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Lancelot

Styrelsen och verkställande direktören för
Lancelot Asset Management AB
får härmed avge halvårsredogörelse för
Lancelot Avalon för perioden
1 januari – 30 juni 2017

Halvårsredogörelsen har upprättats i enlighet med lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde
kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka
det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.
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Lancelot Avalon

Fondfakta Lancelot Avalon, org nr 515602-5263
Placeringsinriktning: Aktiefond som huvudsakligen investerar i
svenska aktier.

Insättnings- och uttagsavgift: Nej.

Tillgångsslag: Aktier och likvida medel.

Insättningsbelopp: Första insättning lägst 500 000 kronor,
därefter multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle.

Startdag: 1 november 2012.

Teckning/Inlösen: Månadsvis.

Ansvarig portföljförvaltare: Erik Bertilsson.

Utdelning: Nej.

Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott.

Fondbolag: Lancelot Asset Management AB, org nr 556562-9705.

Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av total
avkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras
månadsvis i efterskott.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Jämförelseindex: SIX Return Index.
High Watermark: Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat
arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelse
index från tidigare perioder har återhämtats.

Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen.
Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB .
ISIN-kod: SE0004841195.
Fonden använder åtagandemetoden som riskbedömningsmetod
för att beräkna sammanlagda exponeringar som hänför sig till
derivatinstrument.

Förvaltningsberättelse
Fondförmögenhet
Lancelot Avalon är öppen för teckning och inlösen
av fondandelar en gång i månaden. Vid utgången av
2016 uppgick fondförmögenheten till 479 MSEK.
Under första halvåret 2017 tecknades nya andelar
för 12 MSEK och andelar inlöstes för 90 MSEK.
Periodens resultat uppgick till 67 MSEK. Per den
30 juni 2017 uppgick den totala fondförmögenheten
till 468 MSEK.

Investeringarna sker huvudsakligen i aktier i
svenska bolag. Portföljen består av ett begränsat antal
aktieinnehav, normalt inte fler än 15 stycken. Fonden
investerar i bolag som förvaltaren känner väl och som
anses ha bra potential i förhållande till risk. Fonden
har möjlighet att variera aktieandelen mellan 60 och
120 % av dess värde. Förvaltningen är dock främst
fokuserad på att välja bolag och normalt kommer
aktieandelen vara relativt nära 100 % av fondens värde.

Förvaltningens mål och inriktning
Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligt
överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige.

Information om ersättningssystem
Lancelot Asset Management AB förvaltar förutom
Lancelot Avalon också specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master och dess två specialmatarfonder
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Lancelot Camelot A och lancelot Camelot B, bedriver
förvaltning av blandfonden Lancelot Ector, förvaltar
ett begränsat antal större diskretionära portföljer och
bedriver rådgivning åt en handfull institutionella
kunder. Antalet anställda har under året i genomsnitt uppgått till 13 personer. Total ersättning till
dessa har för 2016 uppgått till 16 932 TSEK, varav
12 855 TSEK avser fast ersättning och 4 077 TSEK
avser rörlig ersättning och provisionslön. Av de
16 932 TSEK har 12 147 TSEK utgjort ersättning
till verkställande ledning och sådana anställda som
väsentligt påverkar de alternativa investeringsfondernas och de diskretionära förvaltningsuppdragens
riskprofil och 4 785 TSEK har utgjort ersättning och
provisionslön till övrig personal.

Något förenklat ser bolagets intäktsmodell ut så att
fasta intäkter ungefärligen motsvarar fasta kostnader
och att eventuella prestationsbaserade intäkter utgör
rörlig ersättning till anställda och vinst i Bolaget. Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens
föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy
som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande. Styrelsen har analyserat vilka risker som är förenade med företagets ersättningssystem och på grundval
av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos
bolaget. För särskilt reglerad personal, innefattande
bland annat bolagets samtliga förvaltare, skall del av
eventuell rörlig ersättning skjutas upp under tre år.

