Halvårsredogörelse för
Lancelot Avalon
2018

Lancelot

Styrelsen och verkställande direktören för
Lancelot Asset Management AB
får härmed avge halvårsredogörelse för
Lancelot Avalon för perioden
1 januari – 30 juni 2018
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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l a n c e lot avalon

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 inhämtats.

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
2017 uppgick fondförmögenheten till 504 MSEK.
Under första halvåret 2018 tecknades nya andelar för
36 MSEK och andelar inlöstes för 45 MSEK. Periodens resultat uppgick till -4 MSEK. Per den 30 juni
2018 uppgick den totala fondförmögenheten till
491 MSEK.

Investeringarna sker huvudsakligen i aktier i
svenska bolag. Portföljen består av ett begränsat antal
aktieinnehav, normalt inte fler än 20 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
procent av dess värde. Förvaltningen är dock främst
fokuserad på att välja bolag och normalt kommer
aktieandelen vara relativt nära 100 procent 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.
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Förvaltarkommentar
Avalons värde minskade med 0,7 procent under
det första halvåret 2018, medan fondens jämförelse
index SIX Return ökade med 4,1 procent. Från
starten i november 2012 till och med första halvåret 2018 har Avalon avkastat 147 procent mot
index 115 procent.
Marknadsutveckling
Aktiemarknaden utvecklades svagt positivt under
första halvåret 2018, dock med betydligt högre volatilitet än föregående år. Den starka uppgångsfas som
pågått sedan presidentvalet i USA 2016 bröts i slutet
av januari och SIX Return Index föll som mest 8 procent från topp till botten. Stigande marknadsräntor
som en konsekvens av högre förväntad amerikansk
inflation och signaler från Federal Reserve om en
stramare penningpolitik blev den utlösande faktorn.
En minst lika viktig anledning var en alltmer aggressiv positionering hos hedgefonder, trendföljande
fonder och aktörer som sålt försäkring mot stigande
volatilitet och fallande aktiekurser.
Börsen steg sedan 9 procent från botten i februari
till slutet av juni. Uppgången leddes dock av mindre
konjunkturkänsliga bolag medan cykliska sektorer
som verkstad och bank utvecklades sämre. Beaktat
försvagningen av den svenska kronan är den svaga
kursutvecklingen för exportbolagen anmärkningsvärd, men förklaringen står sannolikt att finna i de
signaler från räntemarknaden och ledande indikatorer
(t ex inköpschefsindex) som indikerar att tillväxten i
världsekonomin ser ut att mattas av.
Fondens innehav
De aktieinnehav som stod för störst positivt bidrag till
fondens värdeutveckling var D. Carnegie och Pöyry.
Qliro och Hoist Finance var de innehav som belastade
resultatet mest, men även innehavet i Rovio (som sehalvårsredog ö relse l ancelot avalon 2018

