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Fcirva ltn i ngsberdttelse

Per 6rsskiftet uppgick fondformogenheten t i l l  SEK 7,47 mkr. Netto kundinfloden uppgick t i l l  SEK g,03
mkr. Fonden f6l l  med 2,59% fr in lanseringsdatum 14 oktober t i l l  i rsskiftet jdmfort med fondens
jdmforelseindex MSCI Russia (sEK) som under samma period stego,77o/o.

Fondens overvikt i kraft- och finanssektorn pdverkade den relativa utvecklingen mycket negativt
under december mAnad. Ddrt i l l  utvecklades enskilda bolag, s6som LSR Group, negativt under
perioden' Den ryska aktiemarknaden dr relativt l ikvid och majoriteten av affdrer sett las i  enl ighet
med leverans mot betalning. Under perioden har det dock intrdffat att enstaka affdrer settlat efter
ursprunglig sett lementdag. Fondbolaget bevakar sett lement noggrant och har ett f lertal motparter
att handla med' Oljepriset har mycket stor inverkan pi aktiemarknadens utveckling p g a sektorns
dominerande andel av aktiemarknaden och att intdkter fr in ol ja och gas utgor omkri ng 40% av
statens intdkter. Ett fal lande ol jepris dr ddrfor den enskil t  kanske storsta r isken for andelsdgarna.
Under december kom poli t isk r isk i  fokus efter att det storsta part iet Enade Ryssland anklagades for
valfusk. Protesterna var de storsta som Ryssland sett sedan Putin t i l l trddde som premidrminister
hosten 1999' N6got f<irv6nande valde sittande regering att bemdta protesterna milt och med loften
om f6rdndring' Byrdkrati  och korruption anses av f lertalet bedomare t i l lh6ra de storsta problemen
for Ryssland. Poli t iska fordndringar i  Ryssland kan s6ledes vara posit iv for landets utveckling. p6 kort
sikt skapar det dock poli t isk osdkerhet, ndgot som negativt inverkat pi aktiemarknaden. Under
m6nga 6rs t id harvissa bolag t i l lsynes gynnats p6 bekostnad av andra bolag. lvissa fal l forekommer
anklagelser om oti l lborl iga kopplingar mellan dgare och poli t iskt styre. En eventuell  upplosning av
sidana kopplingar kan s6ledes negativt pdverka dessa bolag. Fondbolaget bevakar noggrant
utvecklingen och forsdker i  sin forvaltning ta hdnsyn t i l l  mdjl iga poli t iska risker forenade med
enskilda investeringar. Under inledningen av 2Ot2 har Ryssland varit  en av vdrldens bdttre
aktiemarknader, detta p g a framforal l t  ett st igande intresse f6r t i l lvdxtmarknader. I  ett posit ivt
marknadsklimat har ryska aktiemarknaden historiskt st igit  kraft igare i in t i l lvdxtmarknader som
helhet. Detta p g a en stor andel rdvaruaktier. Om den poli t iska osdkerheten minskar efter
presidentvalet dr s6ledes forutsdttningarna goda fdr en posit iv utveckling under 2012.

Fonden har  en l ig t  fondbestdmmelserna ra t t  a t t  hand la  med opt ioner ,  te rminer  och  l i knande
f inansiel la instrument samt rdtt  at t  16na ut vdrdepapper.  Fonden f6r i iven, i  enl ighet med gi i l lande
regelverk, anvdnda andra tekniker och instrument i  forval tningen. Fonden har inte utnytt jatpd
dessa moj l igheter under perioden. Fdr att  berdkna den sammanlagda exponeringen i  fo
t i l ldrnpas som r iskbedomningsmetod den s6 kal lade 6tagandemetoden avseende deriva u
Denna innebdr att  eventuel la derivatposit ioner konverteras t i l l  motsvarande posit ion i  de
underl iggande t i l196ngarna sa som den underl iggande t i l lgdngen dgts direkt.  ^ . { l
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Ekonomisk iiversikt frdn fondstart 2011-10-14

Fondfcirmcigenhet
Andelsvdrde
Antalet utest6ende andelar
Utdelning per andel i  kr
Totaf avkastning%*
Jdmfdrelseindex % (MSC| RUSSTA pRtCE)*

* sedan start 2011-10-14

Risk & AvkastningsmAtt
Totalrisk 24 mhn%
Totalrisk fdr jdmfcirelseindex 24 m|n (OMXSGt) %
Aktiv risk 24 mln%
Omsdttning genom ndrstiende vdrdepappersbolag
Genomsnittlig 6rsavkastning de senaste 5 tuen %
Genomsnittlig 6rsavkastning de senaste 24 milnaderna lo

Kostnader

Tra nsaktionskostnader
Tra nsa ktionskostnader %
Total Expense Ratio Ter %

Fcirvaltni ngsavgift, fast %
Fcirvaltningsavgift, rcirl igt %

Omsdttning

Omsattn ingshastighet ggr

Sparandets kostnader

20tt-t2-31

7 474615
97,41

76736,4662
0

-2,59

0,77

Ovriga
kostnoder

20 265
0,L4%

,1. {.