Förvaltarkommentar
Avalons värde ökade med 16,0 % under det första
halvåret 2017, medan fondens jämförelseindex ökade
med 10,8 %. Från starten i november 2012 till och
med första halvåret 2017 har Avalon avkastat 142 %
mot index 109 %.
Marknadsutveckling
Aktiemarknaden var stark under första halvåret, till
stor del drivet av positiv makrodata i kombination
med fortsatt låga räntor. Industribolagsaktier gick
särskilt starkt då återhämtningen i gruv- och oljesektorn, effekter från tidigare kostnadsbesparingsprogram, en svag svensk krona och en i första kvartalet
gynnsam kalender ledde till positiva vinstöverraskningar. Uppgången avtog dock mot slutet av halvåret
i samband med att kronan började att stärkas mot
framförallt den amerikanska dollarn.
Fondens innehav
De aktieinnehav som stod för störst positivt bidrag
till fondens värdeutveckling var Qliro och Pöyry. Eltel och Orexo var de innehav som belastade resultatet
mest. Fonden bytte förvaltare i Mars, varefter ett
antal nya investeringar gjorts och vissa innehav har
avyttrats. Några av de nya innehaven under perioden
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är Investor (avyttrat i juni), Capio och MIPS medan
Transcom och Vardia har sålts.
Qliro
Qliro fortsatte att utvecklas åt rätt håll i linje med
den nya strategi som presenterades i början av året
och aktien steg 85 % under perioden. Q1-rapporten
visade både på förbättrad lönsamhet i e-handelsverksamheten och stark tillväxt i segmentet Qliro
Financial Services (QFS). Qliro annonserade även
att det förlusttyngda dotterbolaget Lekmer kommer
att avyttras, samt att köparen Babyshop blir ny kund
till CDONs marknadsplats och QFS betallösning.
Detta förbättrar Qliros resultat- och balansräkning
och ger ledningen möjlighet att öka fokus på tillväxt i
kvarvarande verksamheter. Qliro lanserade även sparkonto med insättningsgaranti och tog upp ett 3-årigt
obligationslån på 250 MSEK, vilket på sikt kommer
att sänka bolagets finansieringskostnader och möjliggöra fortsatt tillväxt framförallt för QFS.
Vi bedömer att Qliroaktien fortsatt är attraktivt
värderad och följande faktorer ger goda skäl att tro på
ytterligare värdeökning i aktien:
1) Tillväxt och lönsamhetsförbättring i kärnbolagen
CDON Marketplace, Nelly och QFS.
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2) Renodling av gruppen genom en försäljning eller
avknoppning av Gymgrossisten.
3) Börsnoteringar av fler e-handelsbolag på Stockholmsbörsen, vilket både bör öka intresset för
Qliro samt göra det enklare för marknaden att
värdera CDON Marketplace och QFS
Pöyry
Teknikkonsultbolaget Pöyrys aktie steg med 44 %
under perioden, efter att i juni ha meddelat att rörelseresultat för det första halvåret 2017 kommer att bli
8 – 10 MEUR, vilket var betydligt högre än förväntat. Helårsresultat bedöms också” tydligt förbättras”
jämfört med föregående år.
Pöyry har under många år dragits med tillväxt och
lönsamhetsproblem bland annat orsakat av nedgången inom pappers- och massaindustrin, en ineffektiv
organisation med otydligt resultatansvar och dålig
riskhantering i stora projekt. Försök att växa genom
nya projekt och förvärv har tidigare misslyckats, med
stora nedskrivningar som följd.
Pöyrys nuvarande VD Martin a Porta har sen sitt
tillträde i början av 2016 genomfört flera viktiga förändringar, inte minst vad gäller att förändra kulturen
i bolaget och höja ambitionsnivån. Man har även 1)
lanserat ett besparingsprogram för att anpassa administrationskostnaderna till en lägre affärsvolym och
skapa ett kassaflöde som möjliggör tillväxtinvesteringar, 2) investerat i IT-system som ger ökad transparens
och bättre projektuppföljning och 3) gått över till ett
lönsamhetsmål istället för ett tillväxtmål.
Bolaget har fortfarande ett stort antal sämre
projekt som håller på att avvecklas, men i takt med att
dessa successivt avslutas och ersätts med nya projekt
med högre marginal kommer man kunna nå en avsevärt högre lönsamhet. Pöyrys mål är en rörelsemarginal på 6 - 9 %, jämfört med ett nollresultat 2016 och
ca 3 % under första halvåret 2017. Marknaden och de
analytiker som täcker bolaget prisar fortfarande inte
ens in att den lägre delen av intervallet kommer att
uppnås, vilket innebär att aktien fortfarande har stor
potential på ett par års sikt.
Eltel
Eltels aktiekurs föll med 22 % under första halvåret
2017 (justerat för nyemission) och problemen i bola6

