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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
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en investeringshorisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 20-30
bolag.
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Förvaltarkommentar:

historik som går ända tillbaka till 1913.

Fonden utvecklades fortsatt starkt
under augusti med en uppgång
på 6,86%,. Hittills i år har fonden
stigit med 28,92%, samtidigt som
jämförelseindex är upp med
3,53%. Vi är fortsatt bästa
Sverigefonden av 165 fonder på
Morningstar.
Vi fortsätter att vara selektiva i
våra bolagsval och väljer att öka
exponeringen mot branscher som
vi
anser
vara
konjunkturokänsliga. Bland annat har vi ökat
vår position i AstraZeneca,
Fortnox och Embracer.
Embracer är ett bolag som vi har
haft i fonden under en längre tid
och som senaste tiden fortsatt
imponera. Vi har succesivt ökat
vår position och bolaget utgör nu
nästan 8% av fonden. Bolagets
rapport var mycket stark där
rörelseresultatet
slog
snittestimaten med 58%. Embracer
visar återigen styrkan att ha
många ben att stå på. Vi tycker
vidare att spelsläppen visar allt
högre kvalitet och ser med

spänning fram mot bolagets
kommande AAA-spel. VD Lars
Wingefors
presenterade
inte
mindre än 8(!) förvärv, där vi
tycker Deka Games ser mest
spännande ut. Bolaget kommer
skapa ett nytt affärsområde och
innebär att Embracer påbörjar
satsningen även på mobilspel.
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Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagema
placeringsalternativ. Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs

Fortnox fortsätter gå som en
klocka och växte återigen med
13.000 nya kunder och visar att
man växer i samma takt trots
corona. Vi ser också allt fler
tecken på att bolagets finansdel
kommer bli en stor andel av
bolagets verksamhet på sikt, vilket
vi anser vara extremt positivt.
Fortnox är som vanligt högt
värderat men vi anser det befogat
så länge tillväxtplanerna på lång
sikt ser intakta ut.
Stillfront
kommer
hålla
en
kapitalmarknadsdag
under
september månad. Inte omöjligt
att vi ser ett större förvärv innan
dess.

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, pers

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar.
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Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort

Fondfakta
gedigen
erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och av

Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvä
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börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgå
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Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensi

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare

Förvaltningsavgift

Utdelning

en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hi
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merparten av de svenska livförsä
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Utveckling per månad % (efter avgifter)
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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.
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