
Consensus Sverige Select

Fast avgift:
1,35%/år andelsklass A och C
0,95%/år andelsklass B och D

Rörlig avgift:
20% av överavkastning mot 
jämförelseindex (HWM)

Förväntad avkastning:
5-10%/år 

Inriktning:
Svenska bolag i alla storlekar
(Large, mid, small och micro cap)

Jämförelseindex:
OMXS All Share Cap Gross Index

Utdelning:
Andelsklass A och B: 
Återinvesterande
Andelsklass C och D:
Utdelande 2-4%/år

Riskklass*:

Förvaltare:
Anders Silkisberg
Anders Wright
Richard Andborn

* Uppskattad riskklass pga begränsad historik

Varför Consensus Sverige Select?
• Svensk aktieexponering
• Etiskt och hållbart fokus
• Aktivt och flexibelt förvaltad
• Investeringar i stora såväl som väldigt små bolag
• Kombinerar storbolagens stabilitet med de mindre bolagens potential
• Återinvesterande eller utdelande andelsklasser efter behov

Vad skiljer oss från de stora aktörerna?
• Vi vågar sticka ut och följer inte index
• Vi har utvecklad metodik för att screena aktier
• Vi är flexibla och kan snabbt agera utifrån vår uppfattning
• Fattar beslut utifrån egna bedömningar

Consensus Sverige Select
Consensus Sverige Select är en svensk aktiefond som placerar i bolag 
utan begränsningar kring företagens storlek eller börsvärde. Fonden 
investerar i en mix av bolag på Stockholmsbörsens stora lista (large
cap) samt i små- och medelstora bolag (small och mid cap). 
Fonden placerar även i microcap-bolag för att öka potentialen. 
På så vis skapas ett brett investeringsunivers, som ger bästa möjliga 
förutsättningar att generera god avkastning.

Förvaltarna har mandat att vikta om mellan de fyra bolagsstorleks-
segmenten beroende på värdering och trender.

Consensus är medlem i SWESIF – Sveriges forum för hållbara 
investeringar. Fonden använder Hållbarhetsprofilen (HP) som är ett 
standardiserat informationsblad och beskriver fondens inriktning vad 
gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement 
till fondfaktabladet.

Consensus Sverige Select finns i fyra andelsklasser: två 
återinvesterande (ack) och två utdelande (utd).
Andelsklass A: 1,35% årlig avgift, minimi 10.000 kr (ack)
Andelsklass B: 0,95% årlig avgift, minimi 5 Mkr (ack)
Andelsklass C: 1,35% årlig avgift, minimi 10.000 kr (utd)
Andelsklass D: 0,95% årlig avgift, minimi 5 Mkr (utd)


