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Consensus Småbolag A
Månadsrapport Februari 2020
Consensus Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska
länderna. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 15-20 bolag.
Fonden placerar i mindre bolag med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Ofta sker investeringen i en tidig fas
Delårsrapport, Q 2 2015
innan bolaget upptäckts av marknaden.
5 Största innehav % per 2020-02-28

Förvaltarkommentar:

Verksamhet

Fonden minskade under februari
med 4,39%, drivet av den
dramatiska nedgången under
månadens sista vecka. Fondens
strategi är att investera i
tillväxtbolag som är konjunkturokänsliga. En stor andel av
fonden är bolag med främst digital
försäljning, så som Stillfront,
Evolution och Fortnox. Vi bedömer att den typen av bolag är
de som drabbas minst av
coronaviruset, därav är vi fortsatt
komfortabla med att bolagen
kommer visa en stark vinsttillväxt
under det närmaste kvartalet och
under året. Utvecklingen under de
första tre veckorna i februari var
mycket stark, drivet av gedigna
kvartalsrapporter från i princip
samtliga fondinnehav.
Evolutions resultatutveckling är
enormt imponerande, vi bedömer
att expansionen i USA och det nytecknade avtalet med Flutter
Entertainment kommer vara fortsatta drivare. Dessutom anser vi
att bolagets nylanserade spel
stärker deras maktposition ytterligare.

Uppgången till trots anser vi
värderingen
fortfarande
vara
attraktiv.
Hexatronic rapporterade under
månaden och de viktigaste
parametrarna pekar i rätt riktning.
Bolaget redovisade för första
gången
kostnaden
för
den
pågående
patenttvisten
och
exkluderar man för detta så når
bolaget nästan upp till sitt
finansiella mål om en marginal
över 9%. Bolaget meddelande
också att de nått en överenskommelse om den pågående
tvisten. Detta ser vi som positivt
då bolaget kan fokusera mer på
den
operativa
verksamheten
samtidigt som
det minskar
osäkerheten på den brittiska
marknaden.

Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huv

Bolaget
är verksamt inom kapitalförvaltning,
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Stillfront
11,6
historik som går ända tillbaka till 1913.

Fortnox

7,7

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privat
Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

MIPS

6,7

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och ko
Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella

Evolution Gaming

Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbola

Kambi

6,6

och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersone

litet är strukturerade produkter, förvaltning av aktier samt tradition

Totalt

39,2

Kapitalförvaltning

Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagema

Fondfakta Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs
placeringsalternativ.

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, pers

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar.

Startdatum

2016-10-01
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Kurssättning
Månadsvis
Merparten
av kunderna är entreprenörsledda
företag som har stort

gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och av

Risknivå
6 av 7 och tydliggöra bolagsvä
Grunden
i vår verksamhet är att identifiera

särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på a

ISIN Detta förutsätter en välSE0008679971
börslistning.
fungerande process med tillgå
Förvaltningsavgift

Försäkringar

1,0%

Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensi

Prestationsavgift

Embracer rapporterade starka
siffror och presenterade återigen
ett nytt förvärv, Saber interactive.
Utifrån detta förvärv förväntas
Embracers försäljning och Ebitda
öka med ~20% respektive ~35%.
Därav värderas bolaget i linje med
börsen, något vi tycker är attraktivt
givet bolagets historik.

6,6

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles h

20 %

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare

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

Jämförelseindex

3%+
OMRX T-BILL
diskretionär förvaltning av tjänstepensioner
via kapitalförvaltningse

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsä

Utdelning

Nej

NAV (per
sista
i
158,03
Consensus
Asset
M anagement
AB (publ). 556474-6518
månaden)

Utveckling per Månad % (efter avgifter)
År

Jan

Feb

Mars

April
3,02

2017

2,14

2,60

-2,91

2018

9,84

-2,00

-8,08

2019

12,09

6,20

2,70

2020

4,10

-4,39

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

8,47

2,56

1,99

2,71

1,30

4,22

-4,39

7,21

5,02

-5,81

2,87

-2,10

-4,48

-3,0

9,02

0,82

2,81

-2,78

0,45

0,30

-1,75

Dec

Helår

0,46

23,87

1,26

-10,7

-11,53

7,82

-1,16

41,68
-0,47

Utveckling sedan start:
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.

58,03

