

Not 3 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 225

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper 1 .587

Upplupet förvaltningsarvode 158

Övriga kortfristiga skulder 25

Summa 1.996

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

2009 .05 .29–2009 .12 .31

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr

Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 6 .882

Realisationsförluster –3 .216

Orealiserade vinster 7 .166

Summa värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument 10.833

Utdelningar 103

Ränteintäkter 11

Övriga intäkter 1 474

Valutakursvinster och förluster netto –268

Summa intäkter och värdeförändring 11.153

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –844

Ersättning till förvaringsinstitut –63

Summa förvaltningskostnader –907

Räntekostnader –2

Övriga kostnader –5

Summa kostnader –913

Årets resultat 10.240
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Fondförmögenhet 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

AKTIEFOND

iShares MSCI All Country Asia 
ex-Japan (JP)

10 .150 4 .042 3,8 %

iShares MSCI Australia (AU) 4 .000 654 0,6 %

iShares MSCI Japan (JP) 4 .200 293 0,3 %

Simplicity Asien (SE) 249 .853,77 20 .323 19,0 %

Summa Aktiefond 25.313 23,7 %

ENERGI

Acergy (NO) 3 .200 362 0,3 %

Aker Solutions (SE) 2 .800 261 0,2 %

Alliance Oil Company (SE) 3 .800 390 0,4 %

C .A .T . Oil (RU) 8 .000 576 0,5 %

Gazprom Neft Lib (RU) 3 .000 583 0,5 %

Grupa Lotos (PL) 8 .000 634 0,6 %

Norsk Hydro (NO) 6 .100 367 0,3 %

Novatek ADR (RU) 1 .300 607 0,6 %

PA Resources SEK (SE) 7 .300 180 0,2 %

Paladin Energy (AU) 10 .000 268 0,3 %

Petroleum Geo-Services (NO) 5 .200 427 0,4 %

Rocksource (NO) 114 .000 465 0,4 %

Rosneft Oil GDR (RU) 7 .500 447 0,4 %

Seadrill (NO) 1 .500 274 0,3 %

Songa Offshore (NO) 6 .800 255 0,2 %

Tatneft ADR (RU) 2 .500 519 0,5 %

TGS Nopec Geophysical (NO) 3 .600 466 0,4 %

Tullow Oil (GB) 1 .800 267 0,3 %

Summa Energi 7.348 6,9 %

MATERIAL

African Rainbow Minerals (ZA) 1 .800 303 0,3 %

Anglo American (ZA) 1 .100 339 0,3 %

Anglo Platinum (ZA) 400 305 0,3 %

BHP Billiton ZAR (ZA) 1 .300 298 0,3 %

Billerud (SE) 6 .100 325 0,3 %

Boliden (SE) 5 .000 461 0,4 %

Evraz Group (RU) 2 .600 522 0,5 %

Exxaro Resources (ZA) 3 .300 323 0,3 %

First Quantum Minerals (CA) 700 383 0,4 %

Hindalco Industries (IN) 22 .200 544 0,5 %

Huhtamäki (FI) 3 .600 358 0,3 %

Jindal Saw (IN) 9 .200 258 0,2 %

Jindal Steel & Power (IN) 4 .500 491 0,5 %

JSW Steel (IN) 3 .300 513 0,5 %

KazMunaiGas Exploration 
Production (KZ)

2 .500 449 0,4 %

Kemira (FI) 2 .875 306 0,3 %

KGHM (PL) 3 .000 794 0,7 %

Kumba Iron Ore (ZA) 1 .300 379 0,4 %

Larsen & Toubro (IN) 1 .900 485 0,5 %

Lundin Mining (SE) 8 .000 236 0,2 %

Magnitogorsk GDR (RU) 8 .000 626 0,6 %
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Mechel Steel ADR (RU) 5 .400 724 0,7 %

