
Februari 2023 Daglig uppdatering finns på priornilsson.se

Våra förvaltare PO Nilsson och Torgny Prior

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Förvaltarkommentar.

Februari månad blev en lugn månad på aktiemarknaderna. Trots att 
långa räntor stigit kraftigt under månaden är det imponerade att ak-
tieindex slutade lite på plus i februari. Bankerna är den stora vinnarna 
av allt högre räntor, vilket givetvis har bidragit till att index håller 
emot en nedgång.

Inflationen visar, som vi tidgare skrivit om, en tendens till att 
prishöjningarna på flertalet varor stannat upp och istället börjat 
gå ner.  Dock faller inte den totala inflationssiffran i mångas ögon 
tillräckligt snabbt. Riksbanken ser detta och påminner oss alla att vi 
måste få ner inflationen mot målet på 2 procent.  Detta går inte att 
tolka på annat sätt än att Riksbankens vänta-och- se-agerande är i 
gungning och att fler räntehöjningar nu ligger i korten.

Vi lever i en väldigt tudelad konjunktur för tillfället. Det finns fyra 
strukturellt, och även politiskt beslutade, områden som växer starkt 
och som påverkar vår ekonomi och där Riksbanken ambition att höja 
räntan inte biter nämnvärt alls. 

Det första är elektrifieringen som pågår och kommer att pågå i många 
år framåt. Det andra är energiomställning där alla från privata hushåll 
till företag tittar på investeringar i energieffektivisering. De två sista 
branscherna som växer är IT-säkerhet och försvarsindustrin.
Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor 
framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster 
från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta 
något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta 
sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja 
räntan till meningslöst höga nivåer?

       PO Nilsson
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           % sedan start 2012-10-01      % 2023                     % under februari
Sverige Aktiv A      277,23         6,93                           0,29
OMXS GI      251,60         9,22                 1,24

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  8,5%
Volvo    7,7%
Atlas Copco B  7,7%
SHB A   6,6%
Sandvik   6,5%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  37,5%
Finans   18,5%
Läkemedel  12,5%
Konsumentvaror    6,9%
Råvaror     5,1%

Största bidrag:
Avanza
Novo Nordisk
SEB A
Alfa Laval
SHB A
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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 finansbolag och minskat i verkstadsbolag och konsument-
bolag. På bolagsnivå har fonden ökat i SHB, SEB, Nordea, Boliden, Atlas Copco och Axfood. Fonden har minskat i 
Volvo, Hexpol, H&M, Astrazeneca, AAK och Avanza samt sålt av innehaven i Swedbank och Telia.
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       % sedan start 2013-09-02     % 2023  % under februari
Realinvest A    281,36          4,32           -3,71

OMXS GI    192,44          9,22            1,24 

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  7,4%
SCA B   6,9%
Corem Property  5,4%
Nyfosa Fastigheter 5,4%
Boliden   5,1%

Fem största sektorer:
Fastighet  50,2%
Skogsindustri  12,8%
Råvaror     7,4%
Bygg & Anläggning   7,3%
Investmentbolag    5,3%

Största bidrag:
Aros Bostadsutveckling
SCA B
Wihlborgs
Stenhus Fastigheter
Icade Sa

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 ökat exponeringen mot råvarubolag och minskat exponeringen mot konsumentbolag. 
På bolagsnivå har fonden ökat i Corem Property, Boliden, Fabege och NP3 Fastigheter. Fonden har minskat i Nyfosa 
Fastigheter, Telia, Lundbergs och Hornbach Holding.
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     % sedan start 2017-03-01    % 2023      % under februari
Smart Global     79,70        1,35               -2,59 
MSCI World NR SEK    87,06     4,59               -2,79

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:
Derwent London Plc 2,1%
Colgate Palmolive 2,1%
Abbvie Inc  2,1%
Essex Property Trust 2,1%
Novo Nordisk  2,0%

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  19,3%
Läkemedel  12,2%
Verkstadsindustri  10,8%
Kemi     6,9%
Fastighet    6,9%

Fem största bidrag:
WW Grainger Inc
Parker Hannifin
Spectris Plc
Abbvie Inc
Novo Nordisk
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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 Roper Technologies, Medtronic, Illnois Tool Works 
och Ecolab.
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     % sedan start 2020-06-01              % 2023     % under februari
Evolve A      51,62         2,35              -1,41        
MSCI Europe Small Cap NR   39,12    9,81              -0,06

