


Omställning mot hållbara ekonomier och en renare planet

Högre levnadsstandard för fler i en utmanande omvärld

Åldrande befolkning kräver bättre hälsa och mer effektiv sjukvård

Stigande medellivslängder och OADR* gör det allt svårare att 
tillfredsställa vårdbehovet i världen. Behovet av mer effektiv vård 
och bättre allmän hälsa är stort. 

Globala medeltemperaturer stiger. Ökad risk för naturkatastrofer, 
flyktingströmmar etc med stora ekonomiska och humanitära 
kostnader för samhället. Behov av bred omställning.

Ständig förbättring av levnadsstandarden hotas. Att göra mer med 
mindre är en nyckel och det finns både enskilda och konvergerande 
teknologier med förutsättning att driva drastiska produktivitets-
förbättringar.

*Old age dependency ratio (befolkning äldre än 65 i förhållande till arbetsför befolkning)

Fondens syfte och mål:

1) Att stötta och investera i bolag som driver positiv förändring 
kopplat till dessa utmaningar

2) Generera hög avkastning, signifikant bättre än marknaden, över 
långa tidsperioder

Fondens karaktär:

En aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i små 
nordiska bolag. Bolagen kännetecknas av att de driver tydligt positiv 
förändring mot ändamålen: en renare planet, bättre hälsa och högre 
levnadsstandard. Fonden präglas utöver detta av ett stort fokus på 
bolagskvalitet och värdering. Portföljkonstruktionen är fokuserad med 
ungefär 25-30 innehav och placeringshorisonten är långsiktig.



Positiv förändring

Vad: Hållbarhet, hälsa, levnadsstandard

Varför: Positiv impact, förutsättning för
uthålligt hög tillväxt 

Kvalitet

Vad: Konkurrenskraft, affärsmodell, ledning

Varför: Driver aktieägarvärde,
lägre affärsrisk

Värde

Vad: Fokus på undervärderade bolag

Varför: Nyttja felprissättningar,
lägre värderingsrisk



• Strukturell och uthållig tillväxt. Marknaden prisar in framtiden 
men inte längre än ett fåtal år. 

• Hög bolagskvalitet (starka konkurrenskrafter, attraktiva 
affärsmodeller) är tydlig överavkastningsfaktor i empiriska 
studier. 

• Felprissättningar förekommer ofta bland små bolag. 
Värderingsfokus kombinerat med kunskap, erfarenhet och
bra information möjliggör att det kan utnyttjas.

• Små bolag, som segment, överavkastar marknaden över tid.

• Nordiska marknader har hög historisk avkastning relativt andra 
regioner, drivet av bra innovation och bolagsstyrning.

• Fokuserad portfölj, möjliggjort av begränsad volym, medför 
potential för signifikant avvikande avkastning över tid.

Många källor till överavkastning…

Djupare förståelse
Förutsättning för avvikelse

Långsiktig tillväxt undervärderas

Positiv förändring
Kvalitet
Värde

Underanalyserade
Närhet till bolagsledningar

Överavkastar bred marknad
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Histor isk data v isar  att  små bolag,  över  t id ,  har  högre förväntad avkastning än 
marknaden i  helhet .  Att  Smal l  Cap har  lägre avkastning än Mid Cap bygger på 
att  andelen fa l lerade bolag är  högre samt att  de bästa bolagen snabbt f lyttas  
upp t i l l  Mid Cap.

Genom att  investera i  små bolag,  ofta mindre än de f lesta andra fonders  fokus ,  
har  v i  en tydl ig  stat ist isk edge t i l l  högre avkastning över  t id .  
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Fokus & 
Långsiktighet De nordiska marknaderna är  mycket  attrakt iva ur  ett  internat ionel lt  perspekt iv  

dr ivet  av stark innovat ionskultur ,  tydl igt  exportfokus och kompetent ledarskap.  
Histor iskt  har  Nordisk börs  levererat  k lart  över  genomsnittet för  utvecklade 
länder .  En ytter l igare fördel  i  Norden är  mycket  god informat ionsgivning och 
närhet  t i l l  bolags ledningar .

