SVERIGEREGISTRERAD AKTIEFOND (PLACERINGSFOND)

Marknadsföringsmaterial

Handelsbanken Nordiska Småbolag
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med
säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde
vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på
och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden
även i större företag och i onoterade företag.Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar
hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Utveckling

24.05.2022

i år

1 vecka
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3 mån

1 år

5 år

10 år

-21,46%

-0,56%

-9,43%

-1,84%

-13,81%

55,47%

306,63%

Förvaltare

Genomsnittlig avkastning
Genomsn. avk.

2 år

3 år

5 år

10 år

Fond 1

26,89%

13,98%

10,85%

14,84%

Index 2

23,38%

13,38%

10,83%

14,53%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index (100%). Aktieutdelningar ingår i index.

Tore Marken
Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat
fonden sedan 1 januari 2008.

Fem års utveckling

Portföljen

Huvudkategori
Risk
Kurs
Kursvaluta
Handel
Total Rating™

Aktiefond
6
153,36 (24.05.2022)
EUR
Dagligen

Minsta startbelopp
Månadssparande
Handel på internet
Förvaltningsavgift
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Öppen för försäkring

0 EUR
0 EUR
Ja
1,6%
0%
0%
Ja

Fondförmögenhet
Utdelning per andel
Utdelningsdatum
Fondens startdatum
Andelsklassens startdatum

2 545 MEUR
15.10.1998
02.03.2015

Största innehav

Aktier
Räntebärande inkl. likvida medel

97,04%
2,96%

30.04.2022

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Övrigt

49,43%
21,63%
21,04%
7,56%
0,34%

Senast uppdaterad: 30.04.2022

I april utvecklades fonden ungefär som sitt index. Börserna i Norden slutade månaden
svagt nedåt. Bäst utvecklades Danmark med stor andel hälsovård. Nedgångarna inom
teknologi bidrog däremot till att svenska marknaden gick sämst i Norden. Mindre bolag
gick sämre än större bolag. Under månaden låg fokus på ökande inflation och behovet
av höjda räntor. Makroekonomiska siffror kom in något sämre än väntat och sätter press
på konjunkturkänsliga bolag. Rapportperioden har ändå börjat bra med flera positiva
vinstvarningar. Det gäller till exempel portföljbolagen New Wave, Sydbank och
Hexatronic. Vi har fortsatt att köpa i bra bolag som har gått ned mycket, som SimCorp.
Portföljen vrids alltmer mot tillväxt och kvalitet och mindre mot konjunkturkänslig
exponering. Positivt till fondens avkastning i april bidrog främst Norwegian, Coor och
Oma Säästöpankki, medan Sedana Medical, BICO och Qt Group påverkade negativt.

Austevoll Seafood ASA
Fastighets AB Balder Class B
AB Sagax Class B
Boliden AB
Demant A/S
Nordnet AB Ordinary Shares
Lindab International AB
NKT A/S
Mowi ASA
ChemoMetec A/S

2,31%
1,97%
1,88%
1,87%
1,78%
1,73%
1,68%
1,64%
1,60%
1,54%

10.05.2022

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.fi/fonder. Handelsbanken reserverar sig för
eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken

