
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. 

5 största innehav (%)

Embracer 8,80%

Swedencare 7,45%

AstraZeneca 7,43%

Hexatronic 6,82%

Bonesupport 4,57%

Summa 35,07%

Utveckling per månad (%) - efter avgifter

Förvaltarkommentar
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Fondfakta

Startdatum  2018-10-17  

Kurssättning Dagligen

Risknivå 5 av 7

Förvaltningsavgift 0,95-1,35% 

Prestationsavgift 20%

Jämförelseindex OMXS All Share Cap 

Utdelning Valbart

NAV (sista i månad) 214,93

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

2021 -2,36 3,97 -0,72 9,86 -2,26 1,27 9,58

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: 114,93%

Start

Under juni rörde sig både börsen och fonden relativt sidledes och fonden slutade 
månaden på +1,27%. Tillväxtaktier har fortsättningsvis handlats relativt svagt men 
vi noterar att tillväxt i USA handlas betydligt starkare än i Europa, detta är något vi 
anser kommer sprida sig till Europa.

Stort innehav – stort förvärv
Swedencare som är ett av fondens största innehav annonserade vid slutet av 
månaden ett förvärv av den Amerikanska kontraktstillverkaren Vetio. Förvärvet är 
relativt stort och adderar ca 17% på 2022 års vinst, före synergier (som vi anser kan 
vara substantiella på både intäkts- och kostnadssidan). Detta är också ett steg i rätt 
riktning gällande bolagets ambitioner att bredda sig inom värdekedjan.

Nytt innehav
Fonden var med som corner vid noteringen av Physitrack som erbjuder 
fysioterapeuter och patienter en digital lösning. Bolaget noterades relativt lågt 
värderat jämfört med liknande bolag med liknande tillväxt. I samband med 
noteringen tog man in kapital för att fortsätta den internationella förvärvresan, vi 
ser möjligheter till 1-2 förvärv under 2021 samt möjligheter att överprestera 
gentemot sina finansiella mål om 30% organisk tillväxt per år. Om man lever upp 
till detta ser vi även en potential till multipelexpansion. Physitrack utgör 3,15% av 
fonden.

Alzheimerframgångar
Under månaden fick det Amerikanska bolaget Biogen godkänt för sin behandling 
av Alzheimer vilket även gynnar fondens innehav i BioArctic. Senare under 
månaden beviljades även BioArctics läkemedelskandidat Lecanemab
genombrottsstatus av FDA baserat på data från den kliniska fas 2b-studien. Vi ser 
en stor långsiktig potential i BioArctic.


