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Med rätt värderingar sedan 1906
Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt 
företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare 
och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som 
kund.

Vi vill understryka att samtliga index som används i denna 
rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från 
Öhman Fonder. 

Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för  
fondbolag”. Syftet med koden är att verka för en sund 
fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman 
Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för 
avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.

Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en 
god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella 
marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i 
fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen 
garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i 
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering 
i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi 
rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga 
informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. 
Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på 
www.ohman.se/fonder
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GLOBAL GROWTH
Placeringsinriktning
Fonden är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta 
möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden 
är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som 
utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi 
och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. 
Fonden placerar normalt i 30-50 bolag fördelade på olika bran-
scher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhets-
arbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de glo-
bala hållbarhetsutmaningarna.

Fondfakta
Fondens startdatum 1996-04-15
Kursnotering Daglig
Ansvarig förvaltare Filip Boman
Ställföreträdare Ylwa Häggström
Jämförelseindex MSCI ACWI Growth Net Total Return
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten -
Organisationsnummer 504400-2862

AVGIFTER

Förvaltningsavgift:  1,80%
Inträdesavgift Ingen
Utträdesavgift Ingen

 

Risk/avkastningsprofil
Lägre risk  Högre risk
<--------------------------------------------------------------------------------->
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och 
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras 
på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fon-
den tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- 
och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden 
är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vän-
ster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska 
data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och därmed är fonden 
exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk.
 
Fondens placering av tillgångar är inriktade mot bolag som utveck-
lar eller har ett högt användande av informationsteknologi och 
med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Fon-
den placerar normalt i 30-50 bolag fördelade på olika branscher. 

Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, 
exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares 
krav på inlösen av fondandelar. Fonden får investera i derivatin-
strument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär 
att fonden kan skapa hävstång. Fonden får använda andra tek-
niker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska 
kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastning-
en och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom

att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk 
kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte 
fullgör sina skyldigheter. Förvaltningen strävar efter att vara ex-
ponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens 
värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till stra-
tegierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna 
nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för 
fonden:

AKTIEMARKNADSRISK

Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens 
nettoförmögenhet.

VALUTARISK

Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmö-
genhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepap-
persinnehav i annan valuta.

LIKVIDITETSRISK

Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd 
tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.

KONCENTRATIONSRISK

Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad 
exponering mot en viss typ placeringsinriktning.

OPERATIV RISK

Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller miss-
lyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa 
händelser.

MOTPARTSRISK

Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller 
i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utifall att fon-
den tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning 
av värdepapper.

HÄVSTÅNG

Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning 
i syfte att skapa hävstång / för att öka avkastning. En ökad häv-
stång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motparts-
risk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis 
i sin helhet ingår i riskindikatorn.
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Förvaltningsberättelse
FONDENS UTVECKLING

Fonden hade under 2019 en värdeökning på 41,9 procent medan 
fondens jämförelseindex steg med 40,1 procent. Fondförmögen-
heten minskade från 2 591 miljoner till 625 miljoner kronor. Fon-
den hade ett nettoutflöde på 2 540 miljoner kronor under året.

ÅRET SOM GÅTT

Globala aktier steg kraftigt under året och recessionsfarhågor som 
var stora under det första halvåret försvann gradvis under hösten. 
Den amerikanska centralbanken, Fed, sänkte räntan och förhopp-
ningarna om ett handelsavtal mellan USA och Kina steg mot slutet 
av året.  

Tillväxtorienterade aktier, framförallt inom IT, ökade mer än resten 
av marknaden. Detta dels på återhämtning av nedgångar hösten 
2018 och dels då bolagen fortsatt att leverera god tillväxt. 

Fondens innehav i IT-sektorn ökade 59 procent. Sinch steg hela 
229 procent. Bolaget har varit missförstått och inte speciellt känt. 
Sinch har dock levererat bra resultat och analytiker och investerare 
börjar få upp ögonen för bolaget som fortfarande är lågt värderat 
i jämförelse med globala konkurrenter. Hälsovårdsdelen i fonden 
steg 42 procent, med bred marginal bättre än ett globalt hälso-
vårdsindex. Även kommunikationssektorn gick bra och steg med 
44 procent. 

