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Om Consensus

Asset Management
• Värdepappersbolag inom kapitalförvaltning för institutioner, företag 

och förmögna privatpersoner, stiftelsetjänst, tjänstepensionsområdet 

samt corporate finance.

• Huvudkontor i Göteborg, filial i Stockholm och Mötesplats i Borås & 

Värnamo med start i april

• 19 anställda

• Consensus aktie är börsnoterad på Aktietorget under ”ticker” CAMB

• Största ägare i bolaget är Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson via 

bolag

• Consensus innehar samtliga finansiella tillstånd från 

Finansinspektionen som verksamheten kräver.
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Ekonomisk översikt 5-årsperiod
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Aktiecourtage

Strukturerade produkter

Förvaltningsarvoden

Inklusive fonderna

Försäkring

Corporate Finance

Intäktsområden
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Resultatpåverkande faktorer

• Kostnader av engångskaraktär som belastat resultatet i 

samband med nyanställningar och etablering av 

Stiftelsetjänst samt fonderna

• Kostnad: 4 MSEK 

• 70% av alla kostnader är personalrelaterade

Konvertering av Konvertibelt Förlagslån

• 9,9 MSEK konverterade  (90% deltagande)

• Gav en besparing med ca 290 000 kr för 2016

• Ökade det egna kapitalet och kapitalbasbufferten

Ekonomiska händelser 2016
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Viktiga händelser

2016
•

•

•

•

•

•

•



. 

Consensus 

förvaltade fonder

•

•

•
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Corporate Finance

• Upphörde som CA (Certified Advisor på First North)

• CA-bolagen plus en personal överlåtits till Erik Pencer Bank AB.

• Ingen anställd personal som enbart jobbar för Corp utan vi 

använder konsulter vid uppdrag
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Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

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.

Consensus Asset Management AB (publ).  556474-6518
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Meet The Team

Patrik Soko – VD Peter Skarestad                Annika Lundgren              Richard Andborn           Anders Silkisberg Håkan Dahlin                   Tomas Carlsson                   
År i branschen:24 Ekonomichef Marknadskoordinator                      År i branschen: 29                      År i branschen: 29 År i branschen: 9                           År i branschen: 29

Rose Mjörnstedt Anders Wright                     Anderas Moe                Christian Andersson        Fredrik Andersson                  Johan Palm                   Maria Bernåker  
År i branschen:27 År i branschen: 14                           År i branschen: 19                          År i branschen: 11                       År i branschen: 19                          År i branschen: 17                       År i branschen: 12

Fredrik Körner                Stefan Hagman                 Joakim Ljungkvist                   Johan Eek                  Eije Andersson              
År i branschen: 22                       År i branschen: 18                          År i branschen: 18                  Börjar i april 2017                          Börjar i april 2017
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Kapitalförvaltning – Diskretionär & Rådgivande 
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Consensus Asset Management
- Ett alternativ till storbankerna

Svenskt Kvalitetsindex - Bankers kundnöjdhet 2016:   - 4,9
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Hur får Consesus

nöjda kunder? 

•
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•

•

•

•
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Framtida utmaningar

• MIFID II, 60 sidor har blivit 10 000 sidor

• Ändrad regler för hur finansmarknaden får ta betalt

• ”Kick-back” förbud > fonder

• Up-front ersättningsförbud > strukturerade produkter

• Marginalredovisning

• Separering av olika tjänster > analys

• FIs lagförslag tas under sommaren

• Start 3/1-2018
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WWW.CONSENSUSAM.SE

Margretelundsvägen 2 (Hedin Bil)  

Värnamo

Tack för att Ni kom!


