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Consensus Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i internationella 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 Global Select har
ett etiskt och Q
hållbart
Delårsrapport,
2 2015fokus.
Fonden har en investerings-horisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 40-60 bolag.
Verksamhet

Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huv

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance oc

Förvaltarkommentar:

5 Största innehav %

historik som går ända tillbaka till 1913.

Efter en stark ut veckling under Fonden är fortsatt överviktad i
sommaren föll globala aktie- konjunkturstabila sektorer såsom
marknader i slutet av året.
telekommunikationsoperatörer,
konsumentbolag samt hälso- och
December blev en historiskt sjukvårdsföretag.
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Vår bedömning är att året regionen.
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amerikanska aktiemarknaden.
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Novo
En kraftig kursut veckling för de Nordisk, Merck GKAA, L´ORÉAL
tunga teknologiaktierna med samt Zalando. Fonden har sedan
FAANG-bolagen
(Facebook, starten gått ned 10,47%. Under
Apple, Amazon, Netflix, Google) samma period har ut vecklingen
som på kort tid fått en allt för hög för jämförelseindex MSCI World
värdering.
All Cap -10,64%.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privat

British Telecom

4,3

Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och ko

Deutsche Telekom
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Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles h
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Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbol

och
stiftelser. Bolaget erbjuder företag och3,2
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litet är strukturerade produkter, förvaltning av aktier samt tradition

Singapore Technologies
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Kapitalförvaltning

Totalt
17,5
Målet
är att genom hög kunskap och ett starkt
personligt engagema

placeringsalternativ. Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, pers

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar.
Corporate Finance

Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort

Fondfakta
gedigen
erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och av

Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvä

särskilt
de företag som ägarna vill omstrukturera,
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börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgå
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Consensus
Insurance distribuerar och
analyserar
olika tjänstepensi

Stigande amerikanska obligations räntor i kombination med
centralbanker som stramar åt
samt en rådande oro för
konjunkturut vecklingen har lett till
att
flöden
gått
ut
ur
aktiemarknaderna och det har
resulterat
i
turbulens
på
börserna.

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägar

Utdelning
enFörvaltningsavgift
mängd faktorer och det är här vår
kunskap hjälper kunden att hi

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsä

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

Nej
Nej
Ja
Ja

diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltnings
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Prestationsavgift

20 %

Jämförelseindex

MSCI World All
Cap

Utdelning

Nej

NAV (Senaste)

89,45

Utveckling per månad % (efter avgifter)
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-2,17

-0,64

-7,92

-10,55

2019

Utveckling sedan start:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värd e 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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