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Rapportdatum: 28 april 2023 Andelsklass D
Fondens namn: Pareto Nordic Equity Fondkategori: aktiefond Säte: Luxemburg Startdatum:  4 augusti 2021

Investeringsbolag: Pareto SICAV Fondstruktur: UCITS Fondbolag: FundRock Management Comp. S.A. NAV per 28 april 2023: 921,40

Startdatum: 31 oktober 2018 Handelsdagar: alla sammanfallande Förvaltare: Pareto Asset Management AS Avräkningsvaluta NAV: SEK

Fondförmögenhet: NOK 1 285 millioner bankdagar i Luxemburg, Norge och Sverige Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Lägsta insättning: 50 000 000

Jämförelseindex: VINX Nordic Equity Index ISIN: LU2023202794

Risk score från 1 (lågt) till 7 (högt): 5 Bloomberg-ticker: PANCBDS LX Equity

Tio största innehav och sektorfördelning

Nyckeltal från start Riskmått från start Avkastning under perioder

Ackumulerad avkastning Standardavvikelse (ann.) Senaste månaden
Annualiserad avkastning Relativ volatilitet (ann.) Hittills i år
Bästa månaden Information ratio 12 månader
Svagaste månaden Sharpe ratio (SOL1X)** Från start (annualiserad)
Antal positiva månader
Antal negativa månader **ST1X användes till 29.01.21

Resultathistorik
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*Från andelsklassens start. Fondbolagens förenings standard för beräkning av avkastning i investeringsfonder är använd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av
kursnedgångar. In- och utträdesavgifter är inte inkluderade. Det tas inte hänsyn till inflation i beräkningen. Pareto Asset Management strävar efter att säkerställa att all information i den
här presentationen är korrekt, men reserverar sig för eventuella felaktigheter eller brister. Uppgifter i presentationen reflekterar Pareto Asset Managements ståndpunkt vid en given
tidpunkt och den ståndpunkten kan utan förvarning förändras. Detta är en marknadskommunikation. Detta är inte ett avtalsmässigt bindande dokument. Se fondens prospekt och basera
inte något slutgiltigt investeringsbeslut enbart på informationen i detta dokument. Presentationen ska inte uppfattas som ett erbjudande eller en rekommendation att köpa eller sälja
finansiella instrument. Pareto Asset Management tar inget ansvar för direkta eller indirekta förluster eller utgifter som följer av användning eller tolkning av presentationen. Fondernas
faktablad, informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter finns tillgängliga på paretoam.com/sv/fonddokument. Annan information finns på paretoam.com/sv/viktiga-dokument.

Investeringskriterier:
 Solid kapitalavkastning och allokering
 Hållbar växt
 Stark balansräkning

Nordisk aktiefond med kvalitetsbias och 
med en hög aktiv andel både på 
innehavs- och sektornivå

Industri 35 %

Hälsovård 20 %
Dagligvaror 11 %
IT 10 %

Finans & fastighet 6 %
Material 6 %

Sällanköpsvaror 4 %
Kommunikationstjänster 4 %

Kraft 2 %
Likvida tillgångar 1 %
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April var en bra månad för fonden, präglad av uppmuntrande nyhetsflöden från en stor majoritet av våra portföljbolag. 
En tredjedel av bolagen i vår portfölj har redan levererat första kvartalets resultat. Vi är glada att kunna konstatera att 
de goda tillväxtnivåer som observerades under 2022 hittills har överträffats väl. Den organiska mediantillväxten av 
intäkter accelererade från 9 procent fjärde kvartalet 2022 till 16 procent på årsbasis första kvartalet 2023. 
Motsvarande siffror för rörelseresultatet är 12 procent och 30 procent. Det är verkligen imponerande, även om vi 
borde se lägre tillväxt från de företag som ännu inte har rapporterat. Valmet, Alfa Laval, ABB, Konecranes och Afry 
sticker ut och har belönats med högre aktiekurser.

Deutsche Börse erbjöd sig att köpa vår danska finansiella mjukvarutillverkare SimCorp för cirka 3,9 miljarder euro för 
att utöka sin data- och analysverksamhet. Den tyska börsen erbjöd 735 danska kronor per aktie i kontanter –
rekommenderat av styrelsen och med en premie på hela 45 procent över tremånaders genomsnittskurs. Vår position 
byggdes under de senaste månaderna till ett genomsnittligt inköpspris på cirka 500 danska kronor. Vi tror att det 
inneboende värdet är till och med högre än det nuvarande priset och skulle inte bli förvånade om andra budgivare 
dyker upp.

Nykode, det Oslo-baserade biofarmaceutiska plattformsföretaget, presenterade slutresultaten från sin fas 2-studie på 
patienter med HPV16-positiv livmoderhalscancer i framskridet stadium. Resultaten visar på hållbar antitumöraktivitet, 
en stark säkerhetsprofil och överlägsna resultat jämfört med alla för närvarande godkända läkemedel. Uppgifterna 
bekräftar potentialen för bäst-i-sjukdom och ger förtroende för den potentiella registreringsstudie som förväntas 
inledas sent i år, och för plattformen i allmänhet.

Nordic Semiconductor blev månadens förlorare efter att ha varnat för att intäktstillväxten 2023 kommer att hämmas 
av vikande efterfrågan, vilket plötsligt blev uppenbart under mars. Hälso- och industrisegmenten växer bra, men 
segmentet hemelektronik är svagt på grund av minskad efterfrågan från konsumenter och lagerkorrigeringar mellan 
Nordic Semiconductor och tillverkarna av färdiga produkter. Denna dubbla smäll kommer att förvandlas till snabb 
tillväxt, men ingen vet när. Vad vi vet är att den nuvarande aktiekursen diskonterar för mycket på nedsidan. Med FoU-
kostnader på 160 miljoner dollar förra året, 21 procent av försäljningen, går företagets satsning i täten när det gäller 
att ta emot ”the internet of things” ytterligare.

I april blev vi aktieägare i ALK-Abelló, ett danskt specialläkemedelsföretag fokuserat på allergiimmunterapi. Vi tog 
tillfället i akt efter att deras preliminära första kvartalssiffror skickade ned aktien med 25 procent. Medan rubrikerna 
var i linje, blev produktmixen en besvikelse då tablettförsäljningen, som representerade hälften av den totala 
försäljningen, var oförändrad i Europa. Vi ser denna brist på tillväxt som tillfällig och ser flera ytterligare tillväxt- och 
lönsamhetsdrivkrafter framöver.

Vi har även lagt till Novozymes, den danska världsledaren inom biolösningar och enzymer, till portföljen. Aktiekursen 
är ned 20 procent efter tillkännagivandet av den föreslagna kombinationen med ledaren för mikrobiella lösningar Chr 
Hansen. Vi tror att det kombinerade kraftpaketet för biolösningar kommer att ha goda möjligheter att öka tillväxten 
och värdeskapandet, och de nuvarande värderingsmultiplarna under genomsnittet utgör en attraktiv startpunkt.

De nya positionerna finansierades delvis av ett exit i Royal Unibrew, som utvecklades starkt efter vårt köp i december.
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