Fondens kapital minskade under våren på grund av att Premiepen-
sionsmyndighetens kapital flyttades till Öhman Global Hållbar. Det 
globala aktieteamet har under året utökats med en person. Ellinor 
Hult lämnade företaget medan Andreas Mattson och Anna Dahl-
stedt anslöt till gruppen. 

Fondbolaget har inte anlitat röstningsrådgivare för engagemang i 
de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, samt att 
inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens 
placeringar.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med 
derivat men har inte utnyttjat denna möjlighet under 2019. 
 
Fonden har under 2019 inte utnyttjat möjligheten att använda sig 
av värdepapperslån.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet
FONDEN VÄLJER BORT

Uber: Bolaget är framförallt kritiserat för att underbetala förare 
som inte räknas som anställda utan som frilansande chaufförer. 
Uber har dessutom en rad utestående tvister med myndigheter. 
US Department of Justice har inlett en brottsutredning. I denna 
utredning ingår även ett ärende om att Uber-kunders data kan 
ha varit tillgängligt för tredje part. Uber har hög ESG*-risk och 
hamnade nästan direkt efter börsnoteringen på bevakningslistan 
för normbrott. 

FONDEN VÄLJER IN

Sony: Bolaget är ledande på ESG i Japan, med bra bolagsstyrning 
och är även ledande globalt inom sin bransch. 

Trainline: Underlättar ett mer miljövänligt resande via tåg genom 
att sälja elektroniska biljetter via en app. Marknad räknar med 
40 procent ökning av tågresenärer i Storbritannien. Dessutom 
finns nu även politiskt stöd för investeringar och utbyggnad av 
tågnätet i och med att Storbritannien antog det ambitiösa målet 
”netto noll utsläpp” till 2050 som första G7-land. 

FONDBOLAGET PÅVERKAR

Åtta innehav i fonden har varit föremål för någon form av påver-
kansarbete under året.

Eftersom fonden investerar i bolag med fokus på teknik är det 
naturligt att dess påverkansarbete har fokuserats till denna sek-
tor. Under våren publicerade Öhman rapporten "Prospektiv" där 
hållbarhetsriskerna för teknikbolag analyserades, och där fram-
förallt risker relaterade till användningen av data och bristande 
respekt för mänskliga rättigheter som integritet och yttrandefri-
het diskuterades.

SAMARBETEN OCH BRANSCHINITIATIV

Öhman har engagerat sig i Investor Alliance for Human Rights** 
och påverkansarbetet gentemot ICT***-sektorn. Exempel på 
fondinnehav som omfattas av detta påverkansinitiativ är Apple, 
Infineon, Microsoft och Samsung.

Hållbarhetsinformation avseende aspekter och metoder i håll-
barhetsarbetet presenteras på sidan 7.

*ESG är en vanlig förkortning för hållbara investeringar. Begreppet står 
för Environmental, Social & Governance och innebär att investeraren tar 
särskild hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor och frågor relaterade till 
bolagsstyrning.

**Investor Alliance for Human Rights är en medlemsorganisation som 
verkar för att företag respekterar mänskliga rättigheter. Över 160 institu-
tionella investerare är idag anslutna till organisationen.

***ICT är en förkortning för Information Communications Technology 
och ett samlingsnamn för teknikrelaterade bolag.
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Finansiella instrument, tkr
Överlåtbara värdepapper som är upptagna  Antal  Marknads- Andel av  Emittent, an-  
till handel på en reglerad marknad eller  värde, tkr fondför- del av fond-  
motsvarande marknad utanför EES    mögenhet  förmögenhet

Aktier
DETALJHANDEL

Alibaba Group Holding ADR 13 218 26 244 4,20% 4,20%
Amazon.com 1 154 19 962 3,19% 3,19%
 46 206 7,39%

ENERGI
Orsted A/S 12 310 11 927 1,91% 1,91%
 11 927 1,91%

HALVLEDARE
Infineon Technologies 52 580 11 221 1,79% 1,79%
Nvidia 8 454 18 621 2,98% 2,98%
 29 843 4,77%

