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Consensus Småbolag B

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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Månadsrapport september 2021   

5 största innehav (%)

Hexatronic 12,65%

Swedencare 10,03%

Physitrack 8,60%

Evolution 8,44%

Embracer 7,75%

Summa 47,47

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 6,26 2,32 -5,92 12,72

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: 256,08%

Förvaltarkommentar

September i år 12,72% 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) 356,01

-5,92%

Under september minskade fonden med 5,92% samtidigt som den svenska börsen 
föll ytterligare något. Månaden har varit väldigt volatil där fonden både varit uppe 
och noterat ett nytt ATH för att sedan se marknaden handla ned tillväxtaktier. 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 skapar 
möjligheter för oss.

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.

Vi noterar att amerikanska speloperatören Draftkings lagt ett bud på Entain, vi ser 
detta som rimligt givet det stora värderinggapet mellan amerikanska och 
europeiska bolag inom sektorn samt de europeiska bolagens erfarenhet. Vi anser 
att Kindred som finns i fonden är lågt värderad, både i absoluta och relativa 
termer.

Fonden är med som corner i noteringen av edtech bolaget Albert som ska noteras 
den första oktober. Vi anser att bolaget erbjuder en bra tjänst som blir ett billigt 
komplement till skolan 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.

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 tror 
Alcadon kommer ha en bra tillväxtresa framför sig.
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