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Verksamhet
Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm.

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Bolaget har lång 

historik som går ända tillbaka till 1913.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. 

Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar.

Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles högkvalitativa tjänster till  bolagets kunder.

Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund

och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Consensus specia-

litet är strukturerade produkter, förvaltning av aktier samt traditionell diskretionär portföljförvaltning.

Kapitalförvaltning

Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika

placeringsalternativ. Genom  kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar. 

Corporate Finance

Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort fokus på att utveckla sin affär. På Consensus har vi

gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag.

Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller

särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i genom exempelvis en

börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

Försäkringar

Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar.

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av

en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta rätt individuell lösning.

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Insurance kan dessutom erbjuda 

diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningsenheten.
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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.

.

Utveckling per Månad % (efter avgifter) 

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

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

2018 9,86 -1,96 -8,04 7,26 5,02 -5,77 2,91 -2,06 -4,44 -3,0 1,30 -10,7 -11,14

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

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

2021 -1,50 -1,50

Utveckling sedan start: 211,17

Fondfakta

Startdatum 2016-10-01

Kurssättning Månadsvis

Risknivå 6 av 7

ISIN SE0008679989

Förvaltningsavgift 0,5%

Prestationsavgift 20 %

Jämförelseindex 3 % +
OMRX T-BILL 

Utdelning Nej

NAV (per sista i 
månaden)

311,17

5 Största innehav % per 2021-01-31

Evolution 9,02

Embracer 8,20

Kambi 7,92

Fortnox 6,49

Swedencare 6,49

Summa 38,12

Förvaltarkommentar:

Fonden sjönk under januari med

1,53%. Månaden bjöd på mindre

nyheter från våra bolag och

kursutvecklingen påverkades i

större grad av det allmänna

börsklimatet.

Hexatronic kom under månaden

med en omvänd vinstvarning

inför sin kvartalsrapport. Bolaget

presenterade betydligt högre

tillväxt än marknadens

förväntningar och en stark

orderbok. Bolaget är sedan

länge en favorit och vi ser en

stark omsättning och

lönsamhetsförbättring framför

oss närmaste åren.

Under januari har flera stater i

USA börjat diskutera eventuella

legaliseringar av sportsbetting.

Bland annat New York som

skulle bli en stor marknad ifall

man legaliserar. New York lyfter

bland annat fram

budgetunderskotten pga Covid-

19 som en av anledningarna till

en legalisering.

Detta är något som skulle kunna

snabba på legaliseringen av

både sportsbetting och

onlinecasino i hela USA då detta

genererar stora skatteintäkter.

Denna utvecklingen är positiv för

Kambi som är ett av fondens

större innehav. På lite längre sikt

gynnar det även Evolution som

också är ett stort innehav. Detta

då sportsbetting historiskt

legaliserats tidigare och i en

snabbare takt än onlinecasino.

Fortnox presenterade under

månaden sina uppdaterade

finansiella mål och nya

verksamhetsmål. Man avser att

dubblera antalet kunder samt

den genomsnittliga intäkten per

kund till 2025. Utöver detta avser

man byta lista till Stockholms-

börsen och vara mer aktiv med

förvärv framöver.

Framöver ser vi med spänning

fram mot portföljens q4-

rapporter.


