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AVKASTNING PERIODEN

ÅRLIG AVGIFT
Fonden är registrerad  
i SWESIF Hållbarhetsprofil

Utveckling 31 dec 2019–31 december 2020

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Hårdvara / IT-utrustning 
13,1%

Fastighet 10,7%

Råvaror 3,9%

Finans 3,7%

Hälsovård 15,4%

Konsumentvaror 19,2%

Industri 24,8%

Likvida medel m m 0,7%

Mjukvara/IT-tjänster 3,5%

UTVECKLING 31 DECEMBER 2011–31 DECEMBER 2020

Fondens utveckling 201231 191231 181231 171231 161231 151231 141231 131231 121231 111231

Fondförmögenhet, TSEK 16 069 733 9 803 523 6 723 256 7 358 643 6 493 236 5 666 454 3 816 078 3 424 782 2 177 652 1 900 553

Antal utestående andelar 13 748 503 11 864 738 11 570 933 12 340 894 11 934 731 11 772 967 10 641 506 10 699 818 9 412 265 8 703 880

Andelsvärde, kr 1 168,84 826,27 581,05 596,28 544,06 481,32 358,6 320,08 231,36 218,36

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – 10,33 4,9

Totalavkastning, fond 41,46% 42,20% –2,55% 9,60% 13,03% 34,22% 12,03% 38,35% 11,18% –12,61%

Totalavkastning, jämförelseindex 23,00% 43,16% –0,17% 8,82% 12,18% 30,07% 21,55% 36,63% 12,65% –13,24%

Fonden startade 2004-05-17 med andelskurs 100 kr.

Exponeringar i Aktiefond Småbolag 31 december 2020

Vi jämför fondens utveckling
med Carnegie Small Cap Return
Index Sweden. Det inkluderar
utdelningar och är ett av de
marknadsledande indexen. Det
innehåller samtliga små och
medelstora bolag noterade på
svenska aktiebörsen. Fondens
jämförelseindex återspeglar den
marknad fonden investerar på.
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Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2019. Fondens 
väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

Fondens utveckling
Fondens avkastning uppgick till 41,5 (42,2) procent, 
medan fondens jämförelseindex avkastade 23,0 
(43,2) procent. Fondens samlade förmögenhet 
ökade med 6 266,2 MSEK till 16 069,7 MSEK.  
Fonden hade ett nettoinflöde på 1 993,5 MSEK.

Fonden gick betydligt bättre än sitt jämförelse
index. Sinch, Beijer Ref och Mips är tre innehav 
som gynnat avkastningen. Fonden har ingen posi
tion i spelbolag och fram till 15 maj, då Evolution 
Gaming växte ur småbolagsindex, har avsaknaden 
av aktier i bolaget kostat drygt 3,0 procentenheter. 
Övriga negativa bidrag kom från avsaknaden av 
aktier i Sobi och NetEnt. 

Fonden har investerat i Electrolux och Electrolux 
Professional samt i Sinch. För att finansiera köpen 
avyttrades SCA, MTG och Billerud. De största inne
haven var vid årsskiftet Sinch, Nibe och Beijer Ref. 

Marknadens utveckling
Börsåret inledde avvaktande och börsen backade 
kraftigt under februari och mars. Därefter skedde 
en rejäl återhämtning, trots en nedgång i oktober. 

Covid19 och bland annat Amazons etablering i 
Sverige drev på intresset för ehandel och digitali
sering. Det har resulterat i en förhållandevis stark 
svensk ekonomi i ett läge med fortsatt låga räntor. 

Intresset för introduktioner och företagsaffärer 
ökade. Fonden har medverkat i en del emissioner. 
Ett bolag som varit särskilt aktivt är Swedencare 
inom djurhälsa. Genom årets fyra förvärv stärkte 
bolaget både sin fysiska plattform och onlineplatt
form i USA. Utvecklingen inom sektorn går snabbt 
och en konsolidering sker i ett läge då marknaden 
växer kraftigt. Ett annat nytt innehav är Re:NewCell 
inom återvinning av textilier. Företagets aktiekurs 
har sedan november ökat med cirka 200 procent. 
Marknadens intresse för hållbara investeringar är 
enormt.

