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kursen steg med 6,86 prosent i april. Hittil i år er fondet opp 

12,60 prosent, og gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem 

årene er 8,82 prosent. 

Endelig en måned uten de helt store globale overskriftene, men for en 

måned det ble for avkastningen til fondet! Flere gode selskapsresultater 

ligger bak, samt en reversering av kursfall for flere av sparebankene.

Det føles ekstremt vanskelig å lese makrobildet nå, så fokus ligger på 

selskapsrapportene. Vi er godt inne i rapportsesongen og det har vært 

overveiende gode resultater, selv om visse bransjer og sektorer sliter. 

Topplinjer mye drevet av prisøkninger. Vil volumer klare å ta over 

stafettpinnen fremover? Markedet tror imidlertid ikke fullhjertet på de 

gode tallene, og oljeprisen har kommet noe ned på bekymringer rundt 

global vekst. Sentralbankene ser ut til å fortsette med renteøkningene. 

Equinor tatt inn i porteføljen. Det er aldri lett å si hva som er riktig kurs å 

kjøpe på. Aksjekursen har vært under sterkt press, men med de 

forventinger som ligger på oljebalansen inn i andre halvår, benytter vi 

muligheten til å plukke opp aksjer. Det bokstavelig spruter cash ut av 

selskapet for øyeblikket i form av dividender og tilbakekjøp av aksjer. Nå 

gjelder det for selskapet å ikke bruke pengene på noe dumt – men sende 

det tilbake til oss aksjonærer.

Fantastiske tall fra fondets største posisjon Atea. Alle geografier og 

produktområder bidrar til løftet. Selskapet vokser med 19% organisk i 

kvartalet, hvorav knappe 1/3 kan relateres til økte priser og 2/3 til økte 

volumer. Nesten 70% av salget er mot det offentlige i form av 

rammeavtaler, og det er uten tvil økt teknologisk kompleksitet som er en 

viktig driver. Høy organisk vekst forventes også i de kommende kvartaler.

Gode tall fra Pareto Bank, Europris og DnB. Helt ok fra Gjensidige.

Protector Forsikring igjen med et resultat langt over forventningene hvor 

premieveksten i UK i kvartalet og ved det viktige hovedforfallet 1. april 

samt selskapets investeringsresultatet står frem. Det forsikringstekniske 

resultatet kom inn noe bedre blant annet drevet av mindre store skader.

Siste måned 6,86% Siste 2 år 2,20%
Siste 3 måneder 9,47% Siste 3 år 14,37%
Siste 6 måneder 18,32% Siste 5 år 8,82%
Hittil i år 12,60% Siste 10 år 12,49%
Siste 12 måneder -0,80% Siden etablering 12,45%
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Alle avkastningstall og porteføljeinnehav er oppdatert pr. 30.04.2023. 
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant 
annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets 
risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Fondets 
avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets midler forvaltes aktivt med sikte på å oppnå høyest mulig 
risikojustert avkastning under de til enhver tid rådende vilkår i det 
norske aksjemarkedet.

Fondets midler skal fortrinnsvis investeres i utbyttebetalende aksjer 
og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. 

Fondet kan investere inntil 10 prosent av tilgjengelige midler i ikke-
børsnoterte aksjer og inntil 20 prosent av midlene i selskaper 
noterte på andre børser i EØS-området så lenge virksomheten er 
forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en 
sentral posisjon i norsk økonomi.

Fondet vil normalt ha en konsentrert investeringsportefølje, 
bestående av selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, 
god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbytte-
politikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

Etableringsdato 28.02.2013
Legal status Norskregistrert aksjefond (UCITS)
Porteføljeforvalter Truls Haugen
Årlig forvaltningshonorar 1,30%
Tegningsprovisjon 0,075% som tilfaller fondet til 

dekning av transaksjonskostnader 
Innløsningsprovisjon 0,075% som tilfaller fondet til 

dekning av transaksjonskostnader 
Minste tegningsbeløp 300 kr.
Anbefalt investeringsperiode Minimum fem år
Antall porteføljeinvesteringer 29
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Fakta om fondet

Investeringsmål og investeringsstrategi

Bransjeeksponering

Ti største porteføljeinvesteringer

Periodens avkastning Årlig avkastning

Banker 31,6%
Industri og handel 19,9%
Diverse finans, forsikring og eiendom 15,2%
Sjømat 12,8%
Telekommunikasjon, media og teknologi 11,9%
Energi 6,3%
Kontanter (inkl. påløpte dividender) m.v. 2,3%

Atea 5,6%
Storebrand 5,0%
AF-Gruppen 4,7%
Protector Forsikring 4,2% 
Sparebank1 Midt-Norge 4,2%
Equinor 4,1%
Sparebank1 SR-Bank 4,0%
DNB 3,9%
MOWI 3,9%
Pareto Bank 3,9%
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