MMC Norilsk Nickel ADR NYS (RU) 3 .400 345 0,3 %

M-real B (FI) 25 .000 392 0,4 %

Mvelaphanda Resources (ZA) 7 .000 327 0,3 %

New World Resources (CZ) 9 .000 564 0,5 %

Northam Platinum (ZA) 7 .000 328 0,3 %

Novolipetsk Steel ADR (RU) 2 .300 493 0,5 %

Orascom Constr GDR (EG) 900 297 0,3 %

Petropavlovsk (RU) 6 .000 715 0,7 %

Randgold Resources ADR (US) 500 286 0,3 %

Red Back Mining (CA) 2 .600 263 0,2 %

Sappi (ZA) 6 .600 227 0,2 %

SCA B (SE) 3 .300 315 0,3 %

Sesa Goa (IN) 8 .600 542 0,5 %

Severstal GDR (RU) 9 .000 594 0,6 %

SSAB A (SE) 2 .300 281 0,3 %

Steel Authority of India (IN) 15 .000 548 0,5 %

Sterlite Industries ADR (IN) 3 .900 511 0,5 %

Tata Steel (IN) 5 .700 538 0,5 %

Yara International (NO) 900 293 0,3 %

Summa Material 17.283 16,2 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

Alfa Laval (SE) 2 .900 287 0,3 %

Assa Abloy B (SE) 2 .500 345 0,3 %

Atlas Copco A (SE) 2 .100 221 0,2 %

Balrampur Chini Mills (IN) 24 .100 500 0,5 %

Bidvest Group (ZA) 2 .000 246 0,2 %

Cargotec B (FI) 1 .500 297 0,3 %

Cramo (FI) 2 .300 283 0,3 %

DSV (DK) 2 .400 311 0,3 %

FLSmidth & CO (DK) 600 304 0,3 %

Golden Ocean Group (NO) 22 .000 287 0,3 %

Grindrod (ZA) 17 .000 293 0,3 %

Hexagon B (SE) 3 .000 317 0,3 %

Jinhui Shipping and Transp . (NO) 10 .500 332 0,3 %

Kone B (FI) 1 .200 369 0,3 %

Koza Davetiye (TU) 40 .000 915 0,9 %

Lanco Infratech (IN) 5 .900 512 0,5 %

Lindab (SE) 2 .600 191 0,2 %

Metso (FI) 1 .600 404 0,4 %

NCC B (SE) 3 .300 390 0,4 %

NKT Holding (DK) 900 361 0,3 %

Norwegian Air Shut (NO) 1 .600 227 0,2 %

Ramirent (FI) 4 .000 281 0,3 %

Saab B (SE) 2 .500 295 0,3 %

Sandvik (SE) 4 .000 346 0,3 %

Skanska B (SE) 2 .200 268 0,3 %

SKF B (SE) 2 .700 334 0,3 %

Tata Motors ADR (IN) 4 .400 531 0,5 %

Trelleborg B (SE) 7 .000 376 0,4 %

Turk Hava Yollari (TU) 59 .000 1 .581 1,5 %

Uponor (FI) 1 .800 277 0,3 %
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Volvo B (SE) 4 .000 246 0,2 %

YIT (FI) 3 .000 445 0,4 %

Summa Industri och tjänster 12.371 11,6 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Adcock Ingram (ZA) 6 .000 314 0,3 %

Arcelik As (TU) 30 .000 833 0,8 %

Autoliv (SE) 800 255 0,2 %

Bang & Olufsen B (DK) 2 .200 229 0,2 %

Betsson B (SE) 3 .100 340 0,3 %

Electrolux B (SE) 2 .500 419 0,4 %

Financiere Richemont (ZA) 13 .000 313 0,3 %

Foschini (ZA) 5 .300 306 0,3 %

Hurriyet Gazete (TU) 66 .000 589 0,6 %

Imperial Holdings (ZA) 4 .000 340 0,3 %

JM (SE) 3 .700 455 0,4 %

KappAhl (SE) 5 .300 382 0,4 %

Mahindra Mahindra (IN) 3 .100 506 0,5 %

Maruti Suzuki (IN) 2 .100 506 0,5 %

Modern Times Group B (SE) 800 285 0,3 %

Naspers (ZA) 1 .300 370 0,3 %

Nobia (SE) 6 .500 272 0,3 %

Nokian Tyres (FI) 1 .400 244 0,2 %

Royal Caribbean Cruises (NO) 1 .900 346 0,3 %

Schibsted (NO) 2 .600 418 0,4 %

Steinhoff International (ZA) 18 .000 356 0,3 %

Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve 
Ticaret (TU)

