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Utveckling per månad % (efter avgifter)

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

2018 -0,25 0,49 -6,57 -6,35

2019 9,50 4,33 1,56 6,97 -3,78 5,70 -1,78 0,47 2,88 0,96 4,01 2,72 38,25

2020 3,92 -5,50 -9,60 12,36 7,04 4,18 8,12 20,65

Utveckling sedan start: 56,18

Consensus Sverige Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska bolag.  Fonden har möjlighet 
att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte 
koncentrerad till någon enskild bransch. Consensus Sverige Select har ett etiskt och hållbart fokus. Fonden har 
en investeringshorisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 20-30 bolag. 

5 Största innehav %

Stillfront 8,7

Bambuser 5,1

Hexatronic 4,9

Embracer 4,9

Bahnhof 4,8

Totalt 28,4

Fondfakta

Startdatum 2018-10-15

Kurssättning Risknivå

Månadsvis 5 av 7

Förvaltningsavgift Utdelning

Klass A: 1,35%
Klass B: 0,95%
Klass C: 1,35%
Klass D: 0,95%

Nej
Nej
Ja
Ja

Prestationsavgift 20 %

Jämförelseindex OMXS All Share
Cap Gross 

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.  

Förvaltarkommentar:
Fonden utvecklades fortsatt starkt
under juli med en uppgång på
8,12%, medan Stockholmsbörsen
gick upp med 4,17%. Hittills i år
har fonden stigit med +20,65%,
samtidigt som jämförelseindex är
-0,21%.

Under månaden togs Addlife in
som nytt innehav i fonden.
Bolaget är en ledande oberoende
distributör till den europeiska Life
Science-marknaden. Bolaget är
genom sina 46 operativa
dotterbolag närvarande i drygt 25
länder, huvudsakligen i Norden,
Central- och Östeuropa. Addlife är
inriktade på utvalda nischade
segment inom främst hälso-och
sjukvårdssektorn och bolaget
säljer bland annat
laboratorieutrustning, diagnostik
och medicinteknik till sjukvården
och laboratorier. Bolaget har haft
en kraftigt positiv påverkan av
Covid-19 och efterfrågan på deras
produkter har ökat markant.
Utöver det kortsiktiga vinstlyftet till
följd av covid-19 ser vi positivt på
Addliatt Addlife senaste förvärv
öppnar upp en större marknad i
Europa.

Innehavet Enzymatica steg kraftigt
under månaden efter att en in-
vitro-studie indikerat att bolagets
munspray ColdZyme deaktiverar
SARS-CoV-2 med 98,3%. Detta
fick internationellt genomslag och
aktien har stigit 33% under juli
månad. När nyheten släppes var
Consensus Sverige Select den
enda Sverigefonden med innehav
i Enzymatica enligt Nyhetsbyrån
Direkt.

Transplantationsbolaget Xvivo
Perfusion har haft en stark
återhämtning på börsen. Den nya
VD:n för bolaget har nyligen
genomfört insiderköp och har
meddelat att han ska söka efter
förvärv och samtidigt lyfta
bolagets lönsamhet. Bolaget fick
även nyligen ett positivt resultat
på deras studie gällande
transplantation av hjärta. Studien
visade att deras teknologi är säker
och detta blir därför ett viktigt steg
i Xvivos framtida utveckling.

AstraZeneca lämnade en stark
rapport med ökning i försäljning
och lönsamhet. Deras jakt efter att
leverera ett vaccin mot covid-19
fortsätter. Bolaget levererar stark
och stabil tillväxt i en turbulent
värld. Därför är AstraZeneca ett
kärninnehav i fonden.