get visade sig vara betydligt större än den bedömning
som gjordes vid investeringen efter första vinstvarningen i oktober 2016.
Eltel vinstvarnade både i januari och februari, då
djupare genomlysningar av projektportföljen avslöjade ytterligare problem i vissa projekt i Afrika och att
vinstavräkningen visade sig ha varit ännu mer aggressiv än vad som tidigare befarats. Som en konsekvens
av detta gavs även besked att balansräkningen behövde stärkas med en nyemission.
Kostnaden för att avveckla de afrikanska projekten
(40 MEUR) och storleken på nyemissionen (1500
MSEK) annonserades i samband med kvartalsrapporten i maj och var större än marknaden väntat. Samtidigt gick bolaget även ut med att man lämnat in en
polisanmälan mot tidigare koncernchef Axel Hjärne
för bokföringsbrott och svindleri och att denne samt
tidigare ordförande Gerard Mohr inte rekommenderades att beviljas ansvarsfrihet på årsstämman.
Vad som även framkom i samband med rapporten, men som av naturliga skäl överskuggades av
ovan nämnda händelser, var att större delen av Eltels
verksamhet trots all turbulens ser ut att utvecklas relativt väl. De reviderade finansiella mål som Eltel sedan
publicerade speglade också detta. Bland annat bedöms
omsättningen för den kvarvarande verksamheten
växa 2 – 4 % per år och EBITA-marginalen uppgå till
minst 5 %.
Det kommer att ta tid att återfå marknadens
förtroende, men i förhållande till omsättning och en
sannolik normaliserad lönsamhetsnivå är värderingen
låg. Efter avslutad nyemission kommer Eltels ledning
och anställda också att fullt ut kunna fokusera på den
dagliga verksamheten istället för bolagets finansiering
och skriverier i media.
Övrigt
Vid första halvårets utgång bestod portföljen av 16
bolag. 12 av dessa är noterade i Sverige, ett i Norge,
två i Finland och ett i Storbritannien (G4S är noterat
i både Köpenhamn och London; fonden äger aktier
noterade i London där likviditeten är bättre). Fonden
hade inga korta aktiepositioner.
Den totala aktieexponeringen har under perioden
legat mellan 91 - 100 %. Vid periodens slut ägde
fonden index-ETFer motsvarande ett värde av 6 % av
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fondförmögenheten och den totala aktieexponeringen
var 98 % av fondförmögenheten.
Fondens långsiktiga perspektiv skapar en möjlighet att utan extra kostnader skapa intäkter genom att
låna ut aktier. Intäkterna tillfaller fondandelsägarna
och gav ett positivt bidrag till avkastningen under
perioden. Aktieutlåningen bedöms inte medföra
några begränsningar i strategin och sker endast mot
betryggande säkerhet och på villkor som är sedvanliga
för marknaden. Marknadsvärdet av utlånade aktier
uppgick per balansdagen till 78 MSEK, motsvarande
ca 17 % av fondförmögenheten. Avalon har under
perioden inte lånat aktier eller ingått taotalavkastningsswappar.
Avalons portfölj består av ett begränsat antal bolag
som bedöms ha stor potential på lång sikt. Ett ständigt arbete pågår för att förbättra portföljens sammansättning och hitta bolag med ännu större potential.
Väsentliga risker förknippade med innehaven
Fonden placerar i ett begränsat antal aktier och dess
aktieandel kan variera mellan 60 – 120 %. Fonden
placerar huvudsakligen i svenska bolag men har viss
möjlighet till nordisk och internationell diversifiering
och kan ha en betydande del av fondförmögenheten
placerad i små och medelstora bolag. Fonden är därför exponerad för den generella utvecklingen på aktiemarknaden men också utvecklingen av de enskilda
aktier som ingår i Fonden. Hur väl förvaltningen
lyckas i val av aktieexponering och val av enskilda
aktier är därför avgörande för Fondens möjlighet att
uppnå sin målsättning. Generell aktiemarknadsrisk
och koncentrationsrisk är därför de största riskerna
fonden exponeras för på grund av sin placeringsinriktning. För utförligare beskrivning av de risker
fonden är exponerad för hänvisas till fondens informationsbroschyr.