Utsikter
Fonden fokuserar främst på specifika aktier med 
strukturell tillväxt inom bland annat teknik,  
hållbarhet och industriell automatisering (Internet 
of things och molntjänster). Bolagen finns i flera 
sektorer, till exempel hälsovård. En aktie som 

gynnas är Medicover där sjukvårdsförsäkringar i 
kombination med digitalisering och effektivisering 
av vården driver efterfrågan. 

I takt med att världsekonomin återhämtar sig, 
tror vi att bolagen totalt sett bibehåller eller ökar 
sina vinstmarginaler. Det gör att vinstförväntning
arna för 2021 fortsätter att revideras upp. Dessutom 
kan bolagen addera värdeskapande förvärv. 

Orosmoln finns det gott om. I närtid blir tillväxt
takten i ekonomin troligtvis lite lägre, innan den 
skjuter fart till våren. Risken finns att nya virusva
rianter förvärrar smittspridningen och att regioner 
misslyckas med vaccineringen. Globala regleringar 
mot techbolagen utgör en annan risk. Det är en 
utmaning att analysera nya aktörer och förutsätt
ningar efter pandemin. Men utsikterna för 2021 är 
goda trots ett starkt 2020. 

Fondens placeringsstrategi är offensiv men 
väljer nu  att öka flexibiliteten i form av högre andel  
likviditet. Börsen är inte lågt värderad och timingen 
är viktig men det finns fortfarande intressanta 
möjligheter därute. 

ANGELICA HANSON
har förvaltat fonden 

sedan april 2006

0,4%

41,5%

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

Företag Vikt
Kursutveckling  
fr 191231, SEK  

Sinch 6,7% 367,7%

Nibe 2,9% 66,1%

Beijer Ref 2,9% 37,0%

Avanza 2,9% 138,2%

Sweco 2,6% 25,4%

FAKTA

Fondnummer premiepension 269 357

Avgift i premiepension 0,18%

Förvaltningsavgift 0,40%

Norman-belopp 3 558 kr

Insättnings-/uttagsavgift 0%

FONDRATING

Morningstar Rating 4

Morningstar Hållbarhetsbetyg 4

Rating per 2020-12-31 och betyg per 2020-11-30 
från oberoende fondutvärderingsföretag  
(skala 1–5)

PLACERINGSINRIKTNING

Aktiefond Småbolag är en aktivt förvaltad 
fond som placerar merparten av kapitalet i 
svenska aktier, men kan även placera upp till 
25 procent på övriga nordiska börser. Fonden 
tar hänsyn till hållbarhetskriterier.

Aktiefond Småbolag

Tjänster 5,0%



AMF Fonder Årsberättelse 2020 AKTIEFOND SMÅBOLAG sid 28

Hållbarhetsinformation AMF Aktiefond Småbolag

   Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av 
fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS  
I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN 

   Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan  
på miljö och klimat). 

   Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättig heter, 
arbets tagarrättigheter och lika behandling). 

   Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktie ägares 
rättigheter, frågor om ersättningar till ledande 
befattningshavare och motverkande av  
korruption).

  Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET 
  Fonden väljer in 

  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvalta
rens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade 
kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala 
och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete 
med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i 
fonden. Detta alternativ avser även fonder som 
väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelate
rat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social 
hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i 
projekt eller verksamheter med mätbar samhälls 
eller miljönytta.  

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhets
frågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska 
bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får 
effekt men behöver inte vara avgörande för vilka 
bolag som väljs in i fonden. Detta alternativ avser 
fonder som uttalat och systematiskt integrerar 
hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och in
vesteringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryck
ligen en del av investeringsprocessen, analyseras 
kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. 

  Annan metod som fonden tillämpar för att 
välja in.

  Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i 
följande produkter och tjänster. Högst fem procent 
av omsättningen i det bolag där placeringen sker 
får avse verksamhet som är hänförlig till den angiv
na produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster
Under denna rubrik kan även en fond som inte  
beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter 
och tjänster som inte ingår i fonden till följd av 
fondens placeringsinriktning. 

