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Förvaltarkommentar   

Mars blev en månad som präglades av diskussioner om penningtvätt i Bal-
tikum. Hårdast drabbad blev Swedbank, bland annat efter flera program 

från Uppdrag Granskning på SVT om misstänkta transaktioner via bankens fili-
aler i Baltikum. Penningtvätt är i sig ett stort problem för alla banker. Bankerna 
lägger ner enorma resurser på att upptäcka och stoppa misstänkta mönster av 
penningtvätt. Att penningtvätt är ett övergående eller avslutat kapitel tror nog 
ingen. Emellertid är det väldigt märkligt och oroande, efter Danske Banks pro-
blem med penningtvätt som flöt upp till ytan förra året, att information som ka-
blades ut via media skulle komma som en överraskning för berörda banker samt 
kontrollerande myndigheter. Man tycker att bankerna borde tagit problemet på 
större allvar. Effekten blev nu att framför allt Swedbank men även Nordea och 
SEB påverkades negativt kursmässigt.     
         
Annars står vi fortfarande i en perfekt miljö för aktier med inflöden till aktie-
marknaden, låga räntor, blandade konjunktursignaler och en tilltro om ett han-
delsavtal mellan USA och Kina.        
         
En händelse som vi närmar oss är en lösning på Brexit. Ämnet är flitigt disku-
terat men finns utfallen av Brexit i de ekonomiska estimaten? Oavsett om och 
hur utträdet skall ske finns risk att tullar införs, tariffer höjs m.m. den närmaste 
tiden. Höjda kostnader bidrar till sämre vinster för bolagen och en försämrad 
konjunktur.         
         
Risken som vi ser det är att ett inprisat handelsavtal mellan USA och Kina, kraf-
tig rusning i cykliska aktier och litet fokus på bolagsnivå av Brexit att cykliska 
aktier nått sin kulmenför en tid.      
         
       - PO Nilsson 

Våra förvaltare Torgny Prior och PO Nilsson

Månadens graf visar utvecklingen för vår fond PriorNilsson Sverige Aktiv sedan start oktober 2012. Fonden har fått pris från 
Morningstar.se som bästa Sverigefond 2019 baserat på de senaste fem årens historik. Under mars månad har även Torgny 

Prior som förvaltar fonden fått ett internationellt pris som bästa förvaltare av svenska aktier från Citywire.
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Aktiefonden Sverige Aktiv            Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist 

Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag, 
telekommunikationsbolag och verkstadsindustri. På bolagsnivå har fonden ökat i Klövern, Volvo och Securitas. Fonden har minskat 

i Nordea, Essity och Investor samt sålt innehaven i Diös, Hufvudstaden och SSAB.      
               
Resultat: Andelsvärde per 2019-03-31 är 2 604,87 kr

Fem största innehav:
Ericsson B    7,6%
Nokia     6,6%
Nordea     6,6%
SEB A     6,1%
Essity B     4,7%

Fem största bidrag:
Volvo B
Skanska B
Essity B
Novo Nordisk
Ericsson B

Fem största sektorer:
Finans    20,8% 
Telekommunikation  17,0%
Fastighet   12,5%
Bygg- och Anläggning      9,9%
Verkstadsindustri     9,0%

          % sedan start 2012-10-01 % i år 2019               % under mars 2019
Sverige Aktiv     +160,49       +  9,27                       -0,05
OMXS GI    +118,18          +13,05                      +1,00

Siffrorna visas netto efter avdrag för alla avgifter beräknat som att man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens    
utveckling inklusive utdelning. 

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

Morningstar Awards 2019 ©. Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. PriorNilsson Sverige Aktiv A vinnare i kategorin Bästa Sverigefond, Sverige
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       % sedan start 2013-09-02  % i år 2019            % under mars 2019
Realinvest     +191,76      +12,58                +1,63
OMXS GI     +  81,47      +13,05                  +1,00

Siffrorna visas netto efter avdrag för alla avgifter beräknat som att man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens utveck-
ling inklusive utdelning.  OMXS GI är inte ett optimalt index för den här fonden men vi väljer att visa det för att ge en indikation.

