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CARNEGIE GLOBAL QUALITY SMALL CAP A
FÖRVALTARKOMMENTAR

PLOCKAR HEM VINST OCH INVESTERAR I VÄRLDSLEDARE INOM
OUTSOURCING
I april månad såg vi en betydligt lugnare
marknad jämfört mot väldigt turbulenta mars.
Småbolagsuniversumet utvecklades negativt
under månaden där mer cykliska sektorer som
materialbolag, IT och tillverkningsindustrin gick
allra sämst. Mer defensiva sektorer som
hälsovård och stapelvaror gick dock emot
strömmen med en positiv utveckling vilket
signalerar att marknaden är fortsatt försiktigt och
föredrar mindre riskfyllda bolag.

Global Quality Small Cap hade också en negativ
utveckling under månaden. De bästa
avkastande bolagen i portföljen var franska
läkemedelsbolaget Ipsen, italienska
läkemedelsföretaget Recordati Industria och
schweiziska elmätarföretaget Landis+Gyr.

Rapportsäsongen är i full sving där bland annat
Ipsen levererade en fin rapport. Ipsen växte
omsättningen med 8 procent jämfört mot samma
kvartal förra året vilket var bättre än förväntat.
Tillväxten drevs av starka försäljningssiffror från
cancerbehandlingen Cabometyx och botox-
rivalen Dysport.

Under månaden sålde vi ut den amerikanska
OLED tillverkaren Universal Display efter att
bolagets värdering har rusat i väg till en allt för

hög nivå. Vi ser fortfarande väldigt positivt på
bolaget och är öppen för att ta tillbaka innehavet
om värderingen skulle komma ner. Vi har i stället
plockat in Teleperformance som är ett franskt
bolag ledande inom outsourcing-lösningar.
Outsourcing av diverse back office-funktioner är
ett snabbväxande område som Teleperformance
stärker ytterligare genom
effektiviseringslösningar inom till exempel AI.

Det är tydligt att det är de mer defensiva och
stabila bolagen som dominerar
småbolagsuniversumet i dagsläget. Detta är
något som helt klart gynnar Carnegie Global
Quality Small Cap, en fond uppbyggd av endast
de bäst skötta bolagen inom
småbolagsuniversumet, med låga
skuldsättningar, starka kassaflöden och en
långsiktig tillväxt som drivs av stora
samhällsstrukturella trender snarare än tillfälliga
konjunktursvängningar. Högkvalitativa småbolag
är bolag är alltid intressant då dessa bolag blir
dem långsiktiga vinnarna, men det är extra
intressant att äga i dagsläget när investerare
väljer kvalitet i allt större utsträckning.
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SIMON REINIUS 
Förvaltar fonden sedan 2022. 

EMANUEL FURUBO 
Förvaltar fonden sedan 2022.

Carnegie Global Quality Small Cap
investerar i mindre kvalitetsbolag
globalt, med krav på attraktiva nivåer
av god långsiktig tillväxt, hög uthållig
lönsamhet, låg konjunkturkänslighet
och hållbarhet.

Startdatum 2022-12-01
Kurssättning Daglig
Morningstar-rating -
SFDR Artikel 8
Risknivå 4 av 7
ISIN SE0018768855
Årlig avgift 1,40%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 29 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 101,39 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2023 9,45 -2,41 0,31 -1,99 5,02
2022 -3,44 -3,44
2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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CARNEGIE GLOBAL QUALITY SMALL CAP A
STÖRSTA INNEHAV

Shutterstock Inc 3,5%
Ipsen 3,4%
Amdocs Ltd 3,1%
Littelfuse Inc 3,0%
Darling Ingredients Inc 3,0%
Euronext NV 3,0%
TDK Corp 2,9%
Akamai Technologies Inc 2,9%
Ono Pharmaceutical Co Ltd 2,7%
Alfa Laval AB 2,6%

BRANSCHFÖRDELNING

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2022-12-03 till 2023-04-30

NYCKELTAL

Antal innehav 46
Active share* 99%

* Jämförelseindex: MSCI World Small Cap Net
Total Return

STÖRSTA BIDRAG YTD

Spotify Technology SA
Reg 1,1%

Shutterstock Inc 1,0%
Moncler SpA 0,7%
Williams-Sonoma Inc Reg 0,6%
Advantest Corp 0,6%

MINSTA BIDRAG YTD

Ono Pharmaceutical Co Ltd -0,5%
Teleperformance SE -0,3%
Box Inc -0,3%
Charles River Labo Intl Inc
Reg -0,2%

AGCO Corp Reg -0,2%

GEOGRAFISK FÖRDELNING
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USA 43,3%
Japan 10,7%
Frankrike 8,5%
Schweiz 6,9%
Storbritannien
6,2%
Sverige 5,6%
Nederländerna
5,4%
Italien 3,8%
Guernsey 3,1%
Norge 2,2%
Luxemburg 2,…
Kassa 2,2%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.



