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Om Consensus / Förvaltarteamet

• Consensus Asset Management är specialiserade på kapitalförvaltning för institutioner, stiftelser, företag och förmögna privatpersoner. 

Vi tillhandahåller även en komplett stiftelsetjänst, rådgivning inom försäkring samt corporate finance.

• Huvudkontor i Mölndal, kontor i Malmö och Stockholm samt meeting points i Borås, Halmstad, Värnamo och Jönköping

• Cirka 30 anställda

• Cirka 10 miljarder SEK under förvaltning

• Consensus är börsnoterade och handlas under CAM på Spotlight Stock Market

• Consensus Asset Management kommer ansvara för allokeringen i Consensus World Technology. Förvaltarteamet består bland annat utav Anders 

Wright som idag förvaltar Småbolagsfonden och Sverige Select vilka båda är bäst i Norden respektive Sverige.

• Consensus Småbolag blev 2020 rankat som den bäst avkastande fonden hos Morningstar inom segmentet ”Norden” med en enastående avkastning 

om +94,66 % för helåret. Sedan starten 2017 är fonden upp 209 % vilket motsvarar en årlig avkastning om 30,40 %. Fonden är rankad 5* enligt 

Morningstar.
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Namn Consensus World Technology

ISIN SE0015530951

Format Aktivt allokerat “Tracker Certifikat” (net total return)

Löptid Cirka 5 år (Förtida inlösen kan ske på begäran av emittenten respektive innehavaren)

Initial värderingsdag 22 februari 2021

Slutgiltig värderingsdag 23 februari 2026

Emittent SG Issuer

Garant Société Générale (kreditbetyg A enl. S&P och A1 enl. Moody’s)

Placeringsinriktning

Certifikatet är en aktivt allokerad finansiell produkt med exponering mot globala teknikföretag. Certifikatet kan innehålla en koncentrerad 
exponering mot enskilda bolag och antalet bolag i detta certifikat kan variera över löptiden. Certifikatet får innehålla en exponering mot 
värdepapper som redan handlas på en reglerad marknad och kan ej investera i IPOs eller delta i nyemissioner eller dylikt. Certifikatet kan 
även investera i penningmarknadsinstrument.

Prestationsbaserad avgift

8,00 % av avkastningen som överstiger startvärdet (Index 100). Ersättningen beräknas och belastar innehavarna av certifikatet på daglig 
basis och utbetalas (exklusive fransk moms) kvartalsvis till Consensus Asset Management. Consensus Asset Management erhåller således 
den prestationsbaserade avgiften exklusive moms. Produkten tillämpar ett så kallat ”högvattenmärke” och Consensus tar ej ut någon 
prestationsbaserad avgift om värdet ligger under denna nivå.

Årlig strukturerings- och 
distributionsavgift

1,10 % och visar hur mycket du betalar för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för detta certifikat. I avgiften 
ingår inte den prestationsbaserade avgiften eller rörliga kostnader för syntetisk handel av underliggande värdepapper. Den årliga 
förvaltningsavgiften är fixerad och kommer vara lika under hela löptiden. 

Valuta Svenska Kronor (SEK)

Nominellt Belopp 10 000 SEK per certifikat

Investeringsuniversum Utvecklade marknader (USA, Europa, Japan & Australien)

Utdelningar Återinvesterande (net total return)

Exponering Syntetisk (ingen aktiv risk)

Notering NGM Main Regulated, Sweden

Förvaltare Consensus Asset Management

Övrig information https://www.consensusam.se/ETN/

Consensus World Technology - Villkorsöversikt
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Consensus World Technology

• Världsbefolkningen kommer växa med 15 % tills år 2030 och med 31 % tills år 2050. Vikten av 

teknologisk innovation har aldrig varit större än idag!*1

• Alla sektorer kommer använda sig av alltmer information och nya tekniker måste skapas för att 

kunna möjliggöra förändrade konsumtionsmönster och levnadsvanor.

• Inget bolag i världen, litet eller stort, kan marknadsföra sig utan att använda teknologi. Tillväxt 

är därför heller inte möjlig utan en uttalad teknologisk strategi.

• Blockchain teknologin kommer revolutionera i princip alla industrier och möjliggöra ett långt 

mer effektivt användande av resurser och tid.

• 5G revolutionen möjliggör också att människa och teknik nu kan leva närmare varandra och vi 

kan utföra uppgifter som vi för endast 10 år sedan skulle ha omnämnt som ”Science Fiction”! 

Källa: *1 OECD.org 



Consensus World Technology – Facebook Case

• Sedan starten för 15 år sedan har Facebook skapat ett av världens starkaste 

varumärken och vars tjänster har hela 2,7 miljarder aktiva användare (q3 2020), 

motsvarande 36 % av hela världens befolkning eller motsvarade 66 % av alla som har 

tillgång till internet. *2

• Goldman Sachs spår en årlig vinsttillväxt på omkring 26 % fram tills 2022. 