Sammantaget utgör Norden en mycket  attrakt iv  geograf i  och marknad att  
fokusera våra invester ingar  t i l l .



Praxis vid modellering skapar möjligheter för kvalitetsbolag

Tillväxt (e) Tillväxt (a) Ebit (e) Ebit (a)
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En vanl ig  st ruktur  v id est imer ing och värder ing av t i l lgångar  i l lustreras  ovan .  
Ofta antas en v iss  korts ikt ig  t i l lväxt  som snabbt avtar  mot ekonomins snitt  och 
en marginalutveckl ing som speglar  operat ionel l  hävstång el ler  effekt iv iser ing 
som sedan planar  ut  och fa l ler  långsikt igt .

V i  fokuserar  på strukturel l t  växande bolag av hög kval i tet  - starka 
konkurrenskrafter  och attrakt iva affärsmodel ler  - som har  potent ia l  att  lyfta  
båda dessa kurvor  uppåt .  Då detta ofta inte är  inpr isat  är  det  en k lar  kä l la  t i l l  
högre avkastning real iserad över t id .
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Portföljvolati l itet & koncentration

Portföl jvolat i l i tet  styrs  av de enski lda innehavens volat i l i tet  samt 
deras inbördes korre lat ioner .  En portföl js  volat i l i tet  s junker  snabbt 
f rån 1 -20 innehav och s junker  därefter  vä ldigt  långsamt per  innehav 
mot ett  golv  som utgörs  av marknadens volat i l i tet .

Vårt  mål  om 25-30 innehav innebär  god divers i f ier ing avseende unik 
bolagsr isk och volat i l i tet  samtidigt  som var je  innehav kan ha ett  
s ignif ikant  bidrag t i l l  portföl jens avkastning .

Marknadsvolat i l i tet

Portföl jvolat i l i tet

1 20 200
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Idégenerering
• Tydligt filter givet av filosofi och strategi

• Nya uppslag och idéer utvärderas löpande mot filter

• Kartlägger och bevakar bolag som passar filosofi och strategi

Analys
• Hur driver bolaget positiv förändring och vad innebär detta för 

bolagets finansiella förutsättningar på lång sikt?

• Informationsinhämtning i form av bolagsrapporter, 
bolagsmöten, primär analys, extern analys.

• Utvärdera bolagets konkurrenskrafter, affärsmodell, och ledning.

• Kvantitativ estimering av bolagets motiverade värde.

Beslutskriterier
Förvärv

• Attraktiv risk/reward

• Positivt bidrag till komposition

• Tillfredställande likviditet

Avyttring

• Priset överstiger kraftigt värdet

• Fundamenta förändras och investeringstes faller

• Bättre alternativa placeringar
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Portföljstruktur

Medelstora
positioner
(2-5%)

Portföljen är koncentrerad och består 
av 25-30 innehav.

På grund av koncentrationen och 
fokus på små bolag är arbetet med 
riskhantering centralt. Ett viktigt 
verktyg, utöver bolagsanalysen, är 
valet av positionsstorlek då det styr 
både värderingsrisk och likviditetsrisk. 

Det som avgör en positions 
potentiella storlek i portföljen är 
bolagets kommersiella track record. 
Det som avgör positionens faktiska 
storlek är kommersiellt track record 
vägt mot förväntad avkastning. 
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Zaptec är en snabbt växande utvecklare och leverantör 
av laddinfrastruktur till både kommersiella och privata 
installationer. Bolaget har en avancerad lastbalanserings-
teknik och ett brett distributionsnätverk av installatörer 
och samarbetspartners vilket positionerar dem väl för 
att ta del av marknadens tillväxt. Bolaget är lönsamt 
trots mycket hög tillväxt och erbjuder en attraktiv 
exponering mot utrullningen av elbilar i Norden och 
Europa.