  Klusterbomber, personminor 
  Kemiska och biologiska vapen 
  Kärnvapen
  Tobak
  Kommersiell spelverksamhet 
Fondbolagets kommentar: Avser hasardspel

  Pornografi
  Kol

Internationella normer 
Internationella normer avser internationella 
konventioner, lagar och överenskommelser såsom 
FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multi nationella företag som rör frågor om miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

  Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar 
åtgärder för att komma till rätta med identifierade 
problem eller där fonden bedömer att bolagen inte 
kommer att komma tillrätta med problemen under 
en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det 
enskilda fallet 

Fonden har valt bort:
Fonden har under 2020 inte haft några investe
ringar i verksamheter som är inblandade i tillverk
ning eller distribution av så kallade kontroversiella 
vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, 
biologiska vapen och kärnvapen). Fonden har inte 
heller investerat i bolag där mer än 10 procent av 
omsättningen kommer från utvinning av kol. I 
juni 2020 beslutade AMF Fonder att sänka denna 
begränsning till 5 procent av omsättningen. Vidare 
beslutade AMF Fonder att uttalat exkludera 
innehav i bolag som producerar eller distribuerar 
tobak eller pornografi samt bolag vars kärnverk
samhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet 
(hasardspel).

Småbolagsfonden har inte investerat i nischban
ker med höga utlåningsräntor. Fonden äger inte hel
ler några investeringar i olja och har fortsatt avstått 
ifrån att investera i Lundin Energy mot bakgrund av 
misstankarna gällande folkrättsbrott i Sudan. 

Fonden har påverkat:
Som investerare och aktieägare har vi möjlighet att 
påverka både bolag och branscher i en mer hållbar 
riktning, en möjlighet vi försöker utnyttja på bästa 
sätt. Som betydande ägare i ett stort antal svenska 
bolag utövar AMF Fonder aktiv ägarstyrning. 

Ett flertal av Småbolagsfondens innehav befinner 
sig i stark tillväxt och utvecklingsfas och har inte 
alla rutiner och funktioner på plats. I dessa fall är 
det viktigt att ledningen har en genomtänkt strategi, 
en hög ambitionsnivå och en plan för hållbarhets
arbetet. Förvaltaren följer upp detta genom 
egen och extern analys, och i dialog med bolaget. 
Förvaltaren utvärderar också bolagens arbete med 
utveckling av miljövänliga tekniker och effektivt 
nyttjande av insatsvaror (varor som används och 
förbrukas i tillverkning av andra varor). Ambitionen 
är att förmå bolaget att lägga fokus på klimatsmarta 
lösningar som gör skillnad. Även i regelbundna 
möten med andra bolag i fonden förs löpande dis
kussioner om hur hållbarhetsarbetet kan fortsätta 
utvecklas och förbättras.

AMF Fonder är, genom Småbolagsfonden, repre
senterat i tre valberedningar och är där delaktig i 
att lyfta hållbarhetsfrågor på agendan. Arbetet kan 
bland annat handla om att stärka mångfalden och 
jämställdhet i styrelse och ledning samt vara boll
plank inom andra viktiga frågeställningar. Ambitio
nen är att se till att styrelse och ledningsgrupper har 
relevant kunskap inom hållbarhet. 

AMF sitter sedan några år i  Dedicares valbered
ning där det konstaterats att HR och personalfrå
gor är en viktig funktion i denna personintensiva 
konsultverksamhet. Därmed har man stärkt upp 
HRkompetensen i styrelsen och bolaget. 

För ett annat bolag i fonden, Sivers Semicon
ductors, som står i begrepp att byta lista från First 
North till stora listan är hållbarhets och ESG 
frågor naturligtvis mycket viktiga att fokusera på. 
Arbetet med att skapa mångfald i styrelsen fortskri
der med målet att uppnå en jämn könsfördelning. 
I nuläget är det svårt att hitta kvinnliga kandidater 
med den specifika kompetensen kring 5G men 
arbetet går enträget vidare. 

