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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 augusti 2022   

5 största innehav (%)

Hexatronic 14,71%

Embracer 9,01%

Physitrack 7,14%

Evolution 7,13%

Alcadon 5,28%

Summa 43,27%

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

2022 -13,84 -11,46 0,18 -8,35 -4,06 -12,56 11,81 -8,10 -38,36

2021 -1,50 6,02 3,56 9,00 -4,02 -2,63 6,26 2,32 -5,92 7,93 1,31 4,06 28,24

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: 149,69%

Förvaltarkommentar

Augusti i år -38,36% 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) 249,69

-8,10%

Likt tidigare månader kvarstår marknadens fokus på hur Fed ämnar att tampas 
med den stigande inflationen. Powell höll efter det senaste mötet i Jackson hole en 
kort presskonferens där hans uttalanden kring kommande ränteökningar fick 
börserna att vika. Sett till fonden har nu samtliga innehav släppt sina 
kvartalsrapporter. Överlag är vi nöjda med rapporterna där exempelvis Awardit 
överraskade positivt efter ett tufft första kvartal samt Hexatronic och deras 
omvända vinstvarning, som vi skrev om i förra månadens månadsbrev. Fonden 
utvecklades under augusti -8,10%.

Embracer – Svag Q1 och spel release
Embracer släppte en relativt svag rapport där omsättningen kom in kring våra och 
marknadens estimat med en tillväxt på 108% Y/Y (-12% organisk tillväxt). Bolaget 
rapporterade ett justerat EBIT på 1322 MSEK (1271) vilket resulterar i en justerad 
EBIT-marginal om 18,6%. I sedvanlig ordning annonserade man även sex nya 
förvärv där rättigheterna för Lord of the rings var det som vi blev mest överraskade 
av. Utöver kvartalsrapporten låg marknadens fokus under månaden på det senaste 
spelsläppet Saints row. Spelet har fått ett svalt mottagande av spelarna med ett 
betyg på 66/100. Trots betyget tror vi att den initiala försäljningen kommer att 
komma in relativt bra baserat på placeringen spelet har på de olika 
försäljningsplattformarna. Vi anser själva att det är för tidigt att dra några större 
slutsatser kring de tidiga betyget och väljer att avvakta för att se hur försäljningen 
av spelet utvecklas framgent innan vi drar några slutsatser. 

Awardit – Nya optimistiska vindar efter stark Q2
Awardit visade i sin Q2 rapport tecken på att de trångmål bolaget rapporterade om 
under Q1 var en engångsföreteelse. Omsättningen växte med 74% Y/Y (20% 
organiskt) och EBITA-marginalen landade på 14,3% (12,8%). Ett fortsatt 
operationellt fokus på de synergier som finns de förvärvade bolaget emellan gör 
att vi känner oss säkra i framtida marginalexpansioner. Givet Q2’s styrkebesked 
samt en värdering om drygt 9x EBITA 2023e anser vi att Awardit handlas kring 
attraktiva nivåer.
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