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Förvaltarkommentar

Under oktober fick vi se en positiv utveckling och vi kan konstatera 
att svenska börsen var upp inte mindre än 7 procent. Som vi skrev 
om i förra månadsbrevet beror uppgången på att marknaden under 
september var kraftigt ned på grund av ett väldigt negativt sentiment. 
Marknaden var översåld och rapporternas utfall höjde humöret bety-
dligt under oktober, åtminstone kortsiktigt. 

Rapportperioden visade att bankerna mår väldigt bra av centralbank-
ernas  höjda styrräntor. Verkstadsbolagen visade bra omsättnings-
siffror på grund av framför allt höjda priser. Avseende orderböcker 
och marginaler var den absoluta majoriteten av verkstadsbolagen 
godkända. Någon kris i tredje kvartalet kunde därmed inte skönjas. 
Frågetecknen blir snarast framflyttade till slutet av kvartal fyra och de 
första kvartalen 2023. 

Den hårt drabbade fastighetssektorn rapporterade i linje med förvänt-
ningarna  men fokus är helt på varje bolags förmåga att finansiera 
sig de närmsta två åren i  takt med obligationsförfall. Utfallet av det 
beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och 
därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att 
få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var 
stannar riks bankens höjningar? Det är det många som frågar sig. 
En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, 
eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna 
sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något 
som vissa bedömare befarar. Att aktörer som Akelius kliver in och 
fyndköper en strategisk post i Castellum är ett bra tecken på att det 
finns värden bakom den nu prekära situationen. 

Vi har fortfarande mycket av negativa konjunktureffekter kvar med 
oss kommande månader och budskapet Fed gav efter deras höjning 
öppnar för många tolkningar om takt och nivåer.
Volatiliteten i marknaden förblir hög.

       PO Nilsson
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           % sedan start 2012-10-01      % 2022                     % under oktober
Sverige Aktiv A      235,19         -20,89                           7,91
OMXS GI      208,48        -25,64                6,50

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:
Novo Nordisk  8,3%
Volvo    8,3%
Atlas Copco B  8,0%
SHB A   7,1%
Sandvik   6,0%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  38,3%
Finans   17,3%
Läkemedel    8,3%
Fastighet    7,1%
Bygg & Anläggning   6,8%

Största bidrag:
Atlas Copco B
Volvo B
Avanza 
SHB A
Sandvik
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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 pro-
cent 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.

Aktiefonden Sverige Aktiv A
Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat exponeringen mot kon-
sumentbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Nolato, Alfa Laval, AAK, Nordea och Avanza. Fonden har minskat i 
Novo Nordisk, Volvo, Sandvik och SEB samt sålt av innehaven i Essity och NCC.
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       % sedan start 2013-09-02     % 2022  % under oktober
Realinvest A    246,28         -36,48            1,02

OMXS GI    156,58         -25,64            6,50 

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:
Castellum  7,3%
SCA B   6,6%
Lundbergs B  5,4%
Nyfosa Fastigheter 4,8%
Boliden   4,7%

Fem största sektorer:
Fastighet  50,8%
Skogsindustri  13,2%
Bygg & Anläggning   9,0%
Råvaror     6,9%
Investmentbolag    6,8%

Största bidrag:
Stenhus Fastigheter
Pandox
Brinova B
Lundbergs B
Train Alliance

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.

Aktiefonden Realinvest A
Realinvest har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat 
i SCA, Nyfosa Fastigheter, Balder, Telia och Iberdrola. Fonden har minskat i Stenhus Fastigheter, Train Alliance, 
Skanska och SLP samt sålt av innehavet i Stendörren. 
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     % sedan start 2017-03-01    % 2022      % under oktober
Smart Global     78,26       -0,83                6,42 
MSCI World NR SEK    81,62    -2,44                6,73

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:
Novo Nordisk  2,7%
Abbvie Inc  2,7%
Microsoft  2,3%
Caterpillar Inc  2,2%
S&P Global Inc  2,2%

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  18,7%
Läkemedel  12,7%
Verkstadsindustri  12,7%
Kemi     6,8%
IT Bolag     6,1%

Fem största bidrag:
Caterpillar Inc
Parker Hannifin
Essilorluxottica
Chubb Ltd
Illinois Tool Works
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Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad för-
valtning 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.

Aktiefonden Smart Global
Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Ecolab, Sysco Corp, WP Carey och Automatic Data 
Processing.
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     % sedan start 2020-06-01              % 2022     % under oktober
Evolve A      38,44        -28,65                6,13        
MSCI Europe Small Cap NR   20,06   -20,69                7,51

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens staret. 

Fem största innehav:
Ergomed Plc  5,4%
Team17 Group Plc 4,5%
CVS Group Plc  4,3%
Profoto Holding  3,8%
Amadeus Fire Ag  3,6%
   

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  17,7%
Hälsovård  17,2%
IT Bolag   12,3%
Teknologi  10,2%
Konsumentvaror    9,0%

Största bidrag:
Amadeus Fire Ag
Elopak Asa
Team17 Group Plc
CVS Group Plc
Svolder
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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.

