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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 April 2020

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

2020 +3,92 -5,50 -9,60 +12,36 -0,24

Utveckling sedan start: +29,14

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 %

Stillfront 8,8

SOBI 5,7

MedCap 4,9

Storytel 4,3

AstraZeneca 4,1

Totalt 27,8

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 utvecklades starkt under

april med +12,36%, medan

Stockholmsbörsen gick upp med

8,38%. Hittills i år har fonden

utvecklats med -0,24% samtidigt är

jämförelseindex -11,08%.

Q1-rapporterna kom som helhet in

bättre än förväntningarna. Dock

rådde stor osäkerhet om framtiden

och tydliga varningar om att Q2-

rapporterna kan komma att bli

betydligt svagare.

För att summera revideringarna av

vinstestimaten efter Q1-rapporterna

krävs att man tar hänsyn till de

makro- och Coronaeffekter som de

flesta analyshus väger in.

En slutsats är att få bolag får

upprevideringar. De flesta är inom

healthcaresektorn, likt Getinge.

De som nedrevideras mer än 20%

är inom tung industri, konfektion

samt en del fastighetsbolag. Här

finner man H&M, Autoliv, Boliden,

Pandox, Sandvik, SKF med flera.

Fortnox levererade en mycket starkt

rapport. Det som imponerade mest

var att kund-intaget nådde hela 15

000 nya kunder och än så länge

verkar helt opåverkat av

Coronakrisen

MIPS levererade en stark Q1

rapport, där resultatet växte med

drygt 40%. Bolaget flaggar för att

försäljningen på kort sikt kan

påverkas negativt av Corona om

lockdownen blir långvarig. På lång

sikt anser vi dock inte att det finns

någon anledning att ändra

prognoserna, vilket gör att vi fortsatt

gillar caset. Bolaget fortsätter att ta

nya kunder och det nya segmentet

Säkerhetshjälmar verkar fått en bra

start.

Hexatronic tycker vi också

levererade enligt förväntan. Bolaget

ser redan tecken på att flera

marknader kommer påskynda

utbyggnaden av fibernäten för att

stimulera ekonomin i en kommande

lågkonjunktur.

Strategin är fortsatt defensiv. Vi är

fortsatt försiktigt inställda till

banksektorn och har avyttrat

fondens sista bankaktier. Fonden

har fortsatt fokus mot sektorer som

hälso-sjukvård, internetoperatörer

och underhållningsföretag. I det

senare segmentet är dataspel den

viktigaste delen.

Tre innehav som ökats under

månaden är Skanska, SOBI och

XVIVO.


