
Consensus Sverige Select

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. 

Månadsrapport september 2021

5 största innehav (%)

Hexatronic 11,60%

Swedencare 8,93%

Swedbank 7,45%

AstraZeneca 7,25%

Embracer 6,09%

Summa 41,32%

Utveckling per månad (%) - efter avgifter

Förvaltarkommentar

-5,19 4,07 -1,89

26,51%September i år 13,79% 1 år-4,49% 123,18%

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) 223,18

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 5,31 3,23 -4,49 13,79

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: 123,18%

Start

Under September minskade fonden med 4,49% samtidigt som den svenska börsen 
föll 6,5%. Under månaden har vårt fokus legat på rapporterna från fondens 
innehav. Vi har noterat att när marknaden tar ned sin risk mot tillväxt så handlar 
man ned samtliga bolag i segmentet oaktat värdering, något vi tycker är fel och 
som skapar möjligheter för oss. Detta har gjort att våra tillväxtinnehav gått lite 
sämre & fondens mer defensiva innehav gått bättre.

Fonden största innehav Hexatronic genomförde under månaden ett förvärv av 
amerikanska datacenterbolaget DCS som innebär att man tar sig in i en ny nisch av 
marknaden till en låg värdering. Vi ser fortsatt en stor potential i Hexatronic, drivet 
av högre organisk tillväxt, värdeskapande förvärv och högre marginaler framåt.

Fonden är med i noteringen av edtech bolaget Albert som ska noteras första 
Oktober. Vi anser att bolaget erbjuder en bra tjänst som blir ett billigt 
komplement tillskolan istället för läxhjälp. Vi tycker grundarduon är väldigt 
duktiga och har ett stort driv, vi gillar även att bolaget är väldigt datadrivna och 
ROI fokuserade när det gäller deras tillväxt.

BioArctics partner Eisai har påbörjat ett stegvis inlämnande av ansökan för 
godkännande av Lecanemab till amerikanska FDA. Detta möjliggjordes av att 
Lecanemab tidigare beviljades ”breakthrough theraphy status”.

Astra Zeneca förvärvade resterande del av Caelum Biosciences där man tidigare 
ägde en minoritetspost. Man presenterade även resultat för DESTINY-Breast01 fas 
tre där Enhertu bromsar bröstcancer & reducerar risk för dödsfall med 72% vs T-
DM1. 

Vi ser även fortsättningsvis positivt på banksektorn, där våra innehav Swedbank & 
Handelsbanken gått starkt under slutet av månaden.

I början av månaden gick vi även in i Alcadon via en riktad emission. Bolaget rider 
på samma strukturella tillväxttrender som Hexatronic men är betydligt lägre 
värderat. Detta kombinerat med en duktig ledning med bra bakgrund gör att vi 
bedömer Alcadon kommer ha en bra tillväxtresa framför sig.


	Bildnummer 1