HÅRDVARA & TILLBEHÖR
Apple 10 255 28 190 4,51% 4,51%
Ciena Corp 25 802 10 311 1,65% 1,65%
Mellanox Technologies 8 609 9 443 1,51% 1,51%
 47 944 7,67%

HÄLSOVÅRD
Align Technology 4 048 10 574 1,69% 1,69%
Dexcom 6 951 14 233 2,28% 2,28%
Exact Sciencies Corp 10 600 9 177 1,47% 1,47%
Silk Road Medical 21 000 7 938 1,27% 1,27%
 41 921 6,70%

KONSUMENTKAP.VAROR
Samsung Electronics 58 797 26 559 4,25% 4,25%
Samsung SDI 11 008 21 030 3,36% 3,36%
Sony 31 800 20 273 3,24% 3,24%
 67 861 10,85%

KONSUMENTTJÄNSTER
Trainline Plc 25 000 1 572 0,25% 0,25%
 1 572 0,25%

LÄKEMEDEL
Biomarin Pharmaceutical 14 300 11 318 1,81% 1,81%
Illumina 3 906 12 130 1,94% 1,94%
Moderna 51 300 9 393 1,50% 1,50%
 32 841 5,25%

MEDIA
Qliro Group 623 660 4 353 0,70% 0,70%
 4 353 0,70%

MJUKVARA & TJÄNSTER
Adobe Inc 7 784 24 032 3,84% 3,84%
Akamai Technologies 17 274 13 968 2,23% 2,23%
Alphabet A 2 994 37 539 6,00% 6,00%
Citrix Systems 9 390 9 748 1,56% 1,56%
Electronic Arts 13 433 13 519 2,16% 2,16%
Globant 11 049 10 969 1,75% 1,75%
Keywords Studios 78 585 14 599 2,33% 2,33%
Microsoft 22 047 32 547 5,20% 5,20%
Nintendo 5 300 20 074 3,21% 3,21%
Palo Alto Networks 7 316 15 837 2,53% 2,53%
Sinch 97 965 28 067 4,49% 4,49%
Softwareone Holding 32 672 7 817 1,25% 1,25%
Splunk 7 488 10 498 1,68% 1,68%
Vmware A 5 970 8 483 1,36% 1,36%
 247 696 39,61%

RÅVAROR & MATERIAL
W-Scope 101 900 8 988 1,44% 1,44%
 8 988 1,44%

SERVICE
Nexi Spa 92 522 12 036 1,92% 1,92%
 12 036 1,92%

VERKSTAD
Alfen Beheer BV 49 784 8 600 1,38% 1,38%
Shima Seiki Manufacturing 29 415 6 469 1,03% 1,03%
Veoneer US 47 705 6 975 1,12% 1,12%
 22 044 3,52%

Summa Aktier 575 232 91,98%

Summa Överlåtbara värdepapper 575 232 91,98%

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde
Med positivt marknadsvärde  575 232 91,98%
Med negativt marknadsvärde  - -
Summa Finansiella instrument 575 232 91,98%

Övriga tillgångar och skulder  50 169 8,02%
Varav likvida medel  51 129 8,18%
Fondförmögenhet 625 402 100,00%

Fonden har under året inte haft några derivatpositioner med underliggande exponering



6
Öhman Fonder

7
Öhman Fonder

ÅRSBERÄTTELSE 2019 Öhman Global Growth

Balansräkning per 31 dec, tkr
TILLGÅNGAR    2019 2018

Överlåtbara värdepapper   575 232 2 361 034
Penningmarknadsinstrument   - -
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde   - -
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde   - -
Fondandelar   - -
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde  575 232 2 361 034
Placering på konto hos kreditinstitut   - -
Summa placeringar med positivt marknadsvärde  575 232 2 361 034
Bankmedel och övriga likvida medel   51 129 240 579
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   126 -
Övriga tillgångar (Not 2)   25 1 866
SUMMA TILLGÅNGAR  626 512 2 603 478

