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Fleksibelt fond med nordiske aksjer
og adgang til short-posisjoner.
Høyere andel i mindre selskaper.
 
-Pareto Nordic Omega 
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Det nordiske aksjemarkedet falt med 3,5 prosent 
i første halvdel av 2018 (indeksen MSCI Nordic 
målt i norske kroner). Pareto Nordic Omega hadde 
en negativ avkastning på 4,9 prosent (B-klasse). 
Gjennomsnittlig bruttoeksponering var 90 prosent i 
perioden, mot 83 prosent i slutten av perioden. (67 
prosent i eierposisjoner og 16 prosent short-posisjoner). 
Vektet beta er 0,66 for eierposisjonene og 1,18 for 
short-posisjonene. Eksponeringen er et produkt av 
mulighetene vi ser på selskapsnivå  Selv om utviklingen 
i mange selskaper er positiv, så er verdsettelsen og 
risikoen for høy til at vi kjøper mer aksjer. 

De største positive bidragene til fondet ble oppnådd 
i RCCL (short), Nordic Semiconductor, Amer Sports, 
Kesko og Gränges, mens Academedia, Ambu (short), 
Electrolux og Europris trakk ned. Disse posisjonene 
har blitt diskutert i våre månedsrapporter. Den norske 
kronen styrket seg betydelig i første halvår av 2018, 
spesielt mot svenske kroner. Dette førte til at våre 

posisjoner utenfor Norge falt i kurs, målt i norske 
kroner. I sum stod disse valutaeffektene for det meste 
av fondets negative utvikling så langt i 2018. 

Fondet har i løpet av perioden nøytralisert en long/short 
posisjon i svensk bank (Handelsbanken / SEB). Vi kjøpte 
finske Altia, som kom på børs i mars da den finske stat 
solgte seg ned fra 100 til knapt 40 prosent eierskap. 
Selskapet produserer og markedsfører vin og sprit, 
primært i Norden. Vi forventer ikke omsetningsvekst, 
men estimerer lavere kostnader og god kontantstrøm til 
en rimelig verdsettelse.  

Vi har redusert short-posisjonen i Ambu, ettersom 
selskapet har vokst raskere enn estimert innenfor 
eksisterende produkter (bronkoskopi), samt kommet 
lenger i planene om å lansere lignende produkter til 
det større markedet for gastroskopi. Det er også verdt 
å nevne at vi har økt vår posisjon i den europeiske 
vindusprodusenten Inwido, som er notert i Sverige.  

Et spørsmål om muligheter på selskapsnivå
Når det gjelder fondets aksjeandel, trekkes vi fortsatt 
mellom høy verdsettelse og god inntjeningsvekst. 
Den ekstreme monetære stimulansen fra 
sentralbanker over hele verden påvirker begge. Den 
senker avkastningskravet og øker etterspørselen 
etter produkter og tjenester, noe som resulterer i 
høyere volumer for bedriftene. Selv om vi hevder at 
pengepolitikken ikke er holdbar i lang tid, kan den holde 
aksjekursene høye fortsatt.

Forvalterteam
Christian Nygaard, André Buhagen(analytiker)
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Fleksibelt fond med nordiske aksjer
og adgang til short-posisjoner. Høyere 
andel i mindre selskaper

Lav risiko
Forventet lav avkastning

Høy risiko
Forventet høy avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Startdato: 2. desember 2005
Referanseindeks: ingen
Fondstype: long/short fond
Fondsstruktur: QIAIF
Handelsdager: månedlig

Risikoindikatoren ble beregnet ved hjelp av historiske data, og
er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for fondets framtidige
risikoprofil.

Avkastning i perioder
Navn Hittil i 2018 2017 2016 2015

Pareto Nordic Omega B -4,9 % 10,5 % 4,2 % 17,4 %

Annualisert avkastning
Navn Startdato 3 år 5 år 10 år Fra oppstart

Pareto Nordic Omega B 02.12.2005 5,4 % 10,1 % 9,0 % 8,5 %

Annen informasjon
Navn Minste innskudd ved første gangs tegning ISIN Bloomberg

Pareto Nordic Omega B 5 millioner IE00B0MS9B53 n.a

Avkastning

Pareto Nordic Omega var frem til 23. april 2018 organisert som et 
selvstendig fond (stand alone fund, Nordic Omega plc). Denne dagen 
ble fondet fusjonert inn i Pareto Nordic Omega som er et underfond 
(sub-fund) i paraplyfondet (umbrella fund) Pareto plc. Startdato og 
historisk avkastning er altså for aktuell andelsklasse i Nordic Omega 
plc frem til 23. april 2018 og for Pareto Nordic Omega etter denne 
dato.