Vinstestimatet för 2022 ligger på $126 miljarder mot 2019 års helårsvinst på $71 

miljarder.*3

• Facebook dominerar även valet av medium för marknadsföring via sociala medier. För 

B2B marknadsföring väljer 50 % att använda Facebook och siffran är än högre för B2C 

som ligger på närmare 70 %.*3

* Källa: *1 2021-01-20 *2 facebook.com *3 Goldman Sachs Research

56 analytiker följer bolaget
95 % har Köp eller Behåll rekommendation*1



Consensus World Technology – Netflix Case

• Världsledande inom streaming / on-demand tjänster.

• Cirka 200 miljoner abonnemang globalt (Q3 2020) med en tillväxttakt på cirka 20 % per år.

• Penetrationen i USA är cirka 65 % medans den internationella penetrationen ligger på cirka 

15 % vilket skapar en stark tillväxtpotential utanför sin hemmamarknad.*2

• Goldman Sachs spår en årlig vinsttillväxt på omkring 26 % fram tills 2022. Vinstestimatet 

för 2022 ligger på $36 miljarder mot 2019 års helårsvinst på $20,2 miljarder.*3

44 analytiker följer bolaget
86 % har Köp eller Behåll rekommendation*1

* Källa: *1 2021-01-20 *2 netflix.com *3 Goldman Sachs Research



Consensus World Technology – Spotify Case

• Världsledande inom streaming / on-demand musiktjänster. 

• 320 miljoner aktiva Spotify användare med en global marknadsandel på circa 36 % av 

streamingmarknaden. *2

• Streamingtjänsten finns tillgänglig i 92 länder och tillväxtpotentialen är stor. 

Tillväxtländerna ser en ökning i antalet aktiva användare med upp till 50 % per år. *2

• Goldman Sachs spår en årlig vinsttillväxt på omkring 25 % fram tills 2022. 

Vinstestimatet för 2022 ligger på $11,9 miljarder mot 2019 års helårsvinst på $6,77 

miljarder. *3

*

32 analytiker följer bolaget
82 % har Köp eller Behåll rekommendation*1

* Källa: *1 2021-01-20 *2 netflix.com *3 Goldman Sachs Research



Initial Vikt Namn Industri Land 

1/15
Hims & Hers 

Health Inc
Hälsovård USA

1/15 Embracer Group A Mjukvara Sverige

1/15 Stillfront Group Mjukvara Sverige

1/15 Facebook Inc-a Internet USA

1/15 Match Group Inc Internet USA

1/15 Take-two Mjukvara USA

1/15 Ubisoft Mjukvara Frankrike

1/15 Alphabet Inc-a Internet USA

1/15 Netflix Inc Internet USA

1/15 Chemometec Elektronik Danmark

1/15 Spotify Internet Sverige

1/15 Nintendo Co Ltd Gaming Japan

1/15 Microsoft Corp Mjukvara USA

1/15 Salesforce.Com Mjukvara USA

1/15 Teladoc Health Hälsovård USA

* Källa: Bloomberg 2016-02-03 – 2021-02-03
Historisk och simulerad historisk information är baserad på Consensus Asset Managements egna beräkningsmodeller, data och antaganden. Skulle andra modeller, data och 

antaganden användas kan annorlunda resultat uppnås. Varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för framtida utveckling eller avkastning.

Consensus World Technology – Exempelkorg

• Denna exempelkorg är ett urval av de bolag som skulle kunna ingå i Consensus World 

Technology.

• Bolagen underliggande denna exponering är antingen världsledande inom sitt område eller 

uppvisar unika produkter/affärsegenskaper.

Consensus World 

Technology

MSCI World Information 

Technology  Index

MSCI World 

Index

Årlig avkastning
42,50% 27,46% 11,99%

Volatilitet
20,32% 22,07% 15,91%

Sharp
2,09 1,24 0,75
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Broschyr

Denna presentation utgör endast marknadsföringsmaterial avseende Consensus World Technology och ger inte en komplett bild av erbjudandet. Innan 

beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt samt Faktablad (KID) i enlighet med PRIIPS som finns 

tillgängligt hos Emittenten. Dessa kommer också finnas tillgängliga på Consensus Asset Managements egen hemsida, www.consensusam.se. Produkten är ej 

kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Om Produkten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en 

marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet. Godkännandet av prospektet 

ska inte uppfattas som ett godkännande av värdepapperen av den myndighet som har godkänt prospektet.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Kredit-och Emittentrisk

Med kreditrisk menas att Emittenten inte fullföljer sina åtaganden gentemot investeraren, d v s återbetalning på inlösen- eller återbetalningsdagen. Skulle

Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser fallera riskerar investerare att förlora hela eller delar av Investerat Belopp, oavsett hur underliggande

exponering har utvecklats. Investerare tar ingen risk på Consensus Asset Management. I händelser av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken

riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att Emittentens skulder ska skrivas ned. Detta

kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Likviditetsrisk

Om investeraren väljer att sälja i förtid sker detta till rådande marknadspris. Detta kan vara lägre eller högre än vid investeringstillfället. Under onormala

förhållanden på marknaden kan produkten vara illikvid i andrahandsmarknaden. Consensus Asset Management avser att under normala

marknadsförhållanden dagligen ställa köp och sälj- kurser vid förfrågan.