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

Fem största innehav:
OEM International 6,7%
PVA Tepla A  6,6% 
Amadeus Fire Ag  5,5%
Polypeptide Group 5,2%
Bloomsbury Group 4,4%
   

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  22,3%
Hälsovård  11,6%
IT Bolag   11,0%
Läkemedel    8,9%
Tjänsteföretag    6,5%

Största bidrag:
PVA Tepla Ag
OEM International
Europris Asa
Svolder
Exsitec Holding
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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 ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat i teknologibolag. Fonden har ökat i 
OEM International, PVA Tepla, Polypeptide, Bloomsbury och Incap Oyj. Nya innehav i Scandic Hotels, Resurs Bank 
och Rejlers. Fonden har minskat i Kardex Ag-Reg, SDI Group, IAR Systems och John Mattson samt sålt innehaven i 
Svolder, AAK och Mensch und Maschine.
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Aktiefonden Evolve Global A
Evolve Global har under månaden ökat exponeringen mot teknologibolag och minskat i IT-bolag. Fonden har ökat i 
Axcelis Tech, OEM International, Polypeptide, Crocs, Amadeus Fire och Align Technology. Nya innehav är Advant-
est Corp och Annehem Fastigheter. Fonden har minskat i AAK och IAR Systems samt sålt innehaven i Square Enix, 
Bandai Namco och Andlauer Healthc.

    
     % sedan start 2022-10-03              % 2023     % under februari
Evolve Global A     14,93        6,76              -0,69        

MSCI World Small Cap Nr      9,91   7,14              -2,42
Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Fem största innehav:
OEM International 4,9%
Crocs Inc  5,0%
Deckers Outdoor  4,1%
Amadeus Fire Ag  4,0%
PVA Telpla Ag  3,8%
   

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  19,9%
Teknologi    8,3%
Konsumentvaror  11,3%
Medicinsk Teknik    9,4%
IT Bolag     7,4%

Största bidrag:
Axcelis Tech Inc
PVA Tepla Ag
OEM International
Align Technology
Absolent Air Care

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
Fonden Fastighet har under månaden ökat i Logistri Fastighet, NP3, Stenhus, Nyfosa, Catella och Diös. Nytt innehav 
är Peab.  Fonden har minskat i Castellum, Dic Asset och Dream Unlimted samt sålt innehaven i Montea och Covivio 
Hotels. Bidrag till fondens resultat har kommit från långa innehav i Balder, Premia Sa, Icade Sa, Bonava samt från 
kort innehav i Kojamo Oyj 

    
     % sedan start 2022-10-03              % 2023     % under februari
Fastighet A      29,02           7,94             -3,01        
FTSE EPRA NAREIT Developed NR     3,97     4,26             -4,79

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

Fem största innehav:
Logistri Fastighet  9,7%
Castellum  8,3%
DIC Asset Ag  7,2%
Dream Unlimited  5,4%
NP3    4,8%

Största bidrag:
Kojamo Oyj
Balder
Premia Sa
Icade Sa
Bonava B

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

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     % 2023  % under februari
Idea A     360,52            5,76              0,43

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

Fem största innehav:
Novo Nordisk                 9,0%
Volvo B   5,4%
Atlas Copco B  5,1%
Skanska B  4,3%
H&M B   3,7%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  21,7%
Läkemedel  11,6%
Bygg & Anläggning   9,8%
Finans     9,3%
Investmentbolag    6,7%

Fem största bidrag:
Novo Nordisk
Avanza
Skanska B
H&M B
SEB A
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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 finansbolag och minskat i verkstadsbolag och konsumentbolag. På 
bolagsnivå har fonden ökat i SHB, SEB, Skanska, Nibe och Alfa Laval. Fonden har minskat i Volvo, Sandvik, Hexpol, 
H&M, AAK och Creades samt sålt innehaven i Alleima, Swedbank, Sinch och Thule Group. Nettoexponeringen 
mot aktier per sista februari var + 50,9 procent.
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    % sedan start 2002-12-02          % 2023  % under februari
Yield     100,09               2,37             0,82

SSVX 30     22,58               0,36             0,18

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 SHB, Tele2, Scandic Hotels och Creaspac. Negativt 
bidrag kom från John Matsson, Fabege, JM och från kort position i OMX. Fonden har avvecklat positioner i bland 
annat Axfood, Scandic Hotels, ABB och inom fastighetssektorn som Balder, Castellum, Pandox och Wihlborgs.



Februari 2023 Daglig uppdatering finns på priornilsson.se

    
            % sedan start 2019-12-01           % 2023  % under februari
Balans        12,27                3,55            0,70

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.


