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Consensus Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska 
länderna. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 15-20 bolag. 
Fonden placerar i mindre bolag med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Ofta sker investeringen i en tidig fas 
innan bolaget upptäckts av marknaden. 

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. 
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5 största innehav (%)

Embracer 10,17%

Swedencare 9,01%

Evolution 7,97%

Plejd 6,83%

Hexatronic 5,34%

Summa 39,32

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

2021 -1,50 6,02 3,56 9,00 -4,02 -2,63 10,19

2020 4,13 -4,36 -7,76 19,71 11,35 10,25 7,10 9,23 4,29 -4,44 8,59 13,81 95,43

2019 12,13 6,24 2,74 8,96 0,85 2,85 -2,74 0,50 0,34 -1,71 7,82 -1,12 42,18

2018 9,86 -1,96 -8,04 7,26 5,02 -5,77 2,91 -2,06 -4,44 -3,00 1,30 -10,70 -11,14

2017 2,18 2,65 -2,87 3,06 8,49 2,60 2,03 2,74 1,34 4,25 -4,35 0,50 24,41

Utveckling per månad (%) - efter avgifter Sedan start: 248,11%

Förvaltarkommentar

Juni i år 10,19% 1 år

Fondfakta

Startdatum  2016-10-01  

Kurssättning Dagligen

Risknivå 6 av 7

Förvaltningsavgift 0,5%

Prestationsavgift 20%

Jämförelseindex 3%+OMRX T-BILL 

Utdelning Nej

NAV (sista i mån) 348,11

-2,63%

Under juni rörde sig både börsen och fonden relativt sidledes och fonden slutade 
månaden på –2,63%. Tillväxtaktier i Europa har fortsatt att handlas relativt svagt 
men vi noterar att tillväxt i USA handlas betydligt starkare och anser det troligt att 
det kommer sprida sig till Europa under året.

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.

Malta och höjda skatter – två överreaktioner
Det har diskuterats om en global lägsta skattenivå, vilket skulle öka skatterna för 
vissa bolag, vi ser risken för detta som en engångshändelse vilket skulle slå mot 
vinsten och aktiekursen, dock har det senaste fallen redan varit större än vad vi 
anser motsvarar eventuella skattehöjningar. Angående grå-listningen av Malta av 
FATF ser vi detta som en pekpinne och att Malta kommer lösa detta relativt 
snabbt, enligt rapporten lyfts även Igaming-sektorn fram som ett positivt exempel.

Nytt större 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 5,12% av 
fonden.
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