40 .000 581 0,5 %

Woolworths Holdings (ZA) 18 .000 309 0,3 %

Summa Sällanköpsvaror 8.965 8,4 %

DAGLIGVAROR

Austevoll Seafood (NO) 6 .300 281 0,3 %

Carlsberg B (DK) 400 212 0,2 %

Cermaq (NO) 3 .600 249 0,2 %

Danisco (DK) 500 240 0,2 %

Magnit GDR (RU) 6 .000 682 0,6 %

Marine Harvest (NO) 70 .000 366 0,3 %

Oriflame (SE) 500 214 0,2 %

Pickn Pay Stores (ZA) 7 .000 279 0,3 %

SABMiller (ZA) 1 .600 338 0,3 %

Spar Group (ZA) 5 .000 344 0,3 %

United Spirits (IN) 2 .600 510 0,5 %

Wimm-Bill-Dann Foods ADR (RU) 4 .800 732 0,7 %

X5 Retail Group ADR (RU) 3 .000 685 0,6 %

Summa Dagligvaror 5.132 4,8 %

HÄLSOVÅRD

Aspen Pharmacare (ZA) 6 .300 446 0,4 %

Dr . Reddys Laboratories (IN) 1 .300 227 0,2 %

Elekta B (SE) 2 .100 359 0,3 %

Farmstandart GDR (RU) 4 .000 556 0,5 %

Getinge B (SE) 1 .800 245 0,2 %

GN Store Nord (DK) 9 .000 345 0,3 %

Netcare (ZA) 28 .000 369 0,3 %

Oriola-KD  (FI) 6 .100 275 0,3 %

Orion B (FI) 1 .800 278 0,3 %

Ranbaxy Laboratories (IN) 6 .100 486 0,5 %

Richter Gedeon (HU) 300 485 0,5 %

William Demant Holding (DK) 700 379 0,4 %

Summa Hälsovård 4.449 4,2 %

FINANS OCH FASTIGHET

Asya Katilim Bank B (TU) 40 .000 645 0,6 %

Atrium European Real (AT) 10 .000 470 0,4 %

Bank Pekao (PL) 1 .300 526 0,5 %

Bank Zachodni WBK (PL) 1 .000 476 0,4 %

BRE Bank (PL) 900 584 0,5 %

Citycon (FI) 6 .000 181 0,2 %

Commercial International Bank (EG) 4 .400 313 0,3 %

Danske Bank (DK) 1 .200 195 0,2 %

DnB NOR (NO) 2 .933 227 0,2 %

Egyptian Financial 
Group-Hermes (EG)

7 .000 232 0,2 %

Erste Bank (EUR) (CZ) 1 .700 458 0,4 %

Fabege (SE) 5 .500 249 0,2 %

FirstRand (ZA) 13 .000 229 0,2 %

Getin (PL) 24 .000 533 0,5 %

GSD Holding (TU) 120 .000 535 0,5 %

HDFC Bank ADR (IN) 535 496 0,5 %

ICICI Bank ADR (IN) 2 .000 539 0,5 %

IMMOEAST (AT) 13 .000 511 0,5 %

Ind . Dev . Bank of India (IN) 25 .300 494 0,5 %

Industrivärden C (SE) 2 .600 214 0,2 %

Ipek Matbaacilik (TU) 50 .000 750 0,7 %

Kinnevik B (SE) 2 .200 235 0,2 %

Lonmin (ZA) 1 .300 287 0,3 %

Niscayah (SE) 16 .000 238 0,2 %

Nordea DKK (SE) 3 .900 284 0,3 %

Norwegian Property (NO) 17 .000 283 0,3 %

Old Mutual (ZA) 21 .000 264 0,2 %

OTP Bank (HU) 3 .000 618 0,6 %

Peab B (SE) 7 .000 322 0,3 %

PKO Bank Polski (PL) 6 .000 558 0,5 %

RMB Holdings (ZA) 7 .800 218 0,2 %

Sampo A (FI) 1 .600 279 0,3 %

Sanlam (ZA) 14 .000 308 0,3 %

SEB A (SE) 4 .700 208 0,2 %

Sekerbank (TU) 49 .000 590 0,6 %

SHB A (SE) 1 .700 347 0,3 %

Sponda (FI) 7 .800 218 0,2 %

Storebrand (NO) 7 .500 366 0,3 %

Swedbank A (SE) 3 .600 256 0,2 %

Sydbank (DK) 1 .400 258 0,2 %

T M G HOLDING (EG) 33 .000 283 0,3 %

Turk Ekonomi Bank (TU) 60 .000 763 0,7 %

Turkiye Halk Bankasi (TU) 12 .000 626 0,6 %

Turkiye Vakiflar (TU) 40 .000 767 0,7 %

VTB Bank ADR (RU) 21 .000 696 0,7 %

Summa Finans och fastighet 18.131 17,0 %

INFORMATIONSTEKNIK

Atea (NO) 4 .600 284 0,3 %

Dimension Data Holdings ZAR (ZA) 38 .000 324 0,3 %

Infosys Technologies ADR (IN) 1 .250 499 0,5 %
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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 Balans för perioden 2009.05.29–2009.12.31. Det är fondbolaget som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen 
om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investerings- 
fonder 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist

Mphasis (IN) 4 .500 499 0,5 %

Tata Consultancy Services (IN) 4 .500 513 0,5 %

Tech Mahindra (IN) 3 .200 486 0,5 %

Tieto EUR (FI) 2 .100 312 0,3 %

Wipro (IN) 4 .800 502 0,5 %

Summa Informationsteknik 3.419 3,2 %

TELEKOMOPERATÖRER

Elisa (FI) 1 .500 246 0,2 %

Sistema GDR (RU) 6 .100 945 0,9 %

Tele2 B (SE) 2 .200 242 0,2 %

Telenor (NO) 3 .000 300 0,3 %

Vimpel Communication ADR (RU) 4 .900 656 0,6 %

Summa Telekomoperatörer 2.390 2,2 %

KRAFTFÖRSÖRJNING

GAIL (IN) 7 .800 492 0,5 %

Zorlu Enerji Elektr (TU) 41 .000 607 0,6 %

Summa Kraftförsörjning 1.099 1,0 %

Summa not. finansiella instrument 105.899 99,1 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 973 0,9 %

FONDFÖRMÖGENHET 106.872 100,0 %

* (DK) Danmark, (FI) Finland, (NO) Norge, (SE) Sverige, (JP) Japan,  
(TU) Turkiet, (RU) Ryssland, (AU) Australien, (PL) Polen, (GB) Storbritannien, 
(ZA) Sydafrika, (CA) Kanada, (IN) Indien, (KZ) Kazakstan, (CZ) Tjeckien, 
(EG) Egypten, (US) USA, (HU) Ungern, (AT) Österrike

Finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES: 71 .379 kr .