SKULDER
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde  - -
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde  - -
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde  - -
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde  - -
Skatteskulder   41 461
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   973 4 414
Övriga skulder (Not 2)   96 8 031
SUMMA SKULDER  1 110 12 906

FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)  625 402 2 590 572

POSTER INOM LINJEN
Utlånade finansiella instrument   - -
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade   0,0% 0,0%
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument  - -
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument   - -
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument   - -
Övriga mottagna säkerheter   - -
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument  - -
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument   - -
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument   - -
Övriga ställda säkerheter   - -

Resultaträkning 1 jan - 31 dec, tkr
INTÄKTER    2019 2018

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper   587 692 118 552
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument   - -
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument   - -
Värdeförändring på övriga derivatinstrument   - -
Värdeförändring på fondandelar   - -
Ränteintäkter   326 1 406
Utdelningar   4 530 26 113
Valutakursvinster och -förluster netto   1 627 11 079
Övriga finansiella intäkter (Not 3)   1 188
Övriga intäkter (Not 4)   0 0
SUMMA INTÄKTER  594 176 157 337

KOSTNADER
Förvaltningskostnader   -17 778 -49 093
   Ersättning till bolaget som bedriver fondverksamheten  -17 576 -48 754
     varav presentationbaserad ersättning   - -
   Ersättning till förvaringsinstitut   -161 -281
   Ersättning till tillsynsmyndighet   -16 -13
   Ersättning till revisorer   -25 -44
Räntekostnader   -195 -839
Övriga finansiella kostnader   - -
Övriga kostnader (Not 5)   -1 476 -2 107
SUMMA KOSTNADER  -19 449 -52 038
Skatt   - -
ÅRETS RESULTAT  574 726 105 299

Noter per 31 dec, tkr
NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN  2019 2018

Fondförmögenhet vid årets början   2 590 572 2 095 666
Andelsutgivning   283 900 950 455
Andelsinlösen   -2 823 797 -560 848
Årets resultat   574 726 105 299
Lämnad utdelning   - -
SUMMA Fondförmögenhet  625 402 2 590 572

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer   25 1 866
I övriga skulder ingår olikviderade affärer   -96 -8 031

NOT 3. ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER
Premieintäkt vp-lån   1 188

NOT 4. ÖVRIGA INTÄKTER
Arvodesrabatter   - -

NOT 5. ÖVRIGA KOSTNADER
Analyskostnader   -430 -1 002
Transaktionskostnader   -1 046 -1 104

Fondens utveckling
  2019 2018 2017 2016 2015

Fondförmögenhet, tkr 625 402 2 590 572 2 095 666 1 586 192 1 411 557
Totalavkastning, % 41,9 7,4 23,3 10,7 29,6
Jämförelseindex, % 40,1 - - - -
Andelsvärde, kr 737,61 519,71 483,84 392,42 354,42
Antal utestående andelar 847 872 4 984 633 4 331 284 4 042 309 4 012 052
Utdelning kr/andel - - - - -

  2014 2013 2012 2011 2010
Fondförmögenhet, tkr 1 047 766 769 125 630 706 576 318 636 429
Totalavkastning, % 34,0 21,8 6,1 -0,3 1,5
Jämförelseindex, % - - - - -
Andelsvärde, kr 273,37 204,03 167,53 159,51 160,88
Antal utestående andelar 3 832 467 3 769 853 3 741 962 3 618 805 3 976 250
Utdelning kr/andel - - 1,63 0,95 -

 

Nyckeltal
Riskmått per 31 dec      

Årsavkastning snitt (2 år)   23,5% 
Årsavkastning snitt (5 år)   22,0% 
Totalrisk snitt fonden (2 år)   17,9% 
Totalrisk snitt index (2 år)   - 
Aktiv risk (2 år)   -

Active share   N/A* 

Kostnader 1 jan - 31 dec
Årlig avgift   1,86%
Transaktionskostnader, del av omsättning   0,03% 
Omsättningshastighet i fonden   0,39 ggr/år 
Del av omsättningen som handlas med närstående institut  - 
Del av omsättningen som skett via intern handel mellan
egna fonder eller fondföretag som förvaltas av bolaget  - 
Exempel på uttagen förvaltningskostnad under året för ett
engångssparande av 10 000 kr   228 kr