6Halvårsrapport Pareto Nordic Omega

Andeler og forvaltningsgodtgjørelse
Forvaltningsgodtgjørelse 

Fond Tegningsgebyr Innløsningsgebyr Forvaltningsgodtgjørelse
Andelsklasse B 2,50 % p.a. 0,00 % / 2,50 %* 2,00 %**

*Ved innløsning på ordinære handelsdager er innløsningsgebyr 0,00 %. Ved innløsning på ekstraordinære 
handelsdager er maksimalt innløsningsgebyr 2,50 %.

**Fondet belastes med en resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse, som er 20 % av avkastningen over et 
høyvannsmerke, etter påslag av terskelrente (2 % p.a). Høyvannsmerke er den høyeste netto andelsverdi (NAV) 
fondet har oppnådd pr. årsslutt og resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse ble belastet, eller tegningskurs. 
Honoraret beregnes pr. investor basert på utjevningsmetoden (Equalization) og belastes ved årsslutt eller 
innløsning.

NAV og andeler pr. 30. juni 2018

Andelsklasse B

Antall andeler  315 236,31 

Netto andelsverdi 277,82

Andelsverdi etter gebyr ved innløsning…

… på ordinær handelsdag 277,82

… på ekstraordinær handelsdag 270,87
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pr. 30. juni 2018

Verdipapirer Notert  Antall  Kostpris  Markedsverdi Urealisert  
gevinst/tap 

% av 
portefølje 

Konsum, varig

AcadeMedia AB Stockholm  283 703,0  14 747 123  12 561 752  -2 185 371  2,6 

Amer Sports Oyj Helsinki  70 000,0  17 234 195  17 998 653  764 458  3,7 

Carnival Corp New York  33 531,0  17 288 913  15 662 311  -1 626 602  3,2 

Electrolux AB ser. B Stockholm  68 995,0  16 410 583  12 823 241  -3 587 341  2,7 

Europris ASA Oslo  265 626,0  7 503 935  6 467 993  -1 035 941  1,3 

Royal Caribbean Cruises Ltd New York  -25 654,0  -23 911 014  -21 661 762  2 249 251  -4,5 

Stockmann Oyj Abp ser. B Helsinki  66 582,0  2 584 949  2 537 558  -47 391  0,5 

Sum konsum, varig  51 858 685  46 389 747  -5 468 938  9,6 

Konsum, ikke varig

Altia Oyj Helsinki  150 000,0  11 848 870  12 456 983  608 113  2,6 

Arcus ASA Oslo  250 000,0  10 850 000  10 625 000  -225 000  2,2 

Kesko Oyj ser. B Helsinki  40 600,0  17 065 486  20 244 821  3 179 336  4,2 

Sum konsum, ikke varig  39 764 355  43 326 804  3 562 449  9,0 

Finans

DNB ASA Oslo  -102 572,0  -15 314 000  -16 339 720  -1 025 720  -3,4 

Nordea Bank AB Stockholm  152 047,0  12 487 863  11 951 929  -535 933  2,5 

Norwegian Finans Holding ASA Oslo  200 000,0  18 810 000  18 100 000  -710 000  3,8 

S-banken ASA Oslo  172 555,0  12 872 603  14 770 708  1 898 105  3,1 

SpareBank 1 Nord-Norge Oslo  150 000,0  9 180 000  9 135 000  -45 000  1,9 

Storebrand ASA Oslo  351 002,0  22 555 389  23 074 871  519 483  4,8 

Swedbank AB ser. A Stockholm  -34 000,0  -5 851 784  -5 941 246  -89 463  -1,2 

TF Bank AB Stockholm  67 579,0  5 197 211  4 851 634  -345 578  1,0 

Sum finans  59 937 282  59 603 177  -334 106  12,4 

Verdipapirportefølje
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Verdipapirer Notert  Antall  Kostpris  Markedsverdi Urealisert  
gevinst/tap 