Under 2020 deltog AMF Fonder i 32 valbered
ningar och röstade på 43 bolagsstämmor.

Övrigt
  Övrigt 
Fondbolagets kommentar: Två gånger om året 

låter vi en oberoende aktör kontrollera att de före
tag som vi investerar i följer internationella normer 
som t.ex. Global Compacts principer. Vi investerar 
inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller 
distribution av kontroversiella vapen. 

  Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påver
ka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning. 

  Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar: Vi sitter i val

beredningar och tar upp frågor med företagsled
ningar kontinuerligt.

  Bolagspåverkan i samarbete med andra 
investerare

Fondbolagets kommentar: Vi samarbetar med 
andra investerare för att driva hållbarhetsfrågor, 
bland annat UN PRI.

  Röstar på bolagsstämmor
  Deltar i valberedningar för att påverka styrel

sens sammansättning

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHETSARBETET
Fonden har arbetat medvetet med att välja in bolag 
som rankas högt gällande sitt arbete inom miljö, 
sociala frågor och bolagsstyrning. Fonden använder 
sig av analyser från MSCI och analysföretaget 
Sustainalytics som integreras som en viktig del i 
investeringsbesluten.  

Fonden har valt in:
Småbolagsfonden sätter stort fokus vid hållbarhets 
och klimatfrågor i den fundamentala analysen och 
har i portföljen ett flertal bolag som är välpositione
rade inom ny hållbar teknik. 

Ett innehav i fonden är teknikkonsulten Sweco. 
Bolaget driver utvecklingen inom hållbar samhälls 
och trafikplanering. Behovet av hållbara tekniska 
lösningar har accelererat. Dessa tjänster innebär 
stora affärsmöjligheter för Sweco samtidigt som 
klimatnyttan ökar totalt sett. 

Dessutom har den snabba digitaliseringen 
med ökat distansarbete inneburit lägre interna 
kostnader för Sweco då behovet minskat av mässor 
och liknande för att hitta nya kunder. Det nya 
arbetssättet innebär också en större flexibilitet 
för de anställda vilket gör bolaget till en attraktiv 
arbetsgivare. I förvaltarens diskussioner med 
bolaget har vi poängterat vikten av att hållbarhets
arbetet fortsätter utvecklas. 

Småbolagsfonden har investerat i Re:newcell, 
ett mycket intressant bolag inom återvinning av 
textilmaterial. Bolaget har en egenutvecklad, vat
tenbaserad process för kemisk återvinning av tex
tilier, vilken väckt modejättarna H&M:s och Levis 
intresse. Enligt oberoende analys ska netto effekten 
på klimatet kunna minskas med minus 2 kilo 
koldioxid per kilo återvunnen textil. Kemikalierna 
som används i processen är ofarliga och används 
idag inom pappersmassaindustrin. Forskningen 
bakom metoden härstammar från KTH och KTH 
Greenhouse Labs. I dagsläget återvinns enbart 
3–4 procent av världens textilier så potentialen 
är mycket stor. 2025 ska hela EU sortera ut textilt 
avfall med återfört producentansvar. Intresset för 
tekniken är mycket stort. 
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Dometic Group Konsumentvaror 1 667 124 181 633 1,13%