Marknadsavbrott och särskilda händelser

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar som att byta ut den underliggande tillgången mot

en annan. Emittenten får göra vissa ändringar i villkoren om Emittenten bedömer att det är nödvändigt i samband med särskilda händelser. Med

marknadsavbrott och särskilda händelser menas bland annat:

• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.

• Det sker en lagändring eller att Emittenten får ökade riskhanteringskostnader.

Consensus World Technology – Risker & Allmän information

http://www.consensusam.se/


Marknads- och exponeringsrisk

Avgörande för beräkningen av placeringens avkastning är utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur denna utvecklas är beroende av en

mängd faktorer och innefattar risker såsom aktierörelser, kreditrisker, valutarisker.

Valutarisk

Certifikatet handlas i Svenska Kronor men avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar då de underliggande aktierna handlas i lokal valuta och

ingen valutakurssäkring görs.

Certifikaten

Certifikaten utgör överlåtbara värdepapper med syntetiska derivatinslag. Certifikaten är inte en värdepappersfond, specialfond eller annan alternativ

investeringsfond och är inte underkastad de investeringsbegränsningar och diversifieringskrav som gäller för sådana fonder och står inte heller under

tillsyn av Finansinspektionen eller annan tillsynsmyndighet.

Prestationsbaserad avgift

8,00 % av avkastningen som överstiger startvärdet (Index 100). Ersättningen beräknas och belastar innehavarna av certifikatet på daglig basis och 

utbetalas (exklusive fransk moms) kvartalsvis till Consensus Asset Management. Consensus Asset Management erhåller således den prestationsbaserade 

avgiften exklusive moms av avkastningen som överstiger startvärdet. Produkten tillämpar ett så kallat ”högvattenmärke” och Consensus tar ej ut någon 

prestationsbaserad avgift om värdet ligger under denna nivå.

Årlig strukturerings- och distributionsavgift

1,10 % och visar hur mycket du betalar för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för detta certifikat. I avgiften ingår inte rörliga

kostnader för handel av värdepapper. Den årliga förvaltningsavgiften är fixerad och kommer vara lika under hela löptiden.

Syntetisk Exponering

Syntetisk replikering innebär att utgivaren inte tar en fysisk exponering mot de ingående bolagen underliggande certifikatet. Detta medför samtidigt att

det inte finns något aktiv risk (tracking error) i denna produkt.

Consensus World Technology – Risker & Allmän information



Inregistrering vid börs

Emittenten avser att inregistrera ”Certifikatet” på listan för ”Certifikat” vid NGM Main Regulated, Sweden. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NDX. 

Emittenten avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Produkterna. Avslut sker till 

marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Vänligen kontakta Consensus för att få fram aktuell kurs eller begäran om försäljning.

Consensus Asset Management

Consensus Asset Management står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. Consensus Asset Management AB (publ) är ett värde-

pappersbolag och är verksamt inom Kapitalförvaltning, Försäkring och Corporate Finance. Investerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög

kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett komplement till sin traditionella bank.

Consensus World Technology – Risker & Allmän information



Detta dokument har sammanställts av Consensus Asset 
Management AB som står under tillsyn av Finansinspektionen i 
Sverige. Analyserna är självständiga och baseras endast på publik 
tillgänglig information. 

Emittenten har inte producerat detta marknadsföringsmaterial och 
tar inget ansvar för dess innehåll

Distribution
Distributörer har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet 
innan distribution.

Ansvarsbegränsningar 
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor 
som anses vara tillförlitliga. Consensus påtar sig dock inte något 
ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas 
därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på 
information från detta dokument. 
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analysen baseras på den 
information som finns tillgänglig just nu. Analytikern kan ändra åsikt 
om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller 
om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att täcka ett 
företag, strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt 
med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller 
andra omständigheter. 

Dokumentet är inte att betrakta som rådgivning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning 
till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. 
Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella 
instrument.

Consensus påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust 
eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande 
av detta dokument.

Mångfaldigande och spridning 
Materialet får inte mångfaldigas utan Consensus medgivande. 
Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är 
medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten 
enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

Consensus World Technology – Disclaimer 


