
Consensus Sverige Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska bolag.  Fonden har möjlighet 
att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning. Consensus 
Sverige Select har ett etiskt och hållbart fokus. Fonden har en koncentrerad portfölj på normalt 20-30 bolag. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och 
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och 
informationsbroschyr finns på www.consensusam.se. 

Aktiemarknaderna gick relativt starkt under mars medan fonden minskade med 
0,72%. En anledning till detta är att det som gått starkast under månaden har varit 
värde och cykliska bolag, medan fonden är mer tillväxtorienterad.

Hexatronic fortsätter leverera
Hexatronic som har haft en stark start under året tecknade ett stort avtal med Centric
Fiber i USA. Då det fortfarande är relativt låg penetration på den amerikanska 
marknaden ser vi stora tillväxtmöjligheter där de kommande åren. Bolaget 
annonserade även att man förvärvar 75% av det tyska bolaget TK-Kontor-Freitag som 
erbjuder rådgivningstjänster för nätägare och installatörer. 

Swedencare förvärvade amerikanska RxV Enterprises, som säljer kosttillskott inom 
premiumsegmentet för husdjur, främst mot veterinärkliniker. 

Bankerna går fortsatt bra
Banksektorn har fortsatt att gå starkt under månaden, där våra innehav i SEB och 
Nordea har presterat bäst.

Vändning i Loomis
Loomis som har haft det relativt tufft senaste året har gått väldigt starkt under mars. 
Man annonserade även ett mindre förvärv av Schweiziska SecurePost. 

Ett annat innehav som presterat bra under månaden är Assa Abloy, som förväntas få 
en stark återhämtning under 2021 samt ökade förväntningar på bolagets 
amerikanska verksamhet.

Under månaden genomförde Embracer en riktad emission där man tog in ca 7,6 
miljarder. Anledningen till emissionen är att man vill vara proaktiv inför kommande 
förvärv. Detta ökar chanserna för ett något större förvärv under kommande 
månaderna.

5 största innehav (%)

Embracer 10,35

Hexatronic 7,42

Swedencare 6,77

Fortnox 5,19

AstraZeneca 4,69

Summa 34,42

Utveckling per månad (%) - efter avgifter

Förvaltarkommentar

-5,19 4,07 -1,89

71,9%Mars i år 0,78% 1 år Start-0,72% 97,6%

Fondfakta

Startdatum  2018-10-17  

Kurssättning Månadsvis

Risknivå 5 av 7

Förvaltningsavgift 0,95-1,35% 

Prestationsavgift 20%

Jämförelseindex OMXS All Share Cap 

Utdelning Valbart

NAV (sista i månad) 197,67

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2021 -2,36 3,97 -0,72 0,78

2020 3,92 -5,5 -9,6 12,36 7,04 4,18 8,12 6,86 5,7 -3,32 6,24 8,25 51,52

2019 9,5 4,33 1,56 6,97 -3,78 5,7 -1,78 0,47 2,88 0,96 4,01 2,72 38,25

2018 -0,25 0,49 -6,57 -6,35

Sedan start: 97,67 %