Dustin Konsumentvaror 2 490 007 159 360 0,99%

Electrolux B Konsumentvaror 1 928 000 368 923 2,30%

Electrolux Professional Konsumentvaror 3 818 000 177 842 1,11%

Elekta B Hälsovård 2 336 022 258 014 1,61%

EQT Finans 613 702 129 123 0,80%

Fabege Fastigheter 2 990 000 386 757 2,41%

Fastighets AB Balder B Fastigheter 455 355 195 302 1,22%

Getinge B Hälsovård 1 548 293 297 427 1,85%

Hansa Biopharma Hälsovård 407 950 98 071 0,61%

Hexatronic Scandinavia Hårdvara & IT-utrustning 1 393 288 106 447 0,66%

HMS Networks Hårdvara & IT-utrustning 1 095 503 284 831 1,77%

Holmen B Råvaror 719 713 283 279 1,76%

Hufvudstaden A Fastigheter 871 121 118 647 0,74%

Husqvarna B Konsumentvaror 3 198 199 340 608 2,12%

Indutrade Industri 2 133 599 375 940 2,34%

Infant Bacterial Therapeutics B Hälsovård 501 585 56 178 0,35%

Instal Intressenter Industri 1 001 487 251 373 1,56%

Intrum Tjänster 238 940 51 802 0,32%

Invisio Communication Hårdvara & IT-utrustning 914 545 228 636 1,42%

JM Tjänster 681 240 197 968 1,23%

Lifco Industri 308 265 243 221 1,51%

Lyko Konsumentvaror 540 000 190 080 1,18%

Medicover B Hälsovård 2 175 999 356 864 2,22%

Mips Konsumentvaror 658 149 338 947 2,11%

Modern Times Group B Konsumentvaror 272 343 39 953 0,25%

NCAB Group Hårdvara & IT-utrustning 753 740 197 480 1,23%

Nibe B Industri 1 745 463 470 751 2,93%

Oncopeptides Hälsovård 1 190 452 202 020 1,26%

Pandox B Fastigheter 931 682 135 280 0,84%

Peab B Industri 3 454 022 309 653 1,93%

Re:NewCell Tjänster 1 055 089 240 033 1,49%

Recipharm B Hälsovård 1 523 196 334 189 2,08%

Sectra Hälsovård 370 766 271 957 1,69%

Securitas B Tjänster 1 745 000 231 649 1,44%

Sinch Hårdvara & IT-utrustning 799 377 1 071 165 6,67%

Sivers IMA Holding Hårdvara & IT-utrustning 6 402 927 197 850 1,23%

SSAB B Råvaror 4 089 918 107 074 0,67%

Stillfront Mjukvaror & IT-tjänster 2 300 000 230 000 1,43%

Storytel Konsumentvaror 959 047 258 943 1,61%

Sweco B Industri 2 720 010 410 722 2,56%

SwedenCare Konsumentvaror 959 500 311 838 1,94%

Thule Group Konsumentvaror 952 952 293 128 1,82%

Trelleborg B Industri 2 230 772 407 116 2,53%

Troax Industri 1 208 829 232 337 1,45%

Wallenstam B Fastigheter 1 367 332 178 574 1,11%

Wihlborgs Fastigheter Fastigheter 1 425 000 264 195 1,64%

Xact Omx 30 1) Oklassificerad 556 933 133 190 0,83%

ZetaDisplay Tjänster 1 176 227 17 526 0,11%

Summa Sverige 15 951 079 99,26%

AMF Aktiefond Småbolag org. nr. 515601-9878
Nyckeltal

Risk och avkastning 201231 191231 181231 171231 161231

Totalrisk, % 21,50 13,93 12,57 13,00 17,26

Totalrisk, jämförelseindex, % 23,36 12,54 11,42 12,87 16,77

Aktiv risk, % 4,89 2,61 2,49 1,92 2,05

Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 41,83 17,72 3,34 11,30 23,17

Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % 19,42 18,17 12,67 20,85 21,19

Omsättningshastighet 0,14 0,42 0,17 0,16 0,24

Active share, % 51,2 51,5 35,2 33,0 28,8

Kostnader 201231 191231 181231 171231 161231

Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,55 0,60 0,60

Årlig avgift, % 1) 0,40 0,40 0,55 0,60 0,61

Försäljnings- och inlösenavgift, % 0 0 0 0 0

Transaktionskostnader, TSEK 1) 2 341 3 961 1 456 1 084 1 059

Analyskostnader, TSEK 1) 0 0 0 260 392

Transaktionskostnader, % 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04

Din kostnad per år 3)

Förvaltningskostnad: 201231 191231 181231 171231 161231

vid en engångsinsättning av 10 000 kr 43,78 49,65 57,86 65,58 61,87

vid ett månadssparande av 100 kr/mån 3,07 2,89 3,67 4,03 4,20

1)  Transaktionskostnader beräknas på rullande tolvmånadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden  
när de uppstår och är inte kända i förväg. Analyskostnader betalas sedan 2018 av fondbolaget.

