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Fond och index, utveckling % sedan start

Ansvarig portföljförvaltare
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Fonden förvaltas av Eric Berglund,
erfarenhet i branschen 14 år.

Ålandsbanken Nordiska Småbolag S

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade
instrument i små och medelstora nordiska
kvalitetsbolag. Fonden förvaltas aktivt (dvs. inte
indexorienterat). Fondens investeringar riktas
huvudsakligen till aktier i ﬁnansiellt stabila bolag
med en stabil aﬀärsverksamhet, god lönsamhet och
god potential för resultatutveckling.

Fondfakta
Ålandsbanken Nordiska Småbolag S

Startdatum

18-05-2020

Fondstorlek

1 300 593 464 kr

Jämförelseindex

92,7%

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

2022

46,3%

Marknadsöversikt

Placeringsinriktning

Namn

2021

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
FI4000439450

ISIN
Morningstar Rating

1,60

Årlig avgift

Swedish Krona

Valuta

Utvecklingen på ﬁnansiella marknader var fortsatt positiv under november. Lägre
inﬂationsutfall än väntat medförde att oron för att centralbankerna ska strama åt
penningpolitiken alltför mycket minskade. Marknadsräntor föll vilket gav stöd till
aktiemarknaden. Ett globalt aktieindex steg med drygt 6 % under månaden. Utvecklingen
var något starkare i Europa och Norden, medan USA inte fullt ut lyckades följa med i
uppgången. Tillväxtmarknaderna påverkades positivt av signaler om att Kina kan vara på
väg att lätta på covid-restriktionerna. Vi bedömer att vinstförväntningarna fortfarande är
något höga för de närmaste åren, vilket dock till största del reﬂekteras i bolagens
återhållna vinstmultiplar. Osäkerheten kring både konjunktur och penningpolitik är
alltjämt hög, vilket kan bidra till snabba kast i riskaptiten på kapitalmarknaderna. Fonden
utvecklades svagare än sitt jämförelseindex. En majoritet av underavkastningen förklaras
av en nedskrivning av värdet i portföljens enda onoterade innehav, laddoperatören
Eways. Operationellt har Eways utvecklats väl under året och i linje med
verksamhetsplanen. Vi har fram till nu värderat positionen i enlighet med senaste
kapitalanskaﬀningen i september 2021, men väljer på grund av försiktighetsskäl samt den
svaga utvecklingen för noterade bolag med liknande karakteristik att skriva ned värdet av
innehavet med 65 %. De kvartalsrapporter som kom under månaden gav ett blandat
intryck där New Wave, NCAB och Sydbank kom in över förväntan och även belönades
med stigande kurser. Negativa bidrag utöver Eways kom främst från Embracer och
Zaptec. Embracer sänkte som väntat årets prognos, men den stora kursnedgången
förklaras sannolikt av diskussioner kring en förändrad strategi. Zaptec fortsätter att
leverera hög tillväxt, men resultatet kom in lägre än väntat som en konsekvens av ökade
kostnader inför lansering i nya marknader under 2023. Vi har fortsatt en positiv vy på
båda bolagen inför 2023.

Finland

Registreringsland

41

Antal innehav

Avkastning %

1 mån
3 mån
i år
1 år
3 år an.
5 år an.
10 år an.

Fond

Index

3,76
3,40
-24,41
-19,75

6,23
0,50
-21,61
-18,38
8,98
10,70
15,16

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida
avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet.
Ålandsbanken fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi strävar efter att beakta hanteringen av
miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.

Kontakta oss:
Finland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi
Åland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.ax
Sverige Tfn: +46 8 791 48 00, info@alandsbanken.se

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet, fondens faktablad för investerare
(KIID), samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och
www.alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för
de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonder.
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Sektorexponering

Tillgångsallokering
%
Stock

95,6

Cash

4,4

Total

100,0

Landsfördelning
%
Industrivaror/-tjänster

32,4

Informationsteknik
Finans

22,5

66,1

12,5

Norge

17,7
14,6

Sällanköpsvaror/-tjänster

9,1

Hälsovård

9,0

Danmark

Dagligvaror

5,0

Fastigheter

4,2

Canada

Telekomoperatörer

3,4

Argentina

Material

1,5

Total

Energi
Total

Bäst avkastande innehav 1 mån

%
Sverige

0,4

0,0
100,0

100,0

Svagast avkastande innehav 1 mån
Bidrag

Bidrag

New Wave Group AB Class B

1,97

Zaptec ASA Ordinary Shares

-0,82

NCAB Group AB

1,02

Embracer Group AB

-0,71

Sydbank A/S

0,69

Hexatronic Group AB

-0,28

Alm Brand A/S

0,54

4C Group AB

-0,27

Crayon Group Holding ASA Shs

0,49

BioGaia AB Class B

-0,05

PhotoCure ASA

0,36

Skanska AB Class B

-0,04

Bufab AB

0,32

Sedana Medical AB

-0,02

TF Bank AB

0,27

TGS ASA

-0,02

Getinge AB Class B

0,26

Mildef Group AB Ordinary Shares

0,02

Kongsberg Gruppen ASA

0,26

Axfood AB

0,02

Portföljaktivitet

Fondens 10 största innehav

Nya innehav under månaden är försvarsbolaget Saab samt
fastighetsbolagen Castellum och Fabege. Vi ser att Saab kommer att
gynnas av ökade försvarsbolag i västvärlden och framför allt i Sverige
under kommande decennium. Vi är fortsatt avvaktande till fastigheter,
men har valt att täcka en del av undervikterna jämfört med index då
värderingen börjar se attraktiv ut i en del bolag. Vi har sålt ut ur
Axfood och Intrum under månaden.

Nyckeltal 12 mån

% av
fonden
Hexatronic Group AB

7,30

New Wave Group AB Class B

6,53

Note AB

5,50

Zaptec ASA Ordinary Shares

4,59

Sydbank A/S

4,55

Alm Brand A/S

3,86

Alcadon Group AB

3,50

PhotoCure ASA

3,47

NCAB Group AB

3,33

Smartoptics Group AS Ordinary Shares

3,31

Riskindikator
Investering

+/- Index

Index

23,22

1,51

21,71

Beta

1,00

0,00

1,00

Sharpe Ratio

-1,37

0,02

-1,39

Information Ratio

-0,18

Tracking Error

10,12

10,12

0,00

Standardavvikelse

1,5

Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna
information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation. Innehållet i denna publikation utgör inte någon
oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är
därför att betrakta som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon
enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som
önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i
värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet. Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Det är inte tillåtet
att sprida publikationen i USA eller i något annat land där det enligt landets regler råder förbud mot sådan spridning. Ålandsbanken står under finska Finansinspektionens tillsyn.