Simplicity Neutral | 47

Årsberättelse 2009 för

Simplicity Neutral

Org.nr. 515602-2294

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 100 kr

Månadssparande Ja

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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Förvaltningsberättelse

Fondens resultat och målsättning

Fonden vänder sig till den som ser sin investering som 
långsiktig och vill ha en lägre marknadsrisk än en 
traditionell aktiefond. Målsättningen är att avkastningen 
ska vara positiv över en tvåårsperiod oavsett utvecklingen 
på aktie- och räntemarknaden. Under 2009 uppvisade 
Simplicity Neutral en negativ avkastning på 15,3 %.

Fonden har under de senaste 24 månaderna haft en 
standardavvikelse på 13,77 % vilket är högre än normalt 
men ungefär hälften av risken mot en traditionell 
investering i aktier. Omsättningshastigheten uppgick till 
4,3 vilket är lägre än föregående år. 

Utveckling under året

Fonden gick in i året med en portfölj som hade en 
negativ korrelation med aktiemarknaden. Den främsta 
anledningen till fondens utveckling är det trendbrott 
som skedde i början av mars då aktiemarknaden, efter 
en kraftig och längre tids börsnedgång, åter började 
vända uppåt igen. Detta föranledde att fonden 
påverkades negativt.

I detta läge hade fonden i första hand investeringar i 
defensiva aktier såsom läkemedel, vilka dittills hade haft 
en relativt god utveckling. Samtidigt blankades aktier i 
hög grad i sektorer med högre risk som fram till dess 
hade underpresterat övriga aktiemarknaden.
 

När vändningen kom och marknaden vände uppåt blev 
förhållandena de motsatta. Högriskaktier överpresterade 
aktier med lägre risk och därför upplevde fonden en tids 
negativ utveckling till dess att den blev positionerad utifrån 
de nya förutsättningarna.

Innehav och positioner

Under 2009 har fonden avyttrat sina innehav i Finland och 
Norge och inriktningen är nu fokuserad på Sverige och 
Danmark. 

Den största förändringen vad gäller nettoexponering 
per sektor är att exponeringen mot Industri och tjänster 
har ökat från en negativ exponering på –10 % till en 
positiv exponering på +12 %. Exponeringen mot Sällan-
köpsvaror har också ökat och låg per den 31 december 
2009 på +5 %. Exponeringen i flera sektorer har minskat 
från en positiv exponering till negativ, framförallt 
sektorn Hälsovård som minskat från +6 % vid förra 
årsskiftet till –6 %. 

 

Med syftet att få portföljens totala nettoexponering nära 
noll hade fonden vid årsskiftet 2009/2010 korta 
positioner i indexterminer.

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoutflöde på 23 
MSEK och förvaltat kapital uppgår till 22 MSEK. 
Fonden har även lämnat en utdelning under april 
månad på 1,4 MSEK.
 
Derivat

Fonden har under 2009 använt derivatprodukter i form 
av indexterminer för att säkerställa att marknadsneutralitet 
upprätthålls i fonden. Detta har varit mer kostnadseffektivt 
för andelsägarna när fondförmögenheten successivt minskat.
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2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  22 .499    55 .351     117 .303

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  38 .107    73 .149     87 .164

Antal utestående andelar  263 .294,0655     532 .139,6086    1 .163 .777,0628

Fondandelsvärde, kr 85,45 104,02 100,80

Utdelning kr/andel 2,74 0,21 -

Kursutveckling sedan fondstart –9,24 % 7,13 % 0,80 %

Kursutveckling under året –15,28 % 6,28 % 0,80 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år –5,10 % 6,56 % -

Genomsnittlig likviditet 92 % 100 % 100 %

Omsättningshastighet 4,3 6,6 -

Jämförelseränta Sv . riksbankens reporänta Sv . riksbankens reporänta Sv . riksbankens reporänta

RISK*

Korrelation –0,62 - -

Totalrisk / Standardavvikelse 13,8 % 16,4 % -

Sharpe Ratio –0,54 0,15 -

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

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

Till fondbolag fast, tkr 351 661 157

Till fondbolag rörlig, tkr 2 1 .362 -

Till förvaringsinstitut, tkr - 53 42

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr 375 1 .625 174

% av total omsättning 0,11 % 0,16 % 0,04 %

Total kostnad (TKA)** 1,8% 4,9 % -

Total Expense Ratio (TER)** 0,9 % 2,8 % 2,3 %

*  Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .
** Avser en andelsägare som har investerat under året .