2)   Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum.  
Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

Största nettoköp Bransch Antal TSEK

Electrolux B Konsumtion, sällanköp 1 928 000 304 749

Stillfront Informationsteknologi 284 000 209 488

Castellum Finans 625 389 120 388

Electrolux Professional Industri 3 818 000 104 583

Fabege Finans 790 000 93 281

Största nettoförsäljningar

SCA B Basmaterial 1 658 250 –161 095

BillerudKorsnäs Basmaterial 495 000 –56 111

Modern Times Group B Telekommunikation 777 657 –51 699

Nibe B Industri 215 000 –46 964

Holmen B Basmaterial 176 000 –45 654

Fonden har möjlighet att använda derivat. Handel med derivat har inte skett under perioden. Den risk-
bedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtag-
andemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande 
tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent 
uppgår till noll.

Fondinnehav 2020-12-31

Finansiella instrument 
Aktier och aktierelaterade  
instrument Bransch Antal

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten

Sverige

AAK Konsumentvaror 933 605 154 978 0,96%

Addnode B Mjukvaror & IT-tjänster 829 358 237 196 1,48%

Annehem Fastigheter Fastigheter 676 804 21 421 0,13%

Arjo Hälsovård 3 461 333 217 545 1,35%

Avanza Finans 1 968 829 458 737 2,85%

Axfood Konsumentvaror 1 313 696 251 967 1,57%

Beijer Ref Industri 1 219 655 459 078 2,86%

BillerudKorsnäs Råvaror 863 397 125 667 0,78%

BioGaia B Hälsovård 368 197 197 722 1,23%

Boliden Råvaror 355 000 103 447 0,64%

Bravida Holding Industri 2 255 000 246 923 1,54%

BTS Group B Mjukvaror & IT-tjänster 394 007 85 500 0,53%

Bure Industri 1 291 558 379 201 2,36%

Castellum Fastigheter 1 925 512 401 854 2,50%

CellaVision Hälsovård 511 476 157 023 0,98%

Climeon Tjänster 539 067 22 975 0,14%

Concentric Industri 950 591 174 148 1,08%

Dedicare B Tjänster 834 679 31 801 0,20%

Fondinnehav 2020-12-31

Finansiella instrument 
Aktier och aktierelaterade  
instrument Bransch Antal

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten

Summa aktier och aktierelaterade instrument 15 951 079 99,26%

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 15 951 079 99,26%

Likvida medel 217 463 1,35%

Övriga tillgångar och skulder, netto –98 809 –0,61%

Fondförmögenhet 16 069 733 100,00%
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Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper  
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES 15 817 889 98,43%
1)  Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på  
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 133 190 0,83%
2)  Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden  
handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten
3)  Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel 
vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten
4)  Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför EES
5)  Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli 
föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som  
är reglerad och öppen för allmänheten
6)  Övriga finansiella instrument

Företagsgrupp % av fondförmögenhet

Peab 2,06%

Balansräkning, TSEK
Tillgångar 201231 191231

Överlåtbara värdepapper 15 817 889 9 582 122

Fondandelar 133 190 140 526

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 15 951 079 9 722 648

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 15 951 079 9 722 648

Bankmedel och övriga likvida medel 217 463 139 072

Övriga tillgångar 275 10 119

Summa tillgångar 16 168 817 9 871 839

Skulder

Övriga skulder –99 084 –68 316

Summa skulder –99 084 –68 316

Fondförmögenhet 16 069 733 9 803 523

Resultaträkning, TSEK
Intäkter och värdeförändring 201231 191231

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 4 191 034 2 713 169

Värdeförändring på fondandelar –2 086 7 642

Utdelningar 130 807 161 106

Valutavinster och -förluster netto –49 241

Summa intäkter och värdeförändring 4 319 706 2 882 158

Kostnader

Förvaltningskostnader –44 535 –33 336

Räntekostnader –104 –269

Övriga kostnader 1) –2 341 –3 966

Summa kostnader –46 980 –37 572
1) Består av courtage och övriga transaktionskostnader.

