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Etter en turbulent mars måned, var april en god måned på det svenske børsmark-

edet, og selv om svenske småbedrifter hadde en litt svakere utvikling enn den 

bredere Stockholmsbørsen, hvor flere store selskaper leverte svært sterke rapporter, 

ble det en god måned for ODIN Small Cap. April har vært en rapporteringsintensiv 

måned, og mange selskaper har rapportert betydelig sterkere resultater for første 

kvartal enn ventet, noe vi også har sett mange bevis på i ODIN Small Cap.  

De tre viktigste endringene vi har gjort i løpet av måneden har vært å selge aksjene 

våre i Sdiptech og kjøpe i Catena og Bergman & Beving. Vi har også utvidet posisjon-

ene våre i f.eks. Vaisala og Green Landscaping.  

Sdiptech er et godt selskap som dagens ledelse har gjort en skikkelig jobb med å 

løfte til nye nivåer. Selskapet har hatt en litt utfordrende tid på elbilladersiden i det 

siste, men de underliggende behovene innebærer sannsynligvis en bedre utvikling 

fremover.  Men med en portefølje av mange fine selskaper og en sterk kandidatliste, 

ser vi et større potensial i Bergman & Beving fremover. Sdiptechs gjeld kombinert 

med litt tøffere utvikling i det siste har gjort at vi kontinuerlig har redusert vekten vår 

så mye at det ble naturlig å foreta en endring. Vi velger derfor å flytte Sdiptech til 

kandidatlisten og fortsette å følge den i fremtiden. 

Bergman & Beving er opphavet til en rekke av våre eierandeler i ODIN, Small Cap og 

ODIN Sweden. Vi har fulgt selskapet en stund og liker kulturendringen som skjer. 

Selskapet har et tydelig fokus på desentralisering og stort lokalt ansvar, noe som har 

vært en vellykket vei for mange andre selskaper i samme eiersfære. Selskapet er 

derimot i relativt stor grad aktivt som underentreprenør i byggenisjer, noe som kan 

hemme utviklingen en stund, men vårt fokus er som alltid på den langsiktige 

utviklingen, som vi tror bedriftskulturen vil håndtere godt. Vi tror at selskapets 

kontinuerlige forbedring og fokus på å styrke posisjonen sin innen spesifikke nisjer 

vil føre til en god utvikling fremover. Men på grunn av den kortsiktige, litt mer 

utfordrende situasjonen, velger vi å starte med en forsiktig vekt rundt 1 %. 

Etter at vi nok en gang kjøpte Wihlborg i forrige kvartal, fortsetter vi å «dyppe tærne» i 

eiendomssegmentet gjennom den nye beholdningen Catena. Selskapet har utviklet 

seg svært godt historisk gjennom satsingen sin på lager- og logistikkeiendommer, og 

med en god finansieringssituasjon for eiendomsselskapene tror vi at de vil takle 

utfordringene i eiendomssektoren på en god måte. Med en sterk hovedeier og et 

stort fokus på bærekraftige løsninger, fortsetter selskapet å investere i flere og flere 

solceller på eiendommene sine til fordel for miljøet, og for å kunne levere fornybar 

strøm til leietakerne sine. Vi begynner med en forsiktig startvekt på 1 % og er glade 

for å konstatere at den første rapporten etter at vi kjøpte selskapet viser fortsatt god 

utvikling.  

I tillegg har vi som nevnt en rekke andre selskaper som leverte sterke rapporter som 

ga store positive kursreaksjoner på rapporteringsdagen. Noen eksempler er NCAB 

(+19 % på rapporteringsdagen), Swedencare (+17 %), Lime (+14 %), Thule (+14 %), 

Bufab (+13 %) og HMS Networks (+11 %). På den svakere siden finner vi Admicom  

(-7 %), som primært selger programvare til en avtagende finsk byggebransje, og 

Medistim (-7 %), hvis sluttmarkeder i både EMEA og Americas har bremset ned, 

delvis på grunn av for høye lagernivåer hos kundene.  

Det er fortsatt 15 porteføljeselskaper som ikke har rapportert ennå, men den 

foreløpige konklusjonen er at kvalitetsselskapene våre generelt fortsetter å levere 

bedre enn forventet. 

Hvorfor være investert i fondet?  

Norden er perfekt for småselskaper 

med internasjonale ambisjoner.  

Korrupsjonen er lav, levestandarden 

høy, eierstrukturen oversiktlig, og det 

er kultur for å satse utenlands. Vi ser 

stort potensiale for meravkastning i 

nordiske småselskaper, og spesielt 

de svenske. Svenske småselskaper 

har gjort det bedre enn både ameri-

kanske, europeiske og andre land i 

Norden det siste tiåret. Vi tror denne 

trenden fortsetter. Som aktive eiere i 

mindre selskaper har vi også større 

påvirkningskraft, og det er mulig for 

oss å få gjennom viktige endringer. 

Hvordan er fondet posisjonert?  

Hovedfokuset er på svenske små-

selskaper, ettersom Sverige har det 

største investeringsuniverset av små 

selskaper i Norden, med rundt 350 av 

675 selskaper totalt.  Selskapene i 

ODIN Small Cap har alle en bære-

kraftig profil, i tråd med ODIN-modell-

en. Det vil si ansvarlige selskaper med 

en sterk forretnings-kultur, og som 

driver konstant forbedring gjennom 

etablerte merkevarer, tydelige nisjer, 

effektivisering og oppkjøp.  

FORVALTERKOMMENTAR  

Jonathan 

Schönbäck 

Forvaltere: 

Hans Christian 

Bratterud 

Les om ODIN-Modellen her >> 

https://odinfond.no/slik-investerer-vi/investeringsfilosofi/
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Fortnox 2,27 %

OEM Intl B 2,04 %

Bufab 1,75 %

MIPS 1,70 %

Troax Group A 1,62 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Chemometec -1,44 %

Catena -0,01 %

Alm Equity 0,01 %

Bergman & Beving B 0,07 %

SwedenCare 0,16 %

NCAB Group 1,26 %

Bufab 0,89 %

OEM Intl B 0,55 %

Thule Group 0,49 %

HMS Networks 0,48 %
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Medistim -0,52 %

Avanza Bank Holding -0,23 %
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Catena -0,01 %
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Aktivt forvaltet all-cap fond

1 000 000 NOK

4 097 mill NOK

0,78 0,57
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Forvalter siden 
Porteføljeforvalter

Forvalter siden

Fondets etableringsdato

B-klassens etabl.dato 
Forvaltningshonorar

Årlig avgift (Siste år)

Tegn/innløsning avgift 
Referanseindeks 
Fondsstruktur

Bloomberg kode 
Investeringsprofil

Minste tegningsbeløp 
Forvaltningskapital

Risikomål (3 år) NOK

Sharpe Ratio

Standard avvik *)

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio 
Risikonivå 7 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)
20-100 23,71 %

<20 74,85 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters dyktighet, fondets
risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning % (NOK)*

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene.
Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse,
hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.
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