% av 
portefølje 

IT

Atea ASA Oslo  107 000,0  13 589 000  12 561 800  -1 027 200  2,6 

Elliptic Laboratories AS Unotert  20 000,0  4 000 000  4 000 000  -  0,8 

Nordic Semiconductor ASA Oslo  362 547,0  19 270 265  18 924 953  -345 311  3,9 

Sum it  36 859 265  35 486 753  -1 372 511  7,4 

Forsyningstjenester

Scatec Solar ASA Oslo  246 760,0  11 844 480  13 596 476  1 751 996  2,8 

Materialer

Gränges AB Stockholm  93 390,0  9 155 173  9 980 411  825 238  2,1 

UPM-Kymmene Oyj Helsinki  -80 560,0  -23 294 612  -23 473 685  -179 073  -4,9 

Sum materialer  -14 139 439  -13 493 274  646 165  -2,8 

Industri

Balco Group AB Stockholm  70 000,0  3 859 184  4 400 451  541 266  0,9 

Coor Service Management Holding AB Stockholm  265 000,0  16 623 216  15 113 681  -1 509 536  3,1 

Instalco Intressenter AB Stockholm  310 478,0  16 397 823  16 632 525  234 702  3,5 

Inwido AB Stockholm  80 000,0  5 101 131  4 671 949  -429 183  1,0 

Valmet Oyj Helsinki  175 325,0  28 591 671  27 561 987  -1 029 684  5,7 

Sum industri  70 573 026  68 380 591  -2 192 434  14,2 

pr. 30. juni 2018

Verdipapirportefølje
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Verdipapirer Notert  Antall  Kostpris  Markedsverdi Urealisert  
gevinst/tap 

% av 
portefølje 

Helse

Ambu A/S ser. B København  -33 821,0  -6 332 099  -9 295 759  -2 963 660  -1,9 

Pihlajalinna Oyj Helsinki  38 000,0  4 798 360  4 078 959  -719 401  0,8 

Sum helse  -1 533 739  -5 216 800  -3 683 061  -1,1 

Rentefond

Pareto Likviditet  46 226,7  45 973 411  46 085 048  111 637  9,6 

Sum verdipapirportefølje  301 137 325  294 158 523  -6 978 803  61,0 

Bankinnskudd  192 672 917  40,0 

Fordringer  29 318  0,0 

Gjeld  -4 896 200  -1,0 

Totalt  481 964 557 100

pr. 30. juni 2018

Verdipapirportefølje
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Pareto Asset Management AS (PAM) arbeider 
systematisk med etiske vurderinger i sin forvaltning 
av fond og mandater under aktiv forvaltning. 
PAM skal ikke foreta investeringer som utgjør 
en uakseptabel risiko for at fondene medvirker 
til uetiske handlinger eller unnlatelser. En slik 
medvirkning vil kunne redusere en bærekraftig 
utvikling og langsiktig verdiskaping.

PAM besluttet i september 2014 å formalisere sitt 
etiske engasjement ved å undertegne UNPRI (United 
Nations Principles for Responsible Investment). 
Prinsippene ble signert i november 2014, og PAM avla 
sin første PRI-rapportering i mars.

I januar 2017 besluttet PAM å formalisere sitt 
engasjement ytterligere ved å bli medlem i Norsif 
(Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige 
investeringer). Vi har i tillegg blitt medlem i den 
svenske søsterorganisasjonen Swesif (Sveriges 
Forum För Hållbara Investeringar).

Med grunnlag i vår fundamentale forvaltningsfilosofi 
med et begrenset antall investeringer er det 
vår ambisjon å gi god dokumentasjon på faktisk 
utøvelse av forvaltningen etter fastsatte etiske 
rammebetingelser.

Generelt
Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer 
bygger på retningslinjene til Statens pensjonsfond, 
FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), 
samt anerkjente prinsipper og standarder.

Gjeldende retningslinjer sier at det skal utvises et 
forsiktighetsprinsipp i forbindelse med investeringer 
i bioteknologiselskaper, våpen, alkohol og gambling, 
altså at det skal gjennomføres nøye etiske 
vurderinger før en investering kan gjennomføres. 

Mer generelt kan sosiale og teknologiske endringer 
medføre at selskapet i fremtiden vil måtte vurdere 
forbud eller forsiktighet ved investering i andre 
bransjer enn de som i dag er eksplisitt behandlet i 
retningslinjene.