Aktiefonden Evolve A
Evolve har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. Fonden har ökat i Amadeus Fire, 
Biotage, IVU Traffic Tech, IAR System Group och Secunet Securit samt investerat i två nya bolag, Kardex Ag-Reg och 
Bloomsbury. Fonden har sålt innehaven i Addlife, Steico och Allfunds Group.



Oktober 2022 Daglig uppdatering finns på priornilsson.se

Aktiefonden Evolve Global A
Fonden investerar i små bolag globalt med huvudsakligt fokus på tillväxtbolag. Oktober är fondens första månad och 
geografisk allokering per utgången av oktober är 37,15% Nordamerika, 20,18% Europa där Storbritannien utgjorde 
11% samt 5,42% Asien. Flertalet bolag har rapporterat under månaden, största postiva bidragen under månaden har 
kommit från forskningsbolaget Medpace och skotillverkaren Crocs medan största negativa bidragen har kommit från 
mjukvarubolagen Gitlab och Elastic. Den rapport som hade det bästa mottagandet under oktober var amerikanska 
forskningsbolaget Medpace som ökade omsättningen drygt 30%, långt över förväntningarna och den högsta försäl-
jningen någonsin, samtidigt som nya order växte med 15,4%.

    
     % sedan start 2022-10-03              % 2022     % under oktober
Evolve Global A     0,92        0,92               0,92        

MSCI World Small Cap Nr    6,14   6,14               6,14

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens staret. 

Fem största innehav:
Crocs Inc  4,3%
Incap Oyj  3,3%
Biotage   3,1%
Lincoln Electric  3,0%
OEM International 2,9%
   

Fem största sektorer:
IT Bolag   18,4%
Verkstadsindustri  14,2%
Konsumentvaror  11,1%
Hälsovård    9,4%
Medicinsk Teknik    5,0%

Största bidrag:
Medpace Holdings
Incap Oyj
Bloomsbury Publ
Secunet Securit
Amadeus Fire Ag

Placeringsinriktning:
Fonden är en globalt aktivt förvaltad aktiefond inriktad huvudsakligen mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper 
utgivna av små och medelstora bolag utan begränsningar vad gäller bransch eller geografi. Små bolag 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 
för små och medelstora bolag.
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Aktiefonden Fastighet A
Vi har i vår nya fastighetsfond gjort våra första investeringar under oktober där de största positionerna är i Wihl-
borgs, NP3 Fastigheter, Balder, DIC Asset och Stenhus Fastigheter. Fonden har haft en stark start med en avkastning 
om 6,69 %.  Tillfällen att skapa bra avkastning är oftast när många är osäkra och säljer i affekt. Just nu är vi i en 
perfekt storm då varken nyheter eller flöden talar för sektorn. I en inte alltför avlägsen framtid vet vi dock mer om 
såväl räntetoppen, hyror, vakanser, höjda avkastningskrav och finansiering. Vi ser därav intressanta möjligheter i en 
spännande sektor med god potential att dubblas på två till tre års sikt. 

    
     % sedan start 2022-10-03              % 2022     % under oktober
Fastighet A      6,69         6,69               6,69        
FTSE EPRA NAREIT Developed NR   1,93    1,93               1,93

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens staret. 

Fem största innehav:
Wihlborgs  7,3%
NP3 Fastigheter  7,2%
Balder   6,6%
DIC Asset Ag  6,5%
Stenhus Fastigheter       6,3%

Fem största sektorer:
Fastighet  86,2%

Största bidrag:
Stenhus Fastigheter
NP3 Fastigheter
Wihlborgs
Catella B
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Placeringsinriktning:
Fonden är en aktiefond som får placera medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning, 
främst med inriktning mot bolag i fastighetsbranschen. Fonden kan även placera i närliggande sektorer såsom byggsektorn, 
bostadsutveckling eller bolag som direkt eller indirekt har fastighetsexponering.
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    % sedan start 2006-01-01     % 2022  % under oktober
Idea A     322,60           -16,23             2,44

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

Fem största innehav:
Novo Nordisk                 9,6%
Volvo B   5,2%
Atlas Copco B  4,7%
Skanska B  4,0%
H&M   3,9%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  23,5%
Bygg & Anläggning   9,4%
Finans     7,2%
Investmentbolag    6,7%
Konsumenvaror    6,4%

Fem största bidrag:
Skanska B
Novo Nordisk
Atlas Copco B
Volvo B
Hexpol B
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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. Tyngdpunk-
ten 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.

Hedgefonden Idea A
Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Volvo, Atlas 
Copco, Alfa Laval och ABB. Fonden har minskat i Novo Nordisk, H&M och SHB samt sålt innehaven i Trellbeborg, 
Securitas och NCC. Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var + 33,6 procent.
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    % sedan start 2002-12-02          % 2022  % under oktober
Yield     92,90              -2,39           -0,32

SSVX 30     21,77               0,24             0,12

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 
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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 fond-
en kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning. 

Hedgefonden Yield
Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från innehav i Stenhus Fastigheter, Sandvik, Lundbergs och Cloet-
ta. Negativt bidrag kom från Corem Property, John Mattson, Crespac och H&M. Fonden har avvecklat positioner i 
bland annat Boliden, ABB, Avanza, SHB, Pandox, Skanska och Nibe.
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            % sedan start 2019-12-01           % 2022  % under oktober
Balans        6,42               -7,38            0,60

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.

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.

 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.