Årets resultat 4 272 726 2 844 587

Fondförmögenhetens utveckling 201231 191231

Fondförmögenhet vid årets början 9 803 523 6 723 256

Andelsutgivning 3 477 300 1 060 724

Andelsinlösen –1 483 816 –825 044

Resultat enligt resultaträkning 4 272 726 2 844 587

Fondförmögenheten vid periodens slut 16 069 733 9 803 523

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av 
kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Redovisningsprinciper för fonden
Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finans-
inspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och 
kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar 
affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas 
till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper 
har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor 
utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fast-
ställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Ersättningar
Fondförvaltarnas program för rörlig ersättning är borttaget sedan januari 2018, men uppskjuten tidigare intjänad 
ersättning kan komma att utbetalas under de kommande tre åren. Inga andra kategorier av anställda erhåller rörlig 
ersättning. Ersättningar grundar sig på objektiva och transparenta kriterier, och bestäms i enlighet med tillämpliga 
regelverk och den av styrelsen antagna Ersättningspolicyn. Information om Ersättningspolicyn finns på AMF Fonder 
AB:s hemsida och kan fås på begäran.

Särskild information om fondens investeringsstrategi
Fonden är en aktiefond med huvudsaklig inriktning på mindre och medelstora bolag i Sverige med möjlighet att 
placera upp till 25 procent i övriga Norden. Fonden kan placera i andra fonder, penningmarknadsinstrument samt på 
konto i kreditinstitut men ska placera minst 85 procent på aktiemarknaden. Fonden får använda derivatinstrument i 
syfte att effektivisera fondens förvaltning. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en 
avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad. Fondens omsättningskostnader för 2020 
uppgår till 2 341 tkr vilket motsvarar 0,05 procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Fondbolaget har under 
2020 röstat på bolagsstämmor för flertalet av de aktier som ingår i fonden. Fondbolagets riktlinjer för utlåning av 
värdepapper innebär att någon sådan inte är tillåten. Det har under 2020 inte uppkommit några intressekonflikter 
mellan fondbolaget och bolagen vars aktier fondens medel har placerats i.

Hänvisningar:
Kategorier

Marknads-
värde, TSEK

% av fond- 
förmögen-

heten
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Rapport om årsberättelse 
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i fondbolaget AMF 
Fonder AB (fondbolaget), organisationsnummer 
5565492922, utfört en revision av årsberättelsen 
för värdepappersfonden AMF Aktiefond Småbolag 
för år 2020 med undantag för hållbarhetsinforma
tionen på sidan 28 (”hållbarhetsinformationen”). 
Värdepappersfondens årsberättelse ingår på 
sidorna 27–30 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen 
upprättats i enlighet med lagen om värdepappers
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av värdepappersfonden 
AMF Aktiefond Småbolags finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lagen om värdepappers
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte 
hållbarhetsinformationen på sidan 28.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsbe
rättelsen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepap
persfonder. Fondbolaget ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsberättelsen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe
ter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsberättelsen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skep
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsent
liga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fond
bolagets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings

principer som används och rimligheten i fondbola
gets uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• utvärderar vi den övergripande presentatio
nen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, 
däribland upplysningarna, och om årsberättelsen 
återger de underliggande transaktionerna och hän
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsinformationen
Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbar
hetsinformationen på sidan 28 och för att den är 
upprättad i enlighet med lagen om värdepappers
fonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för 
fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av 
FARs uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsinformationen 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfatt
ning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund 
för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i års
berättelsen.

Stockholm den 11 februari 2021

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till andelsägarna i  
AMF Aktiefond Småbolag  
(org.nr. 515601-9878)

Stockholm den 11 februari 2021

PerErik Karlsson, styrelsens ordförande

Anders Oscarsson Anders Thorstensson Johan Held

Per Bardh Cecilia Ardström, verkställande direktör