Fondens nyckeltal

Förändring av fondförmögenhet

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 55 .351 117 .303 -

Andelsutgivning, tkr 4 .783 38 .463 116 .631

Andelsinlösen, tkr –27 .535 –100 .314 -

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr –8.257 70 672

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –486 - -

Lämnad utdelning, tkr –1 .357 –171 -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 22.499 55.351 117.303

Utdelning till andelsägare 2010

Andelsägares kostnader 2009

Resultat enligt resultaträkning, tkr –8 .257

Värdeförändring värdepapper, tkr –8 .136

Skattemässig schablonintäkt på aktier, tkr 620

Summa, tkr 499

Att utdela under 2010, tkr 499

Belopp i kr I procent av marknadsvärde 2008 .12 .31

Marknadsvärde per 2008.12.31  100.000    

Värdeförändring före kostnader –13.587    –13,6 %

Fast förvaltningsarvode –805    –0,8 %

Rörligt förvaltningsarvode –29    0,0 %

Övriga kostnader –858    –0,9 %

Värdeförändring efter kostnader –15.280    –15,3 %

Marknadsvärde per 2009.12.31 84.720    

Exemplet åskådliggör en andelsägares totala kostnader för en investering under hela 2009 .
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 13 .205 41 .335

Bank och övriga tillgångar 16 .644 42 .524

Kortfristiga fordringar 1 827 1 .876

Summa tillgångar  30.676     85.736    

SKULDER

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 7 .513 23 .868

Övriga kortfristiga skulder 2 664 6 .517

Summa skulder  8.177     30.385    

FONDFÖRMÖGENHET  22.499     55.351    

Poster inom linjen

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper  10 .105     27 .182    

Marknadsvärde utlånade värdepapper 128 -

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper  819     1 .617    

Upplupna räntor  8     58    

Upplupna utdelningar  -  35    

Övriga kortfristiga fordringar  -  166    

Summa  827     1.876    

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen  256     4 .391    

Skuld angående oreglerade likvider värdepapper  361     2 .063    

Upplupet förvaltningsarvode  17     63    

Övriga kortfristiga skulder  31     -      

Summa  664     6.517    

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

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 16 .980 53 .195

Realisationsförluster –19 .496 –60 .456

Orealiserade förluster –5 .620 6 .799

Summa värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument –8.136 –462

Utdelningar 148 874

Ränteintäkter 219 3 .114

Valutakursvinster och förluster netto 101 –308

Summa intäkter och värdeförändring –7.668 3.218

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –353 –2 .023

Ersättning till förvaringsinstitut - –53

Summa förvaltningskostnader –353 –2.076

Räntekostnader –11 –10

Övriga kostnader –225 –1 .062

Summa kostnader –589 –3.148

Årets resultat –8.257 70
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Fondförmögenhet 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