Etisk screening
Våre etiske vurderinger innebærer i grove trekk en 
prosess med to grunnleggende steg. Først screener 
vi alle investeringer ut fra nærmere bestemte 
kriterier. Dernest tar vi opp til nærmere vurdering de 
selskapene hvor screeningen resulterer i heising av 
varselflagg.

I vår screening er det gjort et skille mellom «uetiske» 
produkter eller produksjonsprosesser og selskaper 
med uetisk adferd eller opptreden. 

I det første tilfellet er det selve egenskapene 
ved produktet eller produksjonsprosessen som 
er negative. Selskapet kan utvise et betydelig 
samfunnsansvar, men selskapets adferd blir likevel 
irrelevant hvis det er produktet man ønsker å ta 
avstand fra. I det andre tilfellet er det selskapers 
opptreden, og ikke nødvendigvis produktene, som er 
negative.

Våre etiske rammer
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Generelt om Pareto Nordic Omega 
Pareto Nordic Omega er et underfond av Pareto plc. Pareto 
plc. er et investeringsselskap i henhold til irsk rett og består 
av ulike underfond med segregert ansvar. Pareto Nordic 
Omega er et irsk Qualifying Investor Alternative Investment 
Fund, som er en tilsvarende utenlandsk innretning som et 
norsk spesialfond. Fondet er regulert av the Central Bank of 
Ireland. Pareto Asset Management AS er forvalter, i henhold 
til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 
Enhver opplysning om Pareto Nordic Omega i denne 
presentasjonen må leses i sammenheng med prospekt for 
Pareto plc, supplement for Pareto Nordic Omega og siste 
årsrapport for fondet. Informasjon om risiko er inkludert i 
førstnevnte dokument, det er også Prospektet som regulerer 
det alternative investeringsfondet.  

Fondet kan kun markedsføres til Qualifying Investors 
(Kvalifiserte Investorer), som beskrevet i prospektet 
og gjengitt nedenfor. Kvalifisert Investor betyr:
(i) en investor som er profesjonell kunde innenfor 
betydningen av Vedlegg II til Direktiv 2004/39/EF (Direktiv om 
markeder for finansielle instrumenter);
 
(ii) en investor som får en vurdering av en 
kredittinstitusjon i EU, et MiFID-firma eller et UCITS-
forvaltningsselskap om at investoren har den nødvendige 
kompetanse, erfaring og kunnskap til å kunne ha tilstrekkelig 
forståelse av investeringen i Selskapet; eller 
 
(iii) en investor som bekrefter at vedkommende er en 
informert investor ved å fremlegge følgende:

(a) Bekreftelse (skriftlig) på at investoren has slik 
kunnskap om og erfaring i finans- og forretningssaker 
at investoren er i stand til å foreta en riktig vurdering av 
fordelene og risikoen ved den potensielle investeringen; eller
(b) Bekreftelse (skriftlig) på at investorens virksomhet 
innebærer, enten på egne eller andres vegne, forvaltning, 
kjøp og salg av eiendom av samme slag som Selskapets 
eiendom;
og hvor denne Kvalifiserte Investoren bekrefter 
skriftlig overfor Selskapet at vedkommende oppfyller 
minimumskriteriene i (i), (ii) eller (iii), og at vedkommende er 
klar over risikoen den potensielle investeringen innebærer, 
samt at en slik investering innebærer muligheten for å tape 
hele det investerte beløpet.
 
Informasjon om avkastning og risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig 
avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, 
samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondenes nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt, samt års- 
og halvårsrapporter er tilgjengelige på www.paretoam.com/
fondsrelaterte-dokumenter. Øvrig 
informasjon er tilgjengelig på www.paretoam.com/andre-
viktige-dokumenter

Eventuelle tegnings- og innløsningshonorarer er ikke 
tatt høyde for i den historiske avkastningen vist for våre 
fond, honorarene vil kunne påvirke avkastningen negativt. 

Skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt i 
avkastningsinformasjonen. Den skattemessige virkningen 
avhenger av den enkelte kundens individuelle situasjon og 
kan komme til å endre seg. 

Kontaktinformasjon
Pareto Asset Management AS
Dronning Mauds gate 3
0250 Oslo

Postboks 1810, Vika
NO-0123 Oslo

t: 22 87 87 00
f: 22 01 58 50
e: post@paretoam.com

Org. nr.: 977 287 677

Viktig informasjon



www.paretoam.com