allmänheten värderas med senaste betalkurs. Skulle
sådan betalkurs inte finnas tillgänglig, eller om den
enligt Bolagets uppfattning är missvisande, används
ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För mer
detaljerad information om fondens värderingsprinciper se fondens fondbestämmelser.
Fonden har under året använt sig av valutaterminer i syfte att uppnå önskad valutaexponering.
Fondens totala exponering beräknas utifrån åtagandemetoden.
Hantering av källskatt på utdelning
från utländska bolag
Skattelagstiftningen för investeringsfonder i Sverige
har ändrats från och med 2012, varför det per balans
dagen råder en osäkerhet kring hur beskattning av
utdelningar från utländska bolag från olika länder skall
hanteras. Fonden har redovisat erhållen nedsatt källskatt för utdelningar från vissa utländska innehav.
Med anledning av rådande osäkerhet kan det
framöver, beroende på utfall, uppstå kostnader som
belastar fonden hänförliga till hanteringen av källskatt
på utdelning från utländska bolag.

Värderingsprinciper, riskbedömningsmetod och
handel med derivatinstrument
Finansiella instrument som fonden innehar värderas
av Bolaget utifrån gällande marknadsvärde. Överlåtbara aktierelaterade värdepapper som är upptagna
till handel på en reglerad marknad eller motsvarande
eller är föremål för regelbunden handel vid någon
annan marknad, som är reglerad och öppen för
halvårsredog ö relse l ancelot avalon 2017
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Lancelot Avalons värdeutveckling sedan start jämfört med fondens jämförelseindex

Lancelot Avalon

Jämförelseindex (SIX Return)

Ovanstående diagram illustrerar Lancelot Avalons värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med fondens
jämförelseindex. Avalon har sedan fondstart haft en värdeutveckling om 142,3 % samtidigt som jämförelseindex ökat med
109,1 %. Första halvåret 2017 hade Avalon en värdeutveckling om 16,0 % medan jämförelseindex ökade med 10,8 %.
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nyckeltal
Lancelot Avalon

SIX Return Index

16,04

10,80

AVKASTNING, %
2017-06
2016

2,55

9,65

2015

29,27

10,40

2014

6,13

15,81

2013

41,99

27,95

4,55

5,20

142,35

109,09

20,89

17,12

14,10

11,70

20121

Sedan fondens start (2012-11-01)
Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start
RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL
Standardavvikelse sedan fondens start, %
Tracking error sedan fondens start, %

8,97

-

Informationskvot sedan fondens start

0,42

-

Korrelation mellan Lancelot Avalon och jämförelseindex sedan fondens start

0,77

-

1

Avser avkastning sedan fondens start, d v s 2012-11-01 - 2012-12-31.
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förändring av fondförmögenhet
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

20171

2016

2015

2014

2013

20122

478 729

425 999

298 338

250 465

57 952

0

Transaktioner under året
– Andelsutgivning

11 900

92 700

88 200

53 000

138 300

55 500

– Andelsinlösen

-89 552

-54 567

-49 897

-22 141

-3 070

0

Årets resultat
Total fondförmögenhet 31 december
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK

67 411

14 596

89 359

17 013

57 283

2 452

468 488

478 729

425 999

298 338

250 465

57 952

21 096

24 694

22 089

19 504

17 061

5 551

22 206,96

19 386,66

19 285,83

15 296,20

14 680,25

10 440,76

Avkastning

16,0%

2,5%

29,3%

6,1%

42,0%

4,5%

Jämförelseindex, %

10,8%

9,6%

10,4%

15,8%

28,0%

5,2%

3

1

Avser perioden 2017-01-01 - 2017-06-30.

2

Avser perioden 2012-11-01 - 2012-12-31, d v s från fondens startdatum.
Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode,
varvid fondandelsvärdet justeras. Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling.