dermera avyttrats) hade en väsentligt negativ påverkan.
Nya innehav sedan periodens början är Investor, Essity och ABB medan Dustin och Serneke har
avyttrats.
D. Carnegie
D. Carnegie steg 22 procent under det första halvåret
och var fondens största innehav. Bolaget rapporterade
hög tillväxt i hyresintäkter och driftnetto som en konsekvens av en ökad renoveringstakt och värdehöjande
investeringar.
Bolaget genomförde även en nyemission under
perioden för att finansiera ytterligare fastighetsförvärv.
D. Carnegie förvärvade sedan under perioden bland
annat det börsnoterade bolaget Byggmästare Anders
J Ahlströms fastighetsbestånd i Botkyrka. Förvärvet
gjordes till en värdering på 16 000 kr/m2 och det
finns goda möjligheter att framöver öka värdet på beståndet genom lägenhetsrenoveringar och utveckling
av byggrätter.
D. Carnegie har mycket goda möjligheter att
oberoende av omvärldsutvecklingen under många år
framöver fortsätta att växa kraftigt genom renoveringar och en hög förvärvstakt.
Pöyry
Pöyry avkastade 26 procent under perioden efter att
ha presenterat två starka kvartalsrapporter. Exempelvis
växte orderboken med 17 procent i Q1 samtidigt som
rörelsemarginalen steg till 7 procent. Pöyry meddelade
även att man avslutat ett antal äldre legala processer
som tidigare tyngt lönsamheten.
Bolagets förändringsarbete har glädjande nog gått
något snabbare än väntat och Pöyry som länge varit
ett turn-around bolag ser nu ut att gå in i en ny fas,
där organisk tillväxt och så småningom även förvärv
kan bidra till vinsttillväxten.
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Potentialen i aktien är fortfarande stor då Pöyry
har goda möjligheter att förbättra rörelsemarginalen
mot den högre delen av intervallet på 6 – 9 procent,
samtidigt som intresset fortsätter öka från många av
bolagets kunder inom t.ex. energi och skogsindustri att genomföra större investeringar. Pöyry har en
mycket bra VD i Martin á Porta och vår bedömning
är att marknaden fortfarande underskattar lönsamhets- och tillväxtpotentialen på ett par års sikt. Aktien
värderas till endast 10x 2019 års rörelseresultat på
försiktiga prognoser.
Qliro
Qliro utvecklades svagt under perioden och föll 26
procent efter en något svag helårsrapport, som följdes
upp av en vinstvarning i april. Dotterbolaget Nelly
hade haft alltför generösa returvillkor under julhandeln och en stor andel tidigare sålda varor returnerades
i februari och mars, vilket slog hårt på resultatet.
Då Qliro har en lång historia av att överraska
negativt är det givetvis inte bra att det återigen händer,
särskilt som bolaget under ny ledning såg ut att ha
bättre kontroll på verksamheten. Vår bedömning är
dock att Nelly i grunden har ett fungerande koncept
och att det finns goda möjligheter att relativt snabbt se
en förbättring. Det fanns också ljuspunkter i rapporterna, framförallt Qliro Financial Services (QFS) som
fortsätter att växa kraftigt och närmar sig lönsamhet.
Delarna i Qliro, inklusive bolagets stora nettokassa, värderas lågt på börsen. Mycket beroende
på den svaga historiken och att marknaden har haft
svårt att värdera e-handels- och finansverksamheterna
separat. Därför var det en glädjande nyhet när Qliro i
juni meddelade att styrelsen beslutat att utvärdera en
avyttring eller börsnotering för Nelly, samt potentiella
strukturaffärer för CDON Marketplace. Vår bedömning är att CDON Marketplace, Nelly och QFS är
värda betydligt mer än det kassajusterade börsvärdet
på 1,5 miljarder SEK. Även med relativt försiktiga
antaganden bedömer vi att ett värde på minst 20 kr
per aktie är motiverat.
Hoist Finance
Hoist tappade 27 procent i värde (inklusive utdelning) under perioden efter att lönsamheten tyngts av
högre investeringskostnader och marginalpress från
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nyare portföljer med något lägre avkastning än de
äldre. Kostnaderna har huvudsakligen varit relaterade till investeringar i digitala verktyg och att stärka
organisationen för att möjliggöra investeringar i nya
tillgångsslag (utöver Hoist kärnverksamhet inom
hantering av konsumentkrediter). Vår bedömning
är ändå att marknaden delvis överreagerat då kommunikation varit otydlig och att investeringarna i
grunden är positiva för aktieägarna då det möjliggör
mer effektiva inkasseringsprocesser och tillväxt från
en bredare intäktsbas.
Hoist tillväxtutsikter är mycket goda då det europeiska banksystemet fortfarande har svaga balansräkningar med stora mängder problemkrediter. Hoist
har också rekryterat en mycket kompetent ny VD
i Klaus-Anders Nysteen som tidigare styrt konkurrenten Lindorff. Hans viktigaste uppgift blir att öka
kostnadseffektiviteten i bolaget, som i nuläget är
betydligt sämre än de bästa konkurrenterna. Hoist har
dock marknadens billigaste och mest diversifierade
finansiering, vilket även fortsättningsvis kommer vara
en viktig strukturell fördel. Framtiden ser därmed ljus
ut och aktien är även mycket lågt värderad till under
8 gånger 2019 års förväntade vinst.
Vid första halvårets utgång bestod portföljen av
18 bolag varav 16 är noterade i Sverige, ett i Norge och
ett i Finland. Fonden hade inga korta aktiepositioner.
Den totala aktieexponeringen har under perioden
legat mellan 91 - 98 procent av fondförmögenheten
och uppgick vid periodens slut till 95 procent av
fondförmögenheten.
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 procent.
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
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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.
Värderingsprinciper, riskbedömningsmetod,
derivatinstrument och värdepapperslån
Halvårsredogörelserna har upprättats i enlighet med
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare
av alternativa investeringsfonder. 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 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.
Fondens totala exponering beräknas utifrån åtagandemetoden. Fonden har inte använt sig av derivatinstrument under perioden.
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. Fonden har under perioden lånat ut aktier
till Nordea och SEB, per balansdagen uppgående till
ett marknadsvärde om 37,2 MSEK respektive 27,0
MSEK, totalt 64,2 MSEK motsvarande 13,1 procent
av fondförmögenheten. Andelen utlånade aktier har
under perioden uppgått till mellan 12 – 27 procent
av fondförmögenheten. Aktieutlåningen bedöms
inte medföra några begränsningar i strategin och sker
endast mot betryggande säkerhet och på villkor som
är sedvanliga för marknaden. Mottagna säkerheter har
under perioden utgjorts av de mest omsatta aktierna
på Stockholmsbörsen samt av överlåtbara räntebärande värdepapper från de nordiska länderna med en
halvårsredog ö relse l ancelot avalon 2018

kreditvärdighet om lägst AA-. Samtliga säkerheter har
förvarats av fondens förvaringsinstitut. Fonden har
under perioden inte lånat aktier eller ingått totalavkastningsswappar.
Hantering av källskatt på utdelning
från utländska bolag
Skattelagstiftningen för investeringsfonder i Sverige
har ändrats från och