ENERGI

Alliance Oil Company (SE) 1 .700 174 0,8 %

Lundin Petroleum (SE) –4 .600 –260 –1,2 %

Torm (DK) –3 .850 –271 –1,2 %

Summa Energi –357 –1,6 %

MATERIAL

Boliden (SE) 2 .700 249 1,1 %

Holmen B (SE) –2 .840 –520 –2,3 %

Lundin Mining (SE) 7 .500 221 1,0 %

SSAB A (SE) 2 .400 293 1,3 %

Summa Material 243 1,1 %

INDUSTRI OCH TJÄNSTER

ABB (SE) –2 .400 –331 –1,5 %

Alfa Laval (SE) 3 .200 317 1,4 %

Assa Abloy B (SE) 2 .600 358 1,6 %

Atlas Copco A (SE) 3 .300 347 1,5 %

DSV (DK) 2 .700 350 1,6 %

FLSmidth & CO (DK) 800 405 1,8 %

Group 4 Securicor (DK) 10 .000 299 1,3 %

Hexagon B (SE) 3 .000 317 1,4 %

Intrum Justitia (SE) 2 .600 233 1,0 %

NCC B (SE) 1 .600 189 0,8 %

Saab B (SE) 2 .200 260 1,2 %

Sandvik (SE) 4 .600 397 1,8 %

Scania B (SE) –5 .000 –462 –2,1 %

Skanska B (SE) 3 .000 365 1,6 %

SKF B (SE) 3 .000 371 1,6 %

Trelleborg B (SE) 3 .700 199 0,9 %

Vestas Wind Systems (DK) –440 –192 –0,9 %

Volvo B (SE) 6 .100 375 1,7 %

Summa Industri och tjänster 3.798 16,9 %

SÄLLANKÖPSVAROR

Betsson B (SE) 2 .100 230 1,0 %

Björn Borg (SE) 3 .000 201 0,9 %

Electrolux B (SE) 2 .600 436 1,9 %

Eniro (SE) –9 .200 –329 –1,5 %

Hennes & Mauritz B (SE) –800 –318 –1,4 %

JM (SE) 1 .900 234 1,0 %

KappAhl (SE) 3 .300 238 1,1 %

Modern Times Group B (SE) 580 206 0,9 %

Nobia (SE) 4 .300 180 0,8 %

Summa Sällanköpsvaror 1.078 4,8 %

DAGLIGVAROR

Axfood (SE) 900 189 0,8 %

Danisco (DK) 550 264 1,2 %

Oriflame (SE) 700 300 1,3 %

Swedish Match (SE) –3 .240 –508 –2,3 %

Summa Dagligvaror 244 1,1 %

HÄLSOVÅRD

AstraZeneca (SE) –1 .400 –469 –2,1 %

Coloplast B (DK) –500 –326 –1,4 %

Elekta B (SE) 800 137 0,6 %

Genmab (DK) –3 .600 –407 –1,8 %

Getinge B (SE) 1 .400 191 0,8 %

H . Lundbeck (DK) –3 .000 –392 –1,7 %

Novo Nordisk (DK) –700 –320 –1,4 %

William Demant Holding (DK) 550 298 1,3 %

Summa Hälsovård –1.290 –5,7 %

FINANS OCH FASTIGHET

Hufvudstaden A (SE) –4 .800 –260 –1,2 %

Investor B (SE) –3 .800 –505 –2,2 %

Kinnevik B (SE) 1 .500 161 0,7 %

Kungsleden (SE) –5 .700 –280 –1,2 %

Niscayah (SE) 12 .500 186 0,8 %

Nordea DKK (SE) 8 .900 649 2,9 %

Ratos B (SE) –1 .700 –315 –1,4 %

SEB A (SE) 7 .800 346 1,5 %

SHB A (SE) 1 .650 337 1,5 %

Swedbank A (SE) 4 .300 305 1,4 %

Wihlborgs Fastigheter (SE) –2 .300 –305 –1,4 %

Summa Finans och fastighet 318 1,4 %

INFORMATIONSTEKNIK

Ericsson B (SE) –6 .300 –415 –1,8 %

Summa Informationsteknik –415 –1,8 %

TELEKOMOPERATÖRER

Millicom International Cellular (SE) –600 –320 –1,4 %

Tele2 B (SE) 2 .700 298 1,3 %

Summa Telekomoperatörer –22 –0,1 %

INDEXTERMINER

OMXS30 IND FUTURE Jan10 (SE) –41 –6 0,0 %

Exponering  (–3905) (–17,6 %)

Summa Indexterminer –6 0,0 %

FÖRETAGSCERTIFIKAT

TeliaSonera 100121 (SE) 2 .000 .000 2 .102 9,3 %

Summa Företagscertifikat 2.102 9,3 %

Summa not. aktierelaterade finansiella instument 3.591 16,0 %

Nettoexponering aktierelaterade finansiella instument (–314) (–1,4 %)

Summa not. ränterelaterade fin. instrument 2.102 9,3 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 16.807 74,7 %

FONDFÖRMÖGENHET 22.499 100,0 %

* (SE) Sverige, (DK) Danmark
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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 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist
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Årsberättelse 2009 för

Simplicity Likviditet

Org.nr. 515602-1213

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 insättning 100 kr

Månadssparande Ja

Förvaringsinstitut SEB

Bankkonto SEB 5851–1034072

Bankgiro 5972–6141

PPM Fondnummer 418699
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Förvaltningsberättelse

Fondens resultat och målsättning

Simplicity Likviditet har under 2009 lyckats infria sin 
målsättning att ge sina andelsägare en ränta som har 
varit högre än den korta svenska marknadsräntan. 
Fonden har under 2009 genererat en avkastning på 
2,1 %. Jämförelseindex, OMRX T-BILL Index, steg 
under samma period med 0,4 %.

Utveckling under året

Fonden har under 2009 strategiskt förlängt sin duration 
efter att Riksbanken signalerade ytterligare räntesänkningar 
innan sommaren. Fonden har som högst haft en duration 
på drygt sex månader vilket skall jämföras med två 
månader vid årsskiftet 2008/2009. Vid utgången av 2009 
var durationen strax under fyra månader.

Denna strategi har visat sig lyckosam. Stibor 6 månader 
var vid årsskiftet 2008 2,50 % och vid årsskiftet 2009 
0,67 %. Räntan har under året nästan halverats vilket 
bidragit positivt till fondens utveckling. Den största 
enskilda ökningen på en dag var den 11 februari 2009 då 
fonden steg 39 punkter i samband med att Riksbanken 
sänkte reporäntan från 2 % till 1 %.

Den rådande finanskrisen har satt sina spår på den 
svenska räntemarknaden i form av att kreditspreadarna 
(skillnaden mellan Stibor och erhållen ränta) kraftigt har 
stigit under 2008 men även under första delen av 2009 
för att sedan successivt minska under året och komma 
tillbaka till normala nivåer. 

De största spreadarna har varit i de företag som varit 
verksamma eller har koppling till fordonsindustrin. Det 
har även varit stort fokus på likviditeten i marknaden som 
under sista delen av 2008 var bristfällig. Fonden, som 
enligt fondbestämmelserna endast får investera i företag 
med högsta kreditrating, har klarat detta bra och haft en 
portfölj med efterfrågade räntepapper med god likviditet. 

