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Coeli Sverige steg med 4,1 procent i april, vilket kan jämföras med SIXPRX som rusade 4,4 procent.

Cinnober, Stillfront och Kungsleden var de tre innehav som utvecklades bäst i april. De steg med 
mellan 11 och 19 procent. Uppgången för Cinnober kan delvis förklaras av att bolaget kommunicerat 
att det ska förbättra sin kommunikation. Stillfront-uppgången är mer driven av en allmänt stark sektor 
än bolagsspecifika nyheter. Kungsleden kom  med ytterligare en bra kvartalsrapport. Substansvärdet 
steg med 14 procent till 75,5 kronor per aktie, vilket innebär att rabatten är nästan 20 procent. Vi 
bedömer att substansvärdet fortsätter att öka samtidigt som rabatten rimligtvis bör minska, vilket 
talar för en fortsatt bra kursutveckling. Mot bakgrund av det förbättrade beståndet och den höga 
substansrabatten ser vi Kungsleden som en uppköpskandidat.

Bland våra större innehav kan nämnas att både Boliden och Husqvarna steg kraftigt i april, 
med 7 respektive 6 procent. Både koppar- och zinkpriset har medvind och vår bedömning är att 
Bolidens vinstutveckling underskattas av aktiemarknaden. Vad beträffar Husqvarna går tre av fyra 
affärsområden väldigt bra, men Consumer Brands utvecklas sämre än väntat. Det positiva med den 
svaga utvecklingen är att styrelse och ledning bör närma sig beslut om radikala strukturella grepp för 
produktionsstrukturen i USA.

Det var en samling udda fåglar som drev den kraftiga uppgången på Stockholmsbörsen i april. 
Ericsson steg 27 procent, Lundin Petroleum med 21 procent och Telia gick upp 13 procent. Även H&M 
utvecklades bra i april med en uppgång på 20 procent, främst drivet av köp av bolagets ordförande 
Stefan Persson. 

VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på 

annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade 

med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om 

framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för 

förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Coeli Sverige - Förvaltarkommentar per 30 april, 2018

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från Start

Coeli Sverige - RSEK   4,11% 2,81% 2,58% 24,32%

Jämförelseindex 4,39% 3,90% 18,66% 39,25%

Största innehav (%)

HOIST FINANCE               7,4%

KUNGSLEDEN                  6,0%

ESSITY AKTIE- B              5,6%

HUSQVARNA AB -B-        5,0%

VOLVO B                           4,9%

Översikt

Startdatum                   2014-11-28

Förvaltningsavgift                1,4 %

Prestationsbaserad avg.        N/A 

Riskgrad                              5 av 7

PPM-nummer                    351049

Jämförelseindex              SIX PRX

Vi sålde Swedish Match i april efter att kursen rusat nästan 30 procent på två 
månader och nått vårt motiverade värde. Vi har köpt fastighetsbolaget Hemfosa 
istället. Hemfosa har i huvudsak stabila samhällsfastigheter i sitt bestånd,  
exempelvis polishus, skolor och vårdcentraler. Bolaget har annonserat att de avser 
att dela upp bolaget i ovan nämnda samhällsfastigheter och övriga fastigheter 
som är mer traditionella kommersiella fastigheter som kontor, logistik- och 
lagerlokaler. Vi anser att substansrabatten är för hög och att en uppdelning av 
bolaget kan synliggöra värde. Dessutom bedömer vi att substansvärdet har bra 
förutsättningar att visa fortsatt god tillväxt tack vare en stark resultatutveckling. 
I det första kvartalet i år ökade substansvärdet med 18 procent jämfört med 
samma kvartal föregående år.

Bland våra innehav som hittills publicerat sina rapporter för det första kvartalet 
har alla bolag utom ett presterat bättre än väntat, eller åtminstone i linje med våra 
förväntningar. De bolag vi äger har i generella termer bra tillväxtförutsättningar 
från bolagsspecifika drivkrafter samt en värdering som vi anser speglar för lågt 
ställda förväntningar. 

Mattias Eriksson, förvaltare av  

Coeli Sverige.


