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Maj månad inleddes i samma anda som förra månaden avslutades, med Största innehav

betydande nedgångar och hög volatilitet på aktiemarknaden. Efter regn Surgical Science 7,1%
kommer dock oundvikligen sol och sedan andra veckan av månaden har Volue 5,8%
vi fått en tydlig och bred återhämtning. I maj har det även kommit tre bud Spotify 5,7%
på norska mjukvarubolag varav ett, EcoOnline, fanns representerat i fonden Zaptec 5,0%
med ett mindre innehav. Bico 4,6%

C-RAD 4,5%
Maj bjöd på fortsatt prisvolatilitet och efter större nedgångar i början av månaden stängde fonden Xvivo Perfusion 4,4%
till slut perioden på -2,99%. En noterbar förändring är dock att nedgångarna som tidigare varit mest Enea 4,1%
påtagliga bland bolag med särskilt hög räntekänslighet börjat sprida sig till fler segment i takt med Smart Eye 4,0%
att oron skiftar från ränteuppgångar till vinstutveckling. Katalysatorn är att fler och fler bolag sänkt Kahoot 3,9%
sina prognoser för helåret och bromsat investeringar i ljuset av mer återhållsamma konsumenter. CSAM Health 3,9%
En avmattning i den ekonomiska aktiviteten är en del av centralbankernas plan för att få ned den Carasent 3,8%
föhöjda inflationen och dessa signaler är därmed inget som kommer ändra deras kurs på kort sikt.

Detta medför att vi ser fortsatt turbulens på marknaden som högst sannolikt när både finansiella Branschfördelning

villkor och bolagsvinster utvecklas negativt för marknaden på aggregerad nivå. Därmed har vi även 
valt att öka exponeringen något mot sektorer med mer motståndskraft i svaga ekonomiska tider, 
främst sjukvårdsrelaterade bolag. Ett av de nämvärda bolagen vi investerat i inom det här området 
är Carasent, en ledande leverantör av journalsystem och kringtjänster för vårdgivare i Norden. 
Bolaget växer snabbt och effektivt på en långsiktigt attraktivt marknad, uppvisar hög lönsamhet och
är mycket väl kapitaliserade vilket medför stabilitet och möjligheter i den rådande turbulenta miljön.

Slutligen är det högst nämnvärt att det under månaden kommit tre utköpsbud på norska mjukvaru-
bolag där värderingarna blivit alldeles för låga. Budpremierna har varit runt 60-80% vilket talar om
vilka nivåer de rör sig om och det finns betydligt fler bolag med liknande förutsättningar. Detta är 
därmed inte de sista buden vi sett. De uppenbart låga värderingarna i kombination med avtagande
tillväxt för ekonomin som helhet gör att vi sakta men säkert närmar oss ett stadie då den relativa 
styrkan återvänder till tillväxtorienterade bolag, något vi inte sett mycket av det senaste året.
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År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022 2,02 -5,82 3,20 -16,10 -2,99
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