Fonden har ökat sitt innehav i FRN, Floating Rate Note, 
under året med nästan 10 %. Detta av den anledningen att 
spreaden var högre där än i ett motsvarande certifikat 
till liknande risknivå. 

Innehav och positioner

Andel av fonden som är investerad i företagscertifikat har 
under 2009 ökat från 79 % till 84 %. Andelen FRN har 
också ökat och utgör nu 14 %. Istället har andelen likvida 
medel minskat och utgjorde vid årsskiftet endast 2 %.
 

Fondförmögenhetens utveckling

Fonden har under året haft ett nettoutflöde på 786 MSEK 
och förvaltat kapital uppgår till 649 MSEK. Fonden har 
även lämnat en utdelning under april månad på 44 MSEK. 

Derivat

För att effektivisera förvaltningen och skydda fondens 
tillgångar mot kurs- och valutarisker får fonden bedriva 
handel i optioner och terminskontrakt. Fonden har inte 
använt denna möjlighet under året.
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Utdelning till andelsägare 2010

Resultat enligt resultaträkning, tkr 23 .573

Orealiserad värdeförändring räntebärande obligationer, tkr 5 .085

Att utdela under 2010, tkr 28.658

Förändring av fondförmögenhet

2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet vid årets början, tkr 1 .495 .013 1 .160 .365 26 .229 -

Andelsutgivning, tkr 1 .275 .404 4 .005 .738 1 .875 .132 42 .366

Andelsinlösen, tkr –2 .061 .469 –3 .749 .072 –751 .729 –16 .234

Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr 23.573 88.951 10.825 97

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen, tkr –40 .325 - - -

Lämnad utdelning, tkr –43 .519 –10 .969 –92 -

Fondförmögenhet vid årets slut, tkr 648.677 1.495.013 1.160.365 26.229

Fondens nyckeltal
2009 .12 .31 2008 .12 .31 2007 .12 .31 2006 .12 .31

Fondförmögenhet, tkr  648 .677     1 .495 .013    1 .160 .365  26 .229

Genomsnittlig fondförmögenhet, tkr  994 .371     1 .755 .689    259 .456 19 .955

Antal utestående andelar  6 .062 .470,5365     13 .725 .279,9361    11 .149 .690,55 260 .960,2299

Fondandelsvärde, kr 107,00 108,92 104,07 100,51

Utdelning, kr/andel 4,13 0,60 0,13 -

Kursutveckling sedan fondstart 12,0 % 9,7 % 4,2 % 0,5 %

Kursutveckling under året 2,1 % 5,3 % 3,7 % 0,5 %

Årsberäknad totalavkastning 2 år 3,7 % 4,5 % 3,6 % -

Genomsnittlig likviditet 4 % 6 % 16 % 9 %

Omsättningshastighet 2,8 4,4 3,1 0,3

JÄMFÖRELSEINDEX

Jämförelseindex OMRX T-BILL OMRX T-BILL OMRX T-BILL OMRX T-BILL

Utveckling jämförelseindex sedan fondstart 8,9 % 8,4 % 3,9 % 0,4 %

Utveckling jämförelseindex under året 0,4 % 4,4 % 3,4 % 0,4 %

Årsberäknad totalavkastning jämförelseindex 2 år 2,4 % 4,1 % 3,3 % -

RISK*

Aktiv risk / Tracking Error 0,30 % 0,20 % 0,15 % -

Totalrisk / Standardavvikelse 0,60 % 0,35 % 0,17 % -

Totalrisk för jämförelseindex 0,60 % 0,23 % 0,14 % -

Sharpe Ratio 2,11 1,95 - -

Sharpe Ratio för jämförelseindex 1,83 1,86 - -

Duration 0,29 0,14 0,12 0,18

FÖRVALTNINGSAVGIFTER

Till fondbolag i fast avgift 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 %

Till fondbolag, tkr 1 .491 2 .641 389 5

Till förvaringsinstitut, tkr 127 203 64 2

Till tillsynsmyndighet, tkr 28 - - -

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Transaktionskostnader, tkr  23    48 - -

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

TOTAL KOSTNAD (TKA)

Total kostnad, tkr 1 .669 2 .892 453 7

Totalkostnad av genomsnittlig fondförmögenhet 0,17 % 0,16 % 0,17 % 0,15 %

Total Expense Ratio (TER) 0,16 % 0,16 % 0,17 % 0,15 %

* Nyckeltalen är beräknade per de senaste 24 månaderna i enlighet med Fondbolagens förenings rekommendation för redovisning av nyckeltal .

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 .