MÅNADSRAPPORT APRIL 2023

CARNEGIE GLOBAL QUALITY SMALL CAP A

ESG-RATING – THOR

Carnegie Fonders hållbarhetsanalys

KLIMATMÅL – PARISAVTALET

Strategi för att nå nollutsläpp 2050

AKTIVT ÄGANDE

Nyckeltal
Social Andel Portföljtäckning
UN Global Compact 32,2% 98,2%
Governance
Kvinnor i styrelse 29,7%

41,9%

53,4%

Very
strong
2,9%

Kassa och
övrigt
1,8%

Adequate
53,4%

Strong
41,9%

16,7%

34,8%

46,7%

Science
Based

Target Set
34,8%

Science
Based
Target

Committed
16,7%

Ej satt mål
46,7%

Kassa och
övrigt
1,8%

Data på denna sida är uppdaterad per 31 mars 2023.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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CARNEGIE GLOBAL QUALITY SMALL CAP A
HÅLLBARHET

Koldioxidavtryck

Mäts i enlighet med rekommendationer från Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Viktat medelvärde av
portföljbolagens direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläpp dividerat med dess intäkter, konverterat till fondens valuta.

Klimatmål - Parisavtalet (Science Based Target)

Andel av portföljen investerad i bolag med klimatmål i linje med Parisavtalets, validerade av Science Based Target Initiative.

SFDR

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Syftar till att harmonisera regelverket, öka transparensen och jämförbarheten
samt styra kapitalet för att främja omställning. Huvudpunkterna i SFDR är integration av hållbarhetsrisker, hänsyn till huvudsakliga
negativa hållbarhetskonsekvenser, klassificering av fonder, rapportering och Taxonomin. Artikel 6 EU:s klassificering av fonder som
integrerar hållbarhetsrisker eller förklarar varför det inte görs. Artikel 8 EU:s klassificering av fonder som främjar ESG men saknar ett
uttalat hållbarhetsrelaterat mål. Artikel 9 EU:s klassificering av fonder som har hållbara investeringar som mål. Målet ska ligga i linje
med aktiviteterna definierade i EU:s taxonomi och målet ska utmanas, följas upp och mätas kvantitativt.

THOR

THOR är Carnegie Fonders egenutvecklade verktyg för hållbarhetsanalys. THOR används av samtliga Carnegie Fonders förvaltare
inför varje investering. Syftet med bedömningen är främst att stanna upp och reflektera och dokumentera hur vi anser nivån på
bolagens hållbarhetsarbete vara. Bedömningskriterierna kalibreras över tid vart efter vårt univers av analyserade bolag växer och vi
får en större grupp att jämföra mot. Tanken är vidare att bedömningen ska ske utifrån bolagens respektive förutsättningar. Exempelvis
kan vi ha olika kravbild beroende på bland annat marknad och storlek på bolag.

Inadequate: Bolagets arbete anses inte leva upp till våra förväntningar inom valt område eller är obefintligt.

Adequate: Vi anser att bolaget lever upp till våra grundförväntningar inom valt område.

Strong: Vi anser att bolaget bedriver ett starkt arbete inom valt område. Detta kan vara relativt sektorkollegor, eller den regionala eller
globala marknaden. Strong ska kännetecknas av att våra grundförväntningar motsvaras samt en god transparens, till exempel genom
att relevant data redovisas, genom demonstrerad medvetenhet om relevanta risker och möjligheter kopplade till hållbarhet och gärna
att det finns konkreta och mätbara mål kopplade till dessa områden.

Very strong: Tilldelas i regel bolag som utöver föregående kriterier även anses särskilt väl ha integrerat den relevanta sektionen i sin
verksamhet och strategi. Det kan även tilldelas bolag som kan anses vara best-in-class (inom en sektor) eller där arbetet eller bilden
anses ”så bra det kan vara” (till exempel en ägarbild vi inte tycker kan bli bättre).

För mer information kring THOR och Carnegie Fonders arbete med Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar och
ägarengagemang se vår webbplats (https://www.carnegiefonder.se/hallbarhet/).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.

CARNEGIE FONDER - HÅLLBARA INVESTERINGAR I VÄRDEBOLAG KONTAKTINFORMATION
Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vårt uppdrag är att
skapa långsiktig, god avkastning åt våra andelsägare. Genom att kombinera modern
hållbarhetsanalys med traditionell finansanalys identifierar vi undervärderade företag
som är rätt rustade för framtidens utmaningar. Vi kallar dem värdebolag.

Besöksadress: Regeringsgatan 56 Stockholm 
Postadress: Box 7828, 103 97 Stockholm 
Hemsida: www.carnegiefonder.se 
Telefon: +46 8 12 15 50 00


