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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.
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Consensus Sverige Select A

Månadsrapport December 2019

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

Utveckling sedan start: 29,46

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 %

MIPS 6,8

Hennes & Mauritz 5,2

Balder 5,2

Enea 5,0

Hexatronic 4,6

Totalt 26,8

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 steg under december

med 2,72% och slutade totalt för

året upp 38,25%.

På bolagsfronten var december

relativt händelsefattigt bland de

större börsbolagen förutom att

Electrolux vinstvarnade. Däremot

fick kurserna stöd av den

internationella politiska scenen

som levererat en del positiva

nyheter. I det brittiska valet vann

Boris Johnson (BoJo) och hans

konservativa parti egen majoritet i

parlamentet. USA och Kina

nådde en överenskommelse i

handelsförhandlingarna om ett

Fas1-avtal som skall under-

tecknas i januari.

Medicinteknikbolaget Irras fick i

slutet av december det efter-

längtade CE-godkännandet av

Irraflow-katetern, vilket innebär att

bolaget äntligen efter nästan 2 års

väntan återigen kan marknadsföra

sin produkt i Europa. Vid

börsnoteringen hade bolaget

försäljning i Tyskland, för-

hoppningsvis kan man återigen få

igång försäljningen där och i

övriga Europa. Aktien steg kraftigt

på nyheten men har efter det

tappat en del mark.

Vi har valt att ligga kvar, då vi tror

att det finns en god efterfrågan på

bolagets produkt, men att det som

alltid tar längre tid än vad många

tror och hoppas.

Bästa innehavet under månaden

blev Storytel som steg med drygt

20%. Allt fler bedömare lyfter fram

aktien som attraktivt värderad.

DNB tog upp aktien till bevakning

under december med en riktkurs

på 170 SEK. Även Kepler

Cheuvreux pekade ut aktien som

en av vinnarna det närmaste

decenniet. Även momssänkningar

i Polen och Tyskland gör att

förväntningarna på bolagets

vinstförmåga stärkts.

Vår bedömning är att Svenska

verkstadsbolag kan förvänta sig

motvind det kommande året.

Fonden har därför en begränsad

exponering mot verkstadsindustri.

Vi föredrar istället tillväxtsektorer

såsom Healthcare, IT, Under-

hållning, Konsumentbolag (icke-

cykliska). Efter ett starkt 2019 ser

vi fram emot nästa börsår. Vi

tycker att portföljen innehåller

många spännande bolag där vi

ser fortsatt god kurspotential.