3
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balansräkning
Belopp i TSEK

Not

2017-06-30

2016-12-31

1

459 538

478 103

10 676

6 671

2

10 553

192

480 767

484 966

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde
Bankmedel och övriga likvida medel
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar
SKULDER
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Fondförmögenhet

3

12 279

6 237

12 279

6 237

468 488

478 729

POSTER INOM LINJEN

Procentsatser avser andel av fondförmögenhet

Utlånade finansiella instrument

78 276

17%

-

-

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

85 006

18%

-

-

-

-

-

-

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument

-

-

-

-

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

-

-

-

-

halvårsredog ö relse l ancelot avalon 2017
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Not 1 FONDENS INNEHAV 2017-06-30 Noterade finansiella instrument
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE
AKTIERELATERADE
Noterade vid svensk eller utländsk börs

Valuta

Antal

Marknadsvärde (TSEK)

Andel av fondförmögenhet
2,4%

Bactiguard

SEK

450 000

11 340

Bone Support

SEK

280 000

7 980

1,7%

Capio

SEK

531 760

27 386

5,8%

D Carnegie &

SEK

460 000

53 705

11,5%

Dustin Group

SEK

562 000

39 340

8,4%

ELTEL AB

SEK

645 000

18 834

4,0%

ELTEL BTA 20

SEK

967 500

28 251

6,0%

Hoist Financ

SEK

650 000

56 063

12,0%

MIPS AB

SEK

100 000

8 000

1,7%

Orexo AB

SEK

800 000

21 840

4,7%

Qliro Group

SEK

3 450 000

53 820

11,5%

Sedana Medic

SEK

190 000

3 990

0,9%

Serneke Grou

SEK

69 800

8 167

1,7%

XACT OMX

SEK

150 000

27 870

5,9%

Poyry Oyj

EUR

990 000

45 524

9,7%

Stockmann Oy

EUR

170 000

12 454

2,7%

G4S GBP

GBP

700 000

25 032

5,3%

Skandiabanken

NOK

125 000

9 943

2,1%

Summa

459 538

98,1%

Summa finansiella instrument, netto

459 538

98,1%

Övriga tillgångar/skulder, netto
Total fondförmögenhet

8 950

1,9%

468 488

100,0%

SPECIFIKATION AV FONDENS INNEHAV
Marknadsvärde (TSEK)

Kategori
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

459 538

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

-

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som
är reglerad och öppen för allmänheten.

-

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad
som är reglerad och öppen för allmänheten.

-

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

-

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden
handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

-

7. Övriga finansiella instrument

-

Summa

12

459 538
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Not 2 KORTFRISTIGA FORDRINGAR I TSEK
Fondlikvidfordran
Upplupen ränta
Övriga kortfristiga fordringar

2017-06-30

2016-12-31

10 333

-

3

2

217

190

10 553

192

2017-06-30

2016-12-31

1 861

-

Upplupet fast förvaltningsarvode

391

381

Upplupet prestationsbaserat arvode

350

75

9 677

5 782

Summa
Not 3 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK
Fondlikvidskuld

Skuld avseende inlösen per 30 juni
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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12 279

6 237
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Peggy Bruzelius
Ordförande

Urban Bäckström

Mattias Karlkjell

Per Ljungberg

Sverker Thufvesson
		

14

Tobias Järnblad
Verkställande direktör
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Ordlista och definitioner
SIX Return Index
Ett svenskt aktieindex som omfattar alla bolag som är noterade på
Stockholmsbörsen. Indexet är förmögenhetsviktat och inkluderar
utdelningar. Källa: Bloomberg

Informationskvot
Ett mått på riskjusterad avkastning. Mäts som fondens
genomsnittliga årliga överavkastning i förhållande till sitt
jämförelseindex dividerat med tracking error.

Standardavvikelse
Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang
ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en
tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen.
Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar och
uttryckt i årstakt.

Korrelation
Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett
linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per
definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) och
–1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll indikerar
att något samband inte existerar.

Tracking error (aktiv risk)
Ett mått som visar hur nära fondens värdeutveckling följer
sitt jämförelseindex och därigenom hur aktiv förvaltningen är.
Definieras som standardavvikelsen hos skillnaden mellan den
faktiska avkastningen och indexets avkastning. Beräknad på
månadsnoteringar och uttryckt i årstakt.

Kontaktuppgifter
Förvaltande bolag:
Lancelot Asset Management AB
Besöksadress:
Nybrokajen 7, Stockholm

Kontaktpersoner:
Lisa Seligson
Erik Bertilsson
Tobias Järnblad

Sälj- och marknadsansvarig
Ansvarig förvaltare fonden Lancelot Avalon
VD Lancelot Asset Management AB

Postadress:
Box 161 72, 103 23 Stockholm
Telefon: + 46 8 440 53 80
Webbplats: www.lancelot.se
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