*Fonden har ett nytt jämförelseindex där helårsdata saknas för ett relevant Active share nyckeltal. 
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Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av 
fonden
• Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
• Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrät-

tigheter och likabehandling)
• Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor 

om ersättningar till ledande befattningshavare och motver-
kande av korruption)

• Andra hållbarhetsaspekter 
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i verk-
samheter som enligt Öhman Fonder bedöms vara oetiska.  

Metod som används
Fonden väljer in
• Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanaly-
ser 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 syste-
matiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska 
analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är 
uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyse-
ras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondbolagets kommentar: 
Hållbarhetsanalys utgör en del av bolagsanalysen, då varje bolag 
tilldelas ett hållbarhetsbetyg (ESG-poäng) som ligger till grund 
för förvaltarens investeringsbeslut. En genomlysning och ris-
kanalys genomförs för samtliga innehav i fonden. Fonden väljer 
in bolag som bedöms hantera hållbarhetsriskerna på ett syste-
matiskt sätt.

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

Fondbolagets kommentar:  
Vapen: Produktion 0%, Distribution 5%.  
Krigsmaterial: Produktion och Distribution 5%

• Alkohol 
Fondbolagets kommentar: Produktion och Distribution 5%

• Tobak 
Fondbolagets kommentar: Produktion 0%, Distribution 5%

• Kommersiell spelverksamhet 
Fondbolagets kommentar: Produktion och Distribution 5%

• Pornografi 
Fondbolagets kommentar: Produktion 0%, Distribution 5%

• Fossila bränslen: (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Exkludering avser 
bolag som utvinner fossila bränslen. 0%

• Övrigt 
Fondbolagets kommentar: Cannabis (pro-
duktion och distribution) 5%

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

• Fonden investerar inte i bolag som kränker inter-
nationella normer. Bedömningen görs antingen av 
fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Övrigt
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i olje- eller gas-
service (max 10 procent av omsättningen, resp. 25 procent för 
Småbolagsfonden och Sweden Micro Cap) samt energiproduk-
tion baserad på kol (max 10 procent av omsättningen, respektive 
25 procent för Småbolagsfonden och Sweden Micro Cap).

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i håll-
barhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att 
påverka dem i en mer hållbar riktning.

• Bolagspåverkan i egen regi.  
Fondbolagets kommentar: Öhman Fonder initierar 
en påverkansdialog när vi bedömer att ett bolag är 
exponerat mot en hög hållbarhetsrisk som inte hanteras 
på ett tillfredställande sätt, eller uppvisar brister i sin 
verksamhet. Genom att vi som investerare uttrycker 
våra förväntningar på bolagens hållbarhetsarbete är vi 
med och påverkar bolagen i en mer hållbar riktning.

• Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare. 
Fondbolagets kommentar: Öhman Fonder arbetar tillsam-
mans med andra investerare i flera olika forum och initiativ 
för att uppnå större effekt, till exempel via PRI, IIGCC, 
Climate Action 100+ med flera. För mer information se 
www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar 
 

• Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter. 
Fondbolagets kommentar: Öhman Fonder har identifierat 
tre fokusområden som är viktiga för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Inom ramen för dessa fokusområden bedriver 
vi bolagspåverkan tillsammans med en extern konsult (Sus-
tainalytics). Läs mer på https://www.ohman.se/ansvarsful-
la-investeringar/fokusomraden/ 

• Röstar på bolagsstämmor. 
Fondbolagets kommentar: Öhman Fonder röstar på 
bolagstämmor där vi har ett betydande ägande och 
på stämmor för bolag där det finns särskilda skäl 
avseende miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter. 

Hållbarhetsinformation
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Information om ersättningar

Värdepappersfonder
Fondernas verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värde-
pappersfonder samt deras fondbestämmelser. Fondernas re-
dovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 
2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder 

Specialfonder
Fondernas verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förval-
tare av alternativa investeringsfonder (LAIF) samt deras fondbe-
stämmelser. Fondernas redovisning följer Finansinspektionens 
författningssamlings (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna). 