Surgical Science är den globala marknadsledaren inom 
kirurgisk simulering och erbjuder fullständiga simulatorer 
samt integrerad simuleringsmjukvara till OEM inom 
robotkirurgi och laparoskopi. Inträdes-barriärerna är höga 
drivet av teknikhöjd och långa kundrelationer.

Bolaget har hög tillväxt pga starka marknadstrender med 
en mycket lönsam och skalande affärsmodell. 

Volue är en framstående leverantör av mjukvara till 
energimarknadsaktörer för hantering och monetisering 
av deras tillgångar. Applikationerna innefattar analys, 
planering, trading, settlement och riskhantering.

Efterfrågan växer i takt med en ökad komplexitet på 
energimarknaden på grund av stigande andel förnybart. 
Produkterna är affärskritiska och lönsamheten är hög.

C-rad är en ledande aktör inom laserpositionering för strål-
behandling i cancervården. C-rad förbättrar patientsäkerhet, 
behandlingseffektivitet och arbetsflöden och skapar därmed 
stort värde för klinikerna. Underliggande marknadstillväxt och 
stigande penetration av laserpositionering driver efterfrågan. 

Bolaget är lönsamt med tydlig potential till marginal-
expansion drivet av volym och stigande serviceintäkter.

Tobii Dynavox är en global ledare inom avancerade 
kommunikationshjälpmedel och särskilt dominant inom 
ögonstyrda sådana. Den starka marknadspositionen bygger 
på stark IP och produktportfölj samt djupa samarbeten med 
relevanta aktörer i värdekedjan, framförallt förskrivare och 
försäkringsbolag. Bolaget kan växa länge på en under-
penetrerad marknad vilket kombinerat med återhämtning av 
marginaler efter Tobii-avknoppningen driver hög vinsttillväxt.

CSAM förvärvar och förvaltar en portfölj av nischade 
mjukvaror för arbetsflöden inom sjukvård och 
utrycknings-verksamheter. Produkterna har en mycket låg 
andel churn vilket är en bra grund för M&A-driven tillväxt.

Bolaget förvärvar företag till relativt låga multiplar drivet 
av utmanande marknadskrav och förädlar dessa genom 
en välbeprövad och strukturerad integrationsprocess.
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Norden, små bolag, långsiktiga
investeringar, fokuserad portfölj

Välstrukturerad
Screening, fundamental analys, 
portföljkonstruktion, riskhantering
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Större teckningsåtaganden, endast upp till de första 50 miljonerna, erhåller andelsklass C och en evig prisrabatt med 0,75% i fast arvode. 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift

Uttagsavgift

Ingen

Ingen

Fasta avgifter

Årlig avgift 0,75 %

Avgifter som tas ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad 

avgift

20 % av överavkastning mot benchmark

90 % VINX Small Cap Net + 10 % OMRX 

T-bill

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift

Uttagsavgift

Ingen

Ingen

Fasta avgifter

Årlig avgift 1,00 %

Avgifter som tas ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad 

avgift

20 % av överavkastning mot benchmark

90 % VINX Small Cap Net + 10 % OMRX 

T-bill

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift

Uttagsavgift

Ingen

Ingen

Fasta avgifter

Årlig avgift 1,25 %

Avgifter som tas ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad 

avgift

20 % av överavkastning mot benchmark

90 % VINX Small Cap Net + 10 % OMRX 

T-bill

Andelsklass A, retail allmän Andelsklass C, ankarinvesterareAndelsklass B, retail mangold

Fondtyp: UCITS-fond
Ägare: AIFM
Förvaltare: Ericsson & Partners
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inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och 
erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen investeringsanalys, 

personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Alla investeringar på aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande, 
värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat. Historisk 
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