Fem största innehav:
SCA B  9,5%
Klövern B 8,0%
Kungsleden 7,6%
Telia  7,1%
Lundbergs B 5,5%

Fem största bidrag:
Telia
Klövern B
Nyfosa Fastigheter
Skanska B
Castellum

Fem största sektorer:
Fastighet  32,1%
Skogsindustri  14,8%
Telekommunikation    7,1%
Bygg & Anläggning   7,0%
Investmentbolag      5,5%
    

Aktiefonden Realinvest               Förvaltare: PO Nilsson

Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot skogsbolag, investmentbolag och konglomeratbolag samt minskat 
exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i SCA, Kungsleden och 

Lundbergs samt minskat i Corem Properties,  Platzer, Hufvudstaden och NCC.        
                  
   Resultat: Andelsvärde per 2019-03-31 är 2 917,58 kr

ÅRETS
SVERIGEFOND

2018

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.

Morningstar Awards 2019 ©. Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. PriorNilsson Sverige Aktiv A vinnare i kategorin Bästa Sverigefond, Sverige
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Hedgefonden Yield                Förvaltare: PO Nilsson

Y  ield har under månaden erhållit positivt bidrag från långa positioner i fastighetsbolag som Kungsleden och Klövern. Negativa 
bidrag kom från våra skydd i korta positioner i fastighetsbolagen Fabege och Castellum. Nettoresultat från våra ´pair trades´ 

inom fastighetssektorn gav dock under månaden positivt bidrag. Det som påverkade Yield väldigt negativt denna månad var 
framför allt nedgången i Nordea samt till mindre del även nedgången för Swedbank. Nettoexponeringen per sista mars var +3,4%. 
              
Resultat: Andelsvärde per 2019-03-31 är 1 52,83 kr

     % sedan start 2002-12-02                % i år 2019                  % under mars 2019
 Yield          +84,97      +0,29      - 0,04                                                     
 SSVX 30 dagar    +22,31           - 0,08     - 0,03           
  

Yield visas netto efter samtliga avgifter, inklusive prestationsbaserat 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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Fem största aktieinnehaven:
Ericsson B     6,7%
Nokia      4,4%
Nyfosa Fastigheter    4,1%
Klövern B     4,1%
Nordea      3,8%

Fem största bidrag:
TF Bank
Klövern B
Ericsson B
Skanska B
Essity B

Fem största sektorer:
Fastighet  16,8%
Finans   12,7%
Telekommunikation 12,3%
Bygg & Anläggning     8,7%
Konsumentvaror    3,4%

Specialfonden Idea                        Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist

Idea har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot 
telekommunikationsbolag och finansbolag. På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen mot Klövern, Nyfosa Fastigheter, 

Nordea och Humana. Fonden har minskat i Ericsson, Nokia, Skanska och Essity samt sålt av innehaven i Investor, Industrivärden, 
Trelleborg och Loomis. Nettoexponeringen mot aktier per sista mars var +54,9%.

       % sedan start 2006-01-01                 % i år 2019     % under mars 2019
Idea               +228,75       +6,04              +0,29    
Idea visas netto efter samtliga avgifter, inklusive prestationsbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

 Resultat: Andelsvärde per 2019-03-31 är 2 718,64 kr

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 kan äga max 
30% av ett bolags kapital eller röster. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier 
i kombination med blankning dvs. försäljning av inlånade aktier.
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Fem största innehav:
Kimberly - Clark       1,7%
Procter & Gamble      1,5%
Coca Cola Co          1,4%
Sanofi        1,4% 
Consolidated Edison      1,4%

Fem största bidrag:
Novartis Ag-Reg
Kimberly-Clark
Unilever Nv-Cva
Sonoco Products
W.P. Carey Inc

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  25,0%   
Verkstadsindustri  10,4%
Läkemedel    7,6%
Kraft     5,8%
Kemi     5,7%

Aktiefonden Smart Global                Förvaltare: Martin Lindqvist 

Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Coca Cola, Ecolab, Novo Nordisk, Mitsubishi UFJ, Daito 
Trust, Illinois Tool Works och Cardinal Health.          

               
Resultat: Andelsvärde per 2019-03-31 är 1 215,60 kr

      % sedan start 2017-03-01  % i år 2019               % under mars 2019
Smart Global    +21,56     + 13,38               + 1,27
MSCI World NR SEK   +21,36     + 17,68               + 1,80

Siffrorna visas netto efter avdrag för alla avgifter beräknat som att man varit kund från fondens start. MSCI World NR SEK visar den globala 
börsens utveckling inklusive utdelning. 

Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av fondernas sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. 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 faktablad och 
informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under ”Bli kund/Blanketter och informationsmaterial” eller skicka efter 

dem kostnadsfritt via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.

Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvalt-
ning som syftar till att identifiera och välja ut bolag globalt 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. 