Generella redovisningsprinciper 
Fonderna tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekom-
mendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt 
följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Fondens 
andelsvärde per 2019-12-31 avser fondens NAV-kurs per 2019-
12-30 som var fondens sista handelsdag för året. I fondernas ba-
lansräkning har fondernas innehav värderats till marknadsvärde 
per 2019-12-31. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs. 
Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller 
om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget 
fastställt på objektiva grunder. 

Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräkning 
har gjorts med en valutakurs per 2019-12-31. Värdering av 
onoterade diskonteringsinstrument görs utifrån räntekurvan 
för noterade statsskuldväxlar. Påslag görs för den spread som 
bedöms belöpa på de onoterade diskonteringsinstrumenten. 
Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balans 
dagen.

Redovisningsprinciper

Vissa fonder investerar i derivatinstrument. För att beräkna 
dessa fonders sammanlagda exponering används den så kallade 
åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatposi-
tionerna konverteras till en motsvarande position i de underlig-
gande tillgångarna.

Riskbedömningsmetod

Bakgrund
Informationen om ersättningar nedan följer Lag (2004:46) om 
värdepappersfonder, 4 kap. 18 § 3 stycket. 
Öhmankoncernens ersättningspolicy upprättats i enlighet med 8 
a kap Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värde-
pappersfonder, och kan i sin helhet läsas på hemsidan:  
https://www.ohman.se/om-oss/vara-bolag/e-ohman-jor-ab/er-
sattningspolicy/
Under räkenskapsåret har inga väsentliga förändringar av policyn 
gjorts.

Resultatkriterier
Beräkning av total bonus utgår ifrån årets resultat med avdrag 
för ägarnas avkastningskrav.

Fördelningen av den rörliga ersättningen på individnivå beslutas 
diskretionärt baserat på en utvärdering av den anställdes pre-
stationer under det gångna räkenskapsåret. Utvärderingen avser 
bland annat hur väl den anställde uppfyllt uppställda mål, bidra-
git till berört koncernföretags lönsamhet och efterlevt tillämpliga 
regler, såväl interna som externa.

Ersättningar
Fasta ersättningar 2019 uppgår till 63 966 (66 505) tkr. 
Rörliga ersättningar 2019 är avsatt 11 266 (9 797) tkr brutto. 

Fördelning av fast ersättning till särskilt reglerad personal:
• Anställda i ledande strategiska befattningar 

12 331 (11 472) tkr.
• Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 

4 038 (3 814) tkr.
• Risktagare/ Förvaltare 

17 363 (18 113) tkr
Övrig personal: 30 234 (33 106) tkr

2019 års rörliga ersättning om 11 266 tkr är ännu ej fördelad. 
Totalt har rörliga ersättningarna från 2018 och tidigare år under 
2019:
• 5 219 tkr utbetalats kontant eller i pensionsavsättning.
• 2 824 tkr utbetalats till låst ISK-depå under minst ett år.
• 1 888 tkr placerats av bolaget och avser kvarhållande enligt 

gällande regler, tre + ett år. 

Fördelning av rörliga ersättning som utbetalats 2019:
• Anställda i ledande strategiska befattningar 1 617 tkr.
• Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 0 kr.
• Risktagare/ Förvaltare 2 699 tkr.
Övrig personal: 3 727 tkr

Ingen anställds ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala 
ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

Inga avgångsvederlag har bokförts under året.

Antal anställda
Anställda i E. Öhman J:or Fonder AB uppgick per den 31 decem-
ber till 82 (84) personer, av dessa har 59 (55) personer erhållit 
rörlig ersättning under respektive år.
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Styrelsen E. Öhman J:or Fonder AB
Stockholm den 10 mars 2020

Johan Malm
Ordförande

Björn Fröling

Håkan Gustavson

Åsa Hedin

Catharina Versteegh

Jamal Abida Norling
Verkställande direktör

Revisionsberättelse
Till andelsägarna i värdepappersfonden ÖHMAN GLOBAL GROWTH, org.nr 504400-2862.