2,5

0
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?a

F 6 rva ltn i n g s ko st n a d e r

'zw



Tundra Rysslandsfond
515602-4779

*Ej aktuelf, fonden startad Z0!t-L0-t4
** Ej aktuel l ,  fonden har inte funnits i  12 mAnader

Engdngsinsdttning av 10 000 kr
Mdnadssparande 100 kr
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Resultatrdkning

Belopp i  kr

Intdkter och vdrdefiirdndring
Vdrdefdrdndring pd riverlStba ra ve rdepapper
Renteintekter
Utdelningar
Va lutaku rsvinster och-fcirl uster netto
Summa intiikter och vdrdefiirdndring

Kostnader
Ersdttning til l fondbolag
Summa kostnader

Arets resultat

Not 20tt-10-t4-
20tt-12-31

-643 318
2 088
5 535

t12398
-523297

-36349
-36 349
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Balansrdkning

Belopp i  kr

Tillgdngar
Overl6tbara vdrdepa pper
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvdrde

Bankmedeloch ovr iga l ikvida medel
Forutbetalda kostnader och upplupna intekter
Ovriga til lgingar
Summa tillg6ngar

Not 20LL-L2-3t

7 369 030
7 369 030

L76 737
6 5L2

L24 447
7 676726

2 L 2 L 4
180 898
202tt2

7 474 6t5

Skulder
U pplu pna kostnader och fcirutbetalda intdkter
6vriga Skulder
Summa skulder

Fondfiirmiigenhet 1.,2

Poster inom linjen
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i  kr om inget annat anges

Allmdnna redovisningsprinciper
Fonden til ldmpar lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens foreskrifter fcir redovisning av
investeringsfonder 20t!:42 och foljer Fondbolagens Forenings riktlinjer ddr de dr til ldmpliga.

Erlagt courtage ingAr i respektive vdrdepappers anskaffningsvdrde. Skillnaden mellan vdrdepapprens
a nskaffningsvd rde och marknadsvti rde bokfcjrts som orealiserad vd rdefcird nd ri ng.

Vdrderingsregler

De finansiella instrument inkl. derivat som ing6r i fonden vdrderas til l marknadsvdrde enligt foljande
turordning,

1 De finansiella instrument som handlas p6 en aktiv marknad ska vdrderas med senaste betalkurs p6
balansdagen om den inte dr en handelsdag anviinds senaste handelsdag fcire balansdagen.

2 om det finansiella instrumentet inte handlas pe en aktiv marknad ska marknadsvdrdet hdrledas av
information frdn liknande transaktioner som skett under marknadsmdssiga omstdndigheter.

3 om inte metod 1 eller 2 gAr att anvtinda, eller blir missvisande ska marknadsviirdet faststdllas genom en p6
marknaden etablerad vdrderingsmodel l .

Nyckeltal

Fonden fciljer fondbolagens forenings riktlinjer ndr det gdller framtagandet av olika nyckeltal.
4-
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Noter

Not 1 FiirHndring av fondfiirmiigenhet

Fondf6rmogenhet vid 6rets bdrjan
Andelsutgivning
Andelsinl6sen
Ldmnad utdelning
Periodens resultat enligt resultatrdkning

Fondfiirmiigenhet vid 6rets slut

20tL-L0-L4-
20tL-t2-3L

0
Lt458 434
-3 424 L73

0
-559 646

7 474 6t5

L -q
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Not 2 Finansiella Instrument

Per den 31. december 20i.i. innehades fciljande finansiella instrument.

Vdrdepapper

8

Antal Marknadsviirde Andel

98,59%dvenlArennA vARDEpAppER upprAGNA Trr[ HANDET pA REGTERAD MARKNAD

EURASIA DRILLING GDR

GAZPROM ADR

LUKOTL (OAO) ADR

NOVATEK GDR

ROSNEFT GDR

TATNEFT ADR

ENERGY

2 000

6 300

1 000

350

8 500

2 000

321401, 4,30yo

46t229 6,17%

363 309 4,86%

300 206 4,02yo

384812 5,L5%

405 972 5,43yo

2236929 29,93%

MAGNITOGORSK GDR

NOVOLIPETSK GDR

MATERIALS

4 300

2 300
143 663 !,92%

308 667 4,!3yo

452 330 6,0,5%

MOSTOTREST ORD

INDUSTRIALS
6 000 239 853 3,2Lyo

239 853 3,2lyo

CTC MEDIA ORD

CONSUMER DISCRETIONA
3 500 21L670 2,83%

2t1670 2,93%

MAGNIT ORD

X5 RETAIL GROUP GDR

CONSUMER STAPLES

s00
2 toO

300 083 4,0tyo

328 893 4,40yo

628977 8,4tyo

LSR GROUP GDR

NOMOS BANK GDR

SBERBANK PRF

VTB BANK GDR

FINANCIALS

14 000

2 000

55 000

5 000

320 364 4,29yo

t30 427 1,74%

696 043 9,3tyo

723906 t,66yo

t270741 !7,00%

IBS GROUP GDR

INFORMATION TECHNOLO
2 402 333 340

333 340

4,46%

4,460/o

MTS ORD

SISTEMA JSFC GDR

TELECOMMUNICATION SE

9 000

2 toj
352 430

242327

s947s7

4,7

FEDERAL GRID  ORD

MRSK HOLDING ORD
s s00 000

6s0 000
330 385

319 590
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OGK 4 ORD

RUSHYDRO ADR

TGK 1. ORD

s70 000
11 000

130 000 000

261978

230307

2s8 773

3,50%

3,08%

3,45%

I

Summa f inansiel la instrument

dvriga til196ngar och skulder
7 369 030 98,59%

105 585 L,4t%

7 474615Fondfiirmdgenhet
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Underskrifter

Stockholm den

1 0

Erik Saers


