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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
Delårsrapport,
Q 2fokus.
2015Fonden har
en investerings-horisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 20-30 bolag.
Verksamhet

Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huv

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance oc

5 Största innehav % per 2018-11-30

historik som går ända tillbaka till 1913.

Förvaltarkommentar:
Fonden steg i november med
0,5%. Den globala ekonomin
börjar påverkas av Trumps
handelstullar,
Brexit
och
Italienska budgeten. November
fortsatte efter svaga oktober att
vara en turbulent börsmånad.
Värderingen
på
börsens
konjunkturkänsliga bolag har
kommit
ned
ordentligt.
Prognostiserade
vinster
har
dock inte reviderats ned i
samma omfattning som kurserna
fallit. A v fondens innehav var det
de
stora
bolagen
som
ut vecklades något svagare än
de mindre börsbolagen. Essity,
Securitas
och
Latour
ut vecklades bättre än börsen
medan de konjunkturkänsliga
bolagen såsom SCA, Sandvik
och Volvo var svagare.
Vårt näst största innehav MIPS
kom med en mycket stark
rapport.
Nettoomsättningen
ökade organiskt med 77% till
51,2 MSEK och rörelseresultatet
blev
20,8
MSEK,
vilket
motsvarar en marginal på
40,7%.

Tillväxten sker framförallt hos
bolagets befintliga kunder. En
intressant datapunkt är att
varumärket Specialized från och
med november har MIPS i
samtliga sina hjälmmodeller.
Nyheten ser vi som ett viktigt
signalvärde
som
ökar
sannolikheten att flera befintliga
kunder går samma väg. Per
årsskiftet hade
MIPS en
penetration på 5% medan deras
befintliga kunder stod för 50% a v
marknaden. MIPS kan alltså
teoretiskt sett tiodubbla antal
modeller utan att addera nya
kunder.

Vi har ökat vår position i
Hexatronic som gick ner på sin
rapport efter att bolaget har det
fortsatt tufft på den s venska
hemmamarknaden. Aktien har
dock återhämtat sig och gick
upp ca 10% under november
efter att flera analyser pekat på
bolagets potential utomlands och
att den svenska marknaden bör
återhämta sig under 2019. Vi ser
med spänning fram emot besked
kring pågående upphandlingar i
Storbritannien.
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Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privat

MIPS

7,9

Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och ko

Nibe

7,7

Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles h

Electrolux
Consensus
institutionella kunder i Sverige5,6
utgörs av försäkringsbol

och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersone

5,4
litetHexatronic
är strukturerade produkter, förvaltning
av aktier samt tradition

Volvo
Kapitalförvaltning

5,1

Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagema

Totalt
31,7
placeringsalternativ.
Genom kvantitativ och
kvalitativ analys styrs

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, pers

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar.
Corporate Finance

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

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

Startdatum
2018-10-15
börslistning.
Detta förutsätter en väl
fungerande process med tillgå
Kurssättning
Försäkringar

Månadsvis

Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensi

Risknivå
5 avdess
7 medarbetare och ägar
Insurance
målgrupp är privata företag,

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

ISIN har samarbetsavtal medSE0011750967
Insurance
merparten av de svenska livförsä

diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltnings

Förvaltningsavgift

1,35%

Prestationsavgift

20 %

Consensus Asset M anagement AB (publ). 556474-6518

Jämförelseindex

OMXS AllShare Cap
Gross

Utdelning

Nej

NAV (per sista i
månaden)

100,23

Sep

Okt

-0,25

Nov

Dec

0,49

Utveckling sedan start:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värd e och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.consensusam.se.

Helår

0,23

0,23