Totalkostnad Varav förv .kostnad Värde 2009 .12 .31

Engångsinsättning 10 .000 kr 17 kr 15 kr 10 .207 kr

Månadssparande 1 .000 kr 10 kr 10 kr 12 .100 kr
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Balansräkning

Not 2009 .12 .31 2008 .12 .31

TILLGÅNGAR tkr tkr

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 635 .806 1 .234 .978

Bank och övriga tillgångar 16 .959 141 .064

Kortfristiga fordringar 1 - 135 .000

Summa tillgångar  652.765    1.511.042

SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 2 4 .087 16 .029

Summa skulder  4.087    16.029

FONDFÖRMÖGENHET  648.677    1.495.013    

Not 1 Kortfristiga fordringar

Fordran angående oreglerade likvider värdepapper  - 135 .000

Summa  - 135.000

Not 2 Övriga kortfristiga skulder

Skuld angående inlösen 3 .986 15 .842

Upplupet förvaltningsarvode 87 187

Övriga kortfristiga skulder 14 -

Summa  4.087    16.029

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

2009 2008

INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING tkr tkr

Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument

Realisationsvinster 26 .210     82 .382    

Orealiserade förluster –5 .085     5 .120    

Summa värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument 21.125    87.502    

Utdelningar 1 .527    -

Ränteintäkter 2 .590     4 .341    

Summa intäkter och värdeförändring 25.243     91.843    

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten –1 .491    –2 .641    

Ersättning till förvaringsinstitut –127    –203    

Ersättning till tillsynsmyndighet –28    -

Summa förvaltningskostnader –1.646    –2.844    

Räntekostnader –7    –48    

Övriga kostnader –16    -

Summa kostnader –1.670    –2.892

Årets resultat  23.573     88.951    



Simplicity Likviditet | 57

Fondförmögenhet 2009.12.31

FINANSIELLA INSTRUMENT

Not . svenska värdepapper Nominellt Markn .värde tkr Andel i %

FÖRETAGSCERTIFIKAT

BMW Finans 100610   50 .000 .000  50 .418    7,8 %

Fortum 100604       30 .000 .000  29 .917    4,6 %

Landshypotek 100324 15 .000 .000  15 .195    2,3 %

Landshypotek 100517 15 .000 .000  15 .557    2,4 %

Länsförs Bank 100602 30 .000 .000  29 .943    4,6 %

Mkb Fast AB 100317  30 .000 .000  29 .983    4,6 %

Nykredit 101001     30 .000 .000  30 .389    4,7 %

Sca Finans 100323   25 .000 .000  24 .976    3,9 %

Sca Finans 101118   5 .000 .000  5 .139    0,8 %

Scania 100429       15 .000 .000  15 .767    2,4 %

Scania Cert 100608  10 .000 .000  10 .286    1,6 %

Scania Cv 100517    5 .000 .000  5 .230    0,8 %

Securitas 100716    30 .000 .000  29 .872    4,6 %

Spintab 100426      30 .000 .000  29 .965    4,6 %

Stadshypotek 100602 30 .000 .000  29 .943    4,6 %

Svenska VW 100426   50 .000 .000  49 .902    7,7 %

Teliasonera 100121  30 .000 .000  31 .524    4,9 %

Toyota 100204       50 .000 .000  49 .983    7,7 %

Volvo Finans 100610 25 .000 .000  24 .895    3,8 %

Volvo Finans 100614 35 .000 .000  34 .848    5,4 %

Summa Företagscertifikat  543.732    83,8 %

FLOATING RATE NOTE

Atlas Copco FRN 100525 7 .000 .000  7 .006    1,1 %

Industrivärden FRN  10 .000 .000  9 .997    1,5 %

Sandvik FRN 100125  20 .000 .000  20 .023    3,1 %

Telenor FRN 100308  55 .000 .000  55 .048    8,5 %

Summa Floating Rate Note  92.074    14,2 %

Summa not. finansiella instrument  635.806    98,0 %

Nettot av fondens övr. tillgångar och skulder 12.871    2,0 %

FONDFÖRMÖGENHET  648.677    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 2009. 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 2010.02.03

Michael Lindengren
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Varberg 2010.02.03

Anders Halvarsson Jonas Wollin Ulf Ingemarson Hans Bergqvist



1 . Fyll i en teckningsanmälan, inklusive kundfrågeformuläret . 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 tillsammans med erforderliga handlingar 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 100 kr .

5 . Du kan också gå in på www .simplicity .se och följa instruktionerna under länken ”Köp/Byt/Sälj” .

Mer information om Simplicitys fonder och hur du gör för att bli andelsägare finns på www .simplicity .se .

Investera i Simplicitys fonder

Det är möjligt att månadsspara i våra fonder via autogiro . Valfritt belopp från 100 kr kan månadssparas i respektive 
fond . Vid sparande via autogiro uttages ingen insättningsavgift . Fyll i blanketten ”Månadssparande/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

Marie Ingemarson, administration

Karin Bolander Björk, administration, riskansvarig

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

Daniel Helgstedt Henrik Tingstorp

Mathias Lundmark Lena Wehlin

Marie IngemarsonLinn Kluge

Karin Bolander Björk Håkan Kjellsson
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