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Etter en turbulent mars måned, ble april en god måned på det svenske børs-

markedet, og en ekstra god måned for ODIN Sverige. 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 

Sverige. Selv om vi fortsatt ikke eier noen storbanker, og disse har fortsatt å levere 

gode resultater, har vi generelt sett en enda sterkere utvikling i porteføljeselskapene 

våre.  

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

våre i Dometic helt etter en sterk kursutvikling etter rapporten, samtidig som vi 

kjøpte Epiroc som en ny beholdning. Dometic er et flott selskap med stort potensial, 

men til tross for selskapets mange kvaliteter, har det vært et av selskapene med 

svakest operasjonell utvikling blant porteføljeselskapene de siste fem årene. 

Avkastningen på egenkapitalen har falt, mens gjelden er blant de høyeste i 

porteføljen. Vi håper og tror at dette vil bedre seg i fremtiden, men når vi har så 

mange porteføljeselskaper og flere kandidater som allerede er på betydelig høyere 

nivåer, velger vi å allokere kapitalen der i stedet, og flytter derfor Dometic fra 

porteføljen til kandidatlisten. Vi har også flere andre porteføljeselskaper med 

eksponering mot utendørsmarkedet (Thule, MIPS og Fenix) som vi også tror vil 

lykkes godt når sluttmarkedet bedrer seg.  

Epiroc er en tidligere beholdning som vi har fulgt tett de siste årene etter at den ble 

distribuert fra Atlas Copco. Enkelt sagt anser vi Epiroc for å være et av de beste 

selskapene på Stockholmsbørsen, og siden vi ønsker å eie de aller beste 

selskapene og ta del i verdiskapingen deres over mange år, har det vært vanskelig å 

rettferdiggjøre å ikke eie Epiroc. Selskapet har konsistente driftsmarginer på litt over 

20 %, en avkastning på kapital (ROCE) på nær 30 %, og en forretningsmodell der 

ettermarkedet står for mer enn 2/3 av salget, noe som garanterer fortsatt stabilitet 

til tross for potensielt volatile sluttmarkeder. Posisjonen for fremtiden er meget 

sterk, med en verdensledende produktportefølje for blant annet boring i harde 

bergarter, noe som blir stadig mer etterspurt i takt med den økende elektrifiseringen 

i samfunnets. Aksjen er ikke veldig billig (men heller ikke veldig dyr), og derfor 

starter vi med en forsiktig posisjon rundt 1,5 % av fondet.  

Ellers har vi eksempelvis redusert posisjonene våre i Dustin og Essity noe, og brukt 

pengene til blant annet å kjøpe flere aksjer i Assa Abloy, som publiserte nok en sterk 

rapport.   

Rapportene fra de aller fleste selskapene i porteføljen har som nevnt vært svært 

gode. En av de som skiller seg ut, er fondets største eierandel Atlas Copco, som 

rapporterte organisk inntektsvekst på 18 % og ordre- og driftsoverskudd som 

overgikk analytikernes forventninger med henholdsvis 22 % og 14 %, noe som bidro 

til å løfte aksjen 13 % på rapporteringsdagen. AddLife og Thule er også eksempler 

på selskaper med sterke rapporter og god kursutvikling (+14 % i begge).  

På den svakere siden finner vi hovedsakelig Byggmax (1 % av porteføljen), som 

hadde en nedgang på 25 % i omsetningen i første kvartal, noe som bidro til å senke 

aksjen 9 % på rapporteringsdagen. Det svake anleggsmarkedet i Norden falt 

imidlertid hele 30 prosent, noe som innebærer at Byggmax fortsetter å ta 

markedsandeler.  

Aksjemarkedet ser fortsatt ut til å være litt mer nervøst enn «vanlig», men så langt 

ser fokuset denne rapporteringssesongen ut til å ha dreid litt tilbake mot hvordan 

enkeltselskaper faktisk presterer, i stedet for primært å handle om makro og renter. 

Hvis en slik «normalisering» fortsetter, tror vi det vil gagne ODIN Sverige. 

Hvorfor være investert i fondet?  

Vi finner mange gode selskaper i 

Sverige. Flere av disse er nisjesel-

skaper med små hjemmemarkeder 

som over tid har opparbeidet seg solide 

europeiske og globale posisjoner. Vår 

målsetting med fondet er enkel. Med 

vår verktøykasse og erfaringsgrunnlag 

skal vi levere god risikojustert avkast-

ning for våre andelseiere. Vi ønsker å 

investere i selskaper med prestasjoner 

å vise til, som har sterke konkurranse-

posisjoner for fremtiden og som kan 

kjøpes til en attraktiv pris. 

Hvordan er fondet posisjonert?  

ODIN Sverige består av både små- og 

mellomstore selskaper og større 

selskaper. Vi liker nisjeselskaper innen 

industrisektoren. Fondet har liten 

eksponering til eiendom og begrenset 

eksponering til byggrelaterte selskap-

er. Vi har også lite eksponering mot 

bank. Vi er en langsiktig aksjeplukker 

med få selskaper i porteføljen for å 

maksimere våre investeringsideer og vi 

vet at verdiskaping tar tid. Derfor er det 

viktig å finne de selskapene som er 

godt posisjonert på lang sikt, fremfor 

de som leverer gode tall i det korte 

bildet. 
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Atlas Copco AB ser. B 7,14 %

ASSA ABLOY AB ser. B 6,47 %

Essity B 4,54 %

Hexagon B 4,45 %

Addnode Group B 4,11 %

Embracer Group B 4,10 %

Beijer Alma B 3,90 %

AQ Group 3,79 %

Hemnet 3,66 %

Fenix Outdoor B 3,48 %

10 største innehav Geografisk fordeling

Sverige 93,61 % 91,34 %

Storbritannia 3,27 % 3,51 %

Finland 0,03 % 2,49 %

28.04.2023 Sektorfordeling 28.04.2023

44,89 %Industrivarer og -tjenester 39,09 %
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9,42 %Kapitalvarer og -tjenester 8,74 %

7,76 %Telekom 2,68 %
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1,77 %Finans 21,72 %

0,03 %Materialer 4,94 %
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Fondsfakta

Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK) Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Atlas Copco AB ser. B 2,06 %

Beijer Alma B 1,82 %

Addnode Group B 1,72 %

AQ Group 1,51 %

Hemnet 1,50 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Cint Group -0,98 %

Biotage AB -0,83 %

Sinch -0,71 %

Byggmax Group -0,54 %

Dustin Group -0,20 %

Atlas Copco AB ser. B 1,01 %

Embracer Group B 0,62 %

Beijer Alma B 0,58 %

Addlife B 0,57 %

Electrolux Professional B 0,49 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Beijer Ref -0,16 %

Avanza Bank Holding -0,15 %

Byggmax Group -0,15 %

Dustin Group -0,05 %

Biotage AB -0,02 %

Jonathan Schönbäck
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A-klassens etabl.dato

Forvaltningshonorar

Årlig avgift (Siste år)

Tegn/innløsning avgift

Referanseindeks

Fondsstruktur

Bloomberg kode

Investeringsprofil

Minste tegningsbeløp

Forvaltningskapital 19 197 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

Aktiv andel

Sharpe Ratio

0,73

0,68 0,74

Standard avvik *) 25,51 18,98

Alpha

Beta

Tracking Error

Information Ratio

0,08

1,21

11,71

0,28

Risikonivå 6 (av 7)

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)
>500 11,81 %

100-500 24,10 %

20-100 31,99 %

<20 29,60 %

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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