Rapport om årsberättelse
Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB (fondbolaget), organisa-
tionsnummer 556050-3020, utfört en revision av årsberättelsen för värdepappersfonden ÖHMAN 
GLOBAL GROWTH för år 2019 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 4 och 7 
(”Uppföljning av hållbarhetsarbetet” respektive "Hållbarhetsinformation"). Värdepappersfondens 
årsberättelse ingår på sidorna 3-9 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder 
samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av värdepappersfonden ÖHMAN GLOBAL GROWTHs finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhets-
informationen på sidorna 4 och 7.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende 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.
Annan information än årsberättelsen
Detta dokument innehåller även annan information än årsberättelsen och återfinns på sidan 1-3 
samt sidan 4, avsnittet ”Uppföljning av hållbarhetsarbetet” och sidan 7, avsnittet "Hållbarhetsinfor-
mation". Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra informa-
tion.
Vårt uttalande avseende årsberättelsen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsberättelsen är det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedö-
mer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.
 

Fondbolagets ansvar 
Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappers-
fonder. 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 kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter 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 professionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 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 felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i fondbo-
lagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, 
däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna 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 hållbarhetsinformationen på sidorna 4 och 7 och för att den 
är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder.
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 omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.
Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm den 11 mars 2020
Ernst & Young AB

Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor



10
Öhman Fonder

10
Öhman Fonder

ÅRSBERÄTTELSE 2019 Öhman Global Growth

Fondbolag
E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst: 020–52 53 00 (9.00–17.00)
E-post: fonder@ohman.se
Internet: www.ohman.se/fonder
Organisationsnummer: 556050-3020, inregistrerat 1994-01-27.
Aktiekapital: 4 200 000 kronor.

Tillstånd för E. Öhman J:or Fonder AB att utöva fondverksamhet 
enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder gavs av Finansin-
spektionen den 28 mars 1994 och omauktorisation skedde den 
4 maj 2005. Bolaget har sedan 8 januari 2016 även tillstånd att 
förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) 
om förvaltare av alternativa investeringsfonder. E. Öhman J:or 
Fonder AB är ett helägt dotterbolag till E. Öhman J:or Asset      
Management AB.

Styrelse
Ordförande:
Johan Malm, koncernchef E. Öhman J:or AB

Övriga ledamöter:
Björn Fröling 
Håkan Gustavson
Åsa Hedin
Catharina Versteegh

Verkställande direktör
Jamal Abida Norling (fr.o.m 2019-08-15)
Pablo Bernengo (t.o.m 2019-08-14)

Förvaringsinstitut
SEB, Securities Services 
106 40 STOCKHOLM

Revisorer
Revisionsbolaget Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm
Huvudansvarig revisor är Mona Alfredsson
  

Fonder under förvaltning

Värdepappersfonder:
Öhman Etisk Emerging Markets
Öhman Etisk Index Europa
Öhman Etisk Index Japan
Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Etisk Index Sverige
Öhman Etisk Index USA
Öhman FRN Hållbar
Öhman Företagsobligationsfond
Öhman Företagsobligation Hållbar
Öhman Global Growth
Öhman Global Hållbar 
Öhman Global Marknad Hållbar
Öhman Global Småbolag Hållbar
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Kort Ränta
Öhman Navigator
Öhman Obligationsfond 
Öhman Obligationsfond SEK
Öhman Realräntefond 
Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Öhman Småbolagsfond 
Öhman Sverige Hållbar
Öhman Sverige Marknad Hållbar
Öhman Sweden Micro Cap 
Lärarfond 21-44 år
Lärarfond 45-58 år
Lärarfond 59 +
Nordnet Indeksfond Danmark
Nordnet Indeksfond Norge 
Nordnet Indeksirahasto Suomi
Nordnet Indexfond Sverige
Nordnet Balanserad
Nordnet Försiktig
Nordnet Offensiv
Nordnet Räntefond Sverige

Specialfonder:
Öhman Sverige Fokus

Fondbolaget
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