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Förvaltarkommentar
Sköna maj bjöd på en nästan oförändrad indexnivå på månadsbasis
men innehöll stora rörelser upp och ner på börsen under månaden.
Inflationen som många experter under hösten 2021 hävdade skulle
vara övergående är nu på ohållbart höga nivåer för centralbankerna.
Även om en stor del av prisuppgångarna på väldigt många produkter beror på skenande energipriser är det ingen tvekan om att centralbankerna nu agerar mycket bestämt. Inflationen ska ner punkt.
Räntan ska upp punkt. Oavsett om detta leder till minskad konsumtion och lägre investeringar och rakt in i en recession. Att hoppas på
musikalitet om och när vi ser energipriser som toppar ur är just nog
bara en dröm.

Våra förvaltare PO Nilsson och Torgny Prior

Konjunkturmässigt från bolagen har vi faktiskt sett en hel del positiva
uttalanden som visar att konsumenten inte är helt lamslagen ännu.
Här finns det dock en fara att det finns en fördröjning i beteendet
från konsumenterna och att prishöjningarna ännu inte har påverkat
sådan konsumtion som varit beslutad sedan tidigare. Men i takt med
kostnaderna för konsumenterna fortsätter äta sig in i deras ekonomi
blir effekten troligtvis större.
Rapporterna för andra kvartalet kommer att bli mycket intressanta.
Många välskötta bolag har passat på att höja sina priser. Vidare kommer den svaga svenska kronan att hjälpa många bolagsresultat.
Att Kina nu öppnar upp igen efter Covidnedstängningarna och har
lanserat ett 30-punktsprogram för att få upp tillväxten gör att flera
företag som kommer få sämre resultat i andra kvartalet på grund av
nedstängningarna nu kan komma undan om investerarna ser det
som en engångsföreteelse. Utsikterna blir viktiga och i estimaten från
analytikerna ligger det inte med en recession eller soft landing.
Summa summarum kommer vi att se en fortsatt volatil börs där det är
svårt att veta om dåliga nyheter är bra nyheter för börsen eller tvärtom.
En ny företeelse är att framgångsrika bolag som Klarna och Tesla skär
ner på personal för att dra ner på kostnaderna eftersom det annars
kan vara svårt att få investerare att bidra med kapital om bolagen
skulle behöva det i denna marknad.

						PO Nilsson
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Aktiefonden Sverige Aktiv A

Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och minskat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i SHB, SEB, Nordea och Nibe samt köpt in Tele 2 som nytt innehav. Fonden har
minskat i Gränges och Avanza samt sålt innehaven i Industrivärden och Maersk.

				
			
Sverige Aktiv A			
OMXS GI			

% sedan start 2012-10-01
253,73 			
240,84				

% 2022
-16,52		
-17,84		

% under maj
-0,52
-0,97

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsen utveckling ink. utdelning.

Fem största innehav:

Volvo 			8,5%
Novo Nordisk		
7,7%
Atlas Copco B		
7,2%
Sandvik			7,0%
SHB A			6,3%

Fem största sektorer:

Verkstadsindustri		
38,4%
Finans			13,4%
Fastighet		10,7%
Konsumentvaror		
8,9%
Bygg			
7,9%

Fem största bidrag:
Volvo B
Sandvik
Traton
Hexpol B
Gränges

Placeringsinriktning:
Fonden är en aktiefond med inriktning mot Sverige och får placera medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper
utgivna av svenska bolag eller som föremål för handel på sådan marknad i Sverige. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska
länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad inom Norden.
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Aktiefonden Realinvest A

Realinvest har under månaden ökat i fastighetsbolag och råvarubolag. Fonden har minskat i skogsbolag och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Corem, Castellum, Boliden och Lundin Mining. Fonden har
minskat i SCA, Stora Enso och Telia samt sålt innehavet i Josemaria Resources.

				

				
% sedan start 2013-09-02
Realinvest A				
373,56		

% 2022		
-13,13		

OMXS GI				

-17,84		

183,49		

% under maj
-2,47
-0,97

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens utveckling ink. utdelning.

Fem största innehav:

Corem Prop B
8,0%
Castellum		 6,7%
SCA B			5,7%
Nyfosa Fastigheter
5,2%
Telia			4,9%

Fem största sektorer:

Fastighet		52,0%
Skogsindustri		
11,6%
Bygg & Anläggning
8,1%
Råvaror			
7,1%
Telekommunikation
5,1%

Fem största bidrag:
Lundin Mining
Nyfosa Fastigheter
Fabege
Lundbergs B
Hornbach Holding

Placeringsinriktning:
Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska
dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin,
råvaruindustrin samt kraftindustrin.
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Aktiefonden Smart Global

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Caterpillar, AbbVie, Sanofi, Accenture samt Abbott
Laboratories.

				

					
% sedan start 2017-03-01
Smart Global					
70,64		

% 2022		
-5,06		

MSCI World NR SEK				

-5,95		

78,55			

% under maj
-1,44
-0,02

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. MSCI Wolrd NR SEK visar den globala börsens utveckling ink.
utdelning.

Fem största innehav:

Abbvie Inc		
3,1%
Novo Nordisk		
2,7%
S&P Global Inc		
2,6%
Microsoft		 2,5%
Caterpillar Inc		
2,3%

Fem största sektorer:

Konsumentvaror		
20,4%
Verkstadsindustri		
12,6%
Läkemedel		 12,0%
IT Bolag			
6,2%
Kemi			
6,0%

Fem största bidrag:
Fortis Inc
RPM International
Illinois Tool Works
Abbott Laboratories
Spectris Plc

Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning som syftar till att identifiera och välja ut bolag med lång historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar
normalt i 80-120 stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie.
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Aktiefonden Evolve A

Evolve har under månaden ökat exponeringen mot IT-Bolag och minskat exponeringen mot läkemedelsbolag. Fonden har ökat i CVS Group, Team17 Group. Fonden har minskat i Profoto och Steico samt sålt innehaven i Catella,
Avanza, Gränges, Troax och Ratos. Ett nytt innehav i fonden är norska Elopak, mest kända för varumärket

Pure-Pak. Bolaget har haft rejäl motvind sedan noteringen för ett år sedan med höga energipriser och stigande råvarukostnader. Samt inte minst nedstängningar av anläggningar i Ryssland och Ukraina. Vi tror att
det värsta är bakom bolaget och att de kan fortsätta återhämta sig mot lättare jämförelsetal. Underliggande
verksamhet är stabil och lönsam och med en lång historik.
				

					
% sedan start 2020-06-01
Evolve A						
59,40
		
					
MSCI Europe Small Cap NR			
34,05			

% 2022		
-17,85		

% under maj
-1,06			

-11,44		

-0,28

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens staret. OMXS GI visar den svenska börsen utveckling ink. utdelning.

Fem största innehav:

Profoto Holding		
7,9%
Knowit			4,8%
Focusrite Plc		
4,6%
Ergomed Plc		
4,5%
CVS Group Plc		
4,2%
			

Fem största sektorer:

Verkstadsindustri		
18,7%
Konsumentvaror		
14,9%
Hälsovård		 12,8%
IT Bolag			12,7%
Läkemedel		
7,9%

Fem största bidrag:
Know IT
Team17 Group Plc
SP Group A/S
SDI Group Plc
Amadeus Fire Ag

Placeringsinriktning:
Fonden har mandat att investera i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag. Mikrobolag
tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk
och som tror på tillväxt i Europa.
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Hedgefonden Idea A

Idea har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och minskat mot investmentbolag. På bolagsnivå
har fonden ökat i SHB, SEB, Novo Nordisk och Nibe. Fonden har minskat i Gränges och sålt innehaven i Investor,
Industrivärden, Munters och Trianon. Nettoexponeringen mot aktier per sista maj var +63 procent.
				

				
% sedan start 2006-01-01
Idea A					
337,04		

% 2022		
-13,37		

% under maj
-0,84

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start.

Fem största innehav:

Novo Nordisk
10,0%
Volvo B			4,4%
Creades A		
4,3%
Atlas Copco B		
4,1%
Alphabet A		
4,1%

Fem största sektorer:

Verkstadsindustri		
25,3%
Bygg & Anläggning
10,5%
Läkemedel		 10,0%
IT Bolag			
8,0%
Konsumentvaror		
7,8%

Fem största bidrag:
Volvo B
H&M B
Traton
Hexpol B
Gränges

Placeringsinriktning:
Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade
fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden är en
aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av
inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen
men tyngdpunkten ligger i Sverige och till övervägande del de nordiska länder.
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Hedgefonden Yield

Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från innehav i Scandi Standard, Akelius, Amazon Inc och Volvo.
Negativt bidrag kom från Corem, Cloetta, Alfa Laval och Securitas. Fonden har avvecklat positioner i bland annat
Epiroc, Volvo, Stora Enso och BHG Group.

				

				
% sedan start 2002-12-02
Yield					
95,66		
SSVX 30					

21,41		

% 2022		
-1,00		
-0,06		

% under maj
-0,31
0,00

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start.

Placeringsinriktning:
Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument,
penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning.
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Hedgefonden Balans

PriorNilsson Balans är en fond i fond som investerar i våra två hedgefonder. Balans innehav består till cirka 70
procent av PriorNilsson Yield och cirka 30 procent PriorNilsson Idea. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda
investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk
genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.
				

			
% sedan start 2019-12-01
Balans					
8,74		

% 2022		
-5,37		

% under maj
-0,45

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start.

Placeringsinriktning:
Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda
investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att
allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial
med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.

