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Minsta startbelopp 0 EUR
Månadssparande 0 EUR
Handel på internet Ja
Förvaltningsavgift 1,6%
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Öppen för försäkring Ja
 
Fondförmögenhet 257 MEUR
Utdelning per andel -
Utdelningsdatum -
Fondens startdatum 28.04.1989
Andelsklassens startdatum 26.02.2015

Största innehav
Embracer Group AB 4,04%
Uniphar PLC 3,19%
CentralNic Group PLC 3,16%
Beazley PLC 2,91%
Bakkafrost P/F 2,31%
SimCorp A/S 2,30%
HelloFresh SE Bearer Shares 2,27%
Pets at Home Group PLC 2,25%
Marlowe PLC 2,24%
Demant A/S 2,12%

Utveckling 23.05.2023

i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 5 år 10 år

6,99% -0,48% 1,50% -2,06% -5,93% 8,79% 53,85%

Genomsnittlig avkastning
Genomsn. avk. 2 år 3 år 5 år 10 år

Fond 1 -11,58% 6,17% 2,25% 4,80%

Index 2 -5,02% 7,90% 3,47% 5,13%

1 Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
2 Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Europe Small Cap Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid
gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens
årsberättelse.

Fem års utveckling

Portföljen
 

96,71%

3,29%

30.04.2023

Storbritannien 34,46%
Sverige 11,96%
Tyskland 7,76%
Frankrike 5,97%
Danmark 5,92%
Schweiz 5,90%
Nederländerna 4,92%
Italien 4,53%
Finland 3,24%
Övrigt 15,34%

Senast uppdaterad: 30.04.2023

Fonden steg med nästan 5,6% under första kvartalet efter en stark start på året, trots en
viss sättning efter bankoron som uppstod mot slutet av perioden. Under kvartalet har
fonden utökat sin exponering mot hälsovårdssektorn, och välkomnat bolag som
Demant, Indivior, Medios, Pharming Group och Surgical Science, samt ökat i Evotec
och veterinärbolagen CVS Group & Dechra. Fonden har även köpt Duni, EG7, Securitas
och Simcorp. Köpen har finansierats av bland annat minskning av innehaven i den
finansiella sektorn, såsom banker, Avanza & Euronext. Fonden har även avyttrat
Academedia, Biotage, Elkem & Orkla. Under perioden lades ett bud på ett av våra
innehav, Amryt. Det kan öppna sig fler möjligheter, när bolag med starka
balansräkningar nu har möjlighet att ta fördel av nedtryckta värderingar, till exempel när
en del företag brottas med obekväma skuldnivåer och stigande räntekostnader.
Fonden går in i årets andra kvartal med vad vi anser vara en relativt defensiv uppställning
då vi ser risker för en vikande konjunktur i Europa. Vi har exempelvis ingen direkt
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bilexponering då vi ser att de tidigare starka orderböckerna arbetas av. Även om det
finns en del kvar att plocka från och vi misstänker att lägre prisnivåer krävs för att
orderingången ska överstiga produktionstakten igen. Europeiska banker har låga
vinstmultiplar och gynnas generellt sett av en högre räntenivå. Det finns dock kvar
utmaningar, inte minst i marknadsstruktur på många håll, vilket gör att vi är fortsatt
selektiva i finanssektorn.
Fondflödena har under året varit positiva för passivt förvaltade fonder och negativa för
aktivt förvaltade fonder, vilket allt annat lika gynnat kurserna för indextunga bolag. Vi
tycker därmed att vi fortsatt hittar intressanta värderingar för små och medelstora
innovativa företag som de passiva fonderna i många fall förbiser. De tematiska drivkrafter
som vi identifierat fortsätter att vara relevanta, inte minst inom digitalisering med AI-
diskussionen som uppstått, och flera av företagen som haft höga jämförelsetal under
2022 har bättre förutsättningar inför 2023.
På tal om den stora diskussionspunkten om hur AI kommer att påverka diverse företag,
har vi redan sett aktierörelser för de mest uppenbara vinnarna och förlorarna. Exempelvis
har fondens halvledarbolag haft en god avkastning under Q1. Det är fortfarande tidiga
dagar men vi fortsätter att följa denna trend noggrant.
12.04.2023

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


