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Under mars månad genererade Penser Sverige en avkastning om 
+3,4% och Penser Selection en avkastning om +1,1%. Skillnaden 
i utveckling mellan storbolag och småbolag fortsatte, där de 
största bolagen fortsatte att utklassa börsen som helhet. I Penser 
Sverige bidrog bolag som Investor, Atlas Copco och EQT mest till 
den positiva utvecklingen, men även några av de mindre bolagen 
som Storytel och Smart Eye gav positiva bidrag. I Penser Selec-
tion agerade Irisity och Smart Eye återigen draglok och bidrog 
med dryga 1 procentenhet vardera till avkastningen. 

I Penser Sverige sålde vi under månaden av SBB, efter att aktien 
utvecklats svagt under en längre tid. Vi tog istället in EQT, som 
vi tror kommer fortsätta gynnas i dagens starka börsklimat 
med stora finansiella stimulanser. Positionen i Stora Enso byt-
tes ut mot Husqvarna, där vi förväntar oss att det sistnämnda 
bolaget kommer att fortsätta prestera starkt givet de utdragna 
Coronarestriktionerna. Under månaden rapporterade Volvo pro-
duktionsstörningar på grund av en brist på halvledare som fick 
sentimentet att svänga i sektorn. Vi sålde därför av våra fordons-
positioner i form av Volvo och Veoneer. Istället köptes SEB och 
Handelsbanken in.
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Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” på www.
penser.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är 

inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förändringar Penser Sverige

Säljer SBB

Säljer Stora Enso

Säljer Veoneer

Säljer Volvo

Köper EQT

Köper Husqvarna

Köper SEB

Köper Handelsbanken

UTVECKLING PENSER SVERIGE OCH PENSER SELECTION

Observera att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. Källa: Erik 
Penser Bank.

Förändringar Penser Selection

Säljer OssDsign

Säljer Corline Biomedical

Köper PiezoMotorI Penser Selection sålde vi våra positioner i Corline Biomedical och 
OssDsign, då både bolagen är i relativt tidig fas. VI bedömde att 
det inte finns några triggers i närtid, samtidigt som vi har sett 
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att aktiekurserna har dalat. För att fokusera portföljen 
lite, valde vi att endast ta in en ersättare – PiezoMotor. 
Bolaget har haft ett starkt nyhetsflöde i år, där de har le-
vererat prototyper till flera potentiella storkunder, vilket 
har gett aktiekursen ett starkt momentum.



VIKTIG INFORMATION OM RISKER

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och inne-

börden av fonden samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en 

investering med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. 

En investering i fonden är förenad med flera riskfaktorer. Nedan samman-

fattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om 

dessa och övriga riskfaktorer återfinns hos Erik Penser Bank (”EPB”) samt 

på www.penser.se.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden 

kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk 

än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag. Fondens risk 

kommer att påverkas av risknivån i de fonder man väljer att investera i.

Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan exponeras mot risker i länder och på 

marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska 

system.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en 

position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, 

som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande 

marknaden.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina in-

vesteringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med 

dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, 

än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och 

instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gent-

emot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värde-

papper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på ex-

terna händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts 

av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa 

parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastning-

en på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska 

effekterna av valutakurssvängningar är inte alltid framgångsrik.

FÖRVALTNINGSTEAM

Ansvarig förvaltare av Penser Sverige och Penser Selection är Madebrink. 

Erika är ut bildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan samt ci-

vilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat på Erik 

Penser Bank sedan 2018 och har mångårig erfarenhet av aktieanalys. Tidi-

gare arbetsplatser inkluderar Prior Nilsson Fpnder och Redeye.

SÅ INVESTERAR DU

Kontakta Erik Penser Bank för mer information om hur du investerar i 

Penser Sverige och Penser Selection. Du kan också ringa till oss på 08 463 

80 00 eller skicka e-post till info@penser.se

DETTA ÄR ERIK PENSER BANK

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med fokus på att 

skapa värden för våra kunder. Vi erbjuder såväl produktoberoende dis-

kretionära förvaltningstjänster som rådgivande förvaltningstjänster. Det 

övergripande målet med förvaltningen är att skapa en långsiktigt god och 

jämn avkastning med ett begränsat risktagande. Utifrån en gedigen erfa-

renhet och en initierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra 

kunder, oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, före-

tagsägare eller institutioner.

DISCLAIMER

Detta material har upprättats av distributören. Fonden, förvaltningsbo-

laget och Bolaget (FCG Fonder AB) har inte självständigt verifierat någon 

information innehållet häri och garanterar inte noggrannheten, fullstän-

dighet eller tillförlitlighet av sådan information.

This material has been prepared by the Distributor. The Fund, the Ma-

nagement Company and the Company (FCG Fonder AB) have not inde-

pendently verified any information contained herein and makes no re-

presentation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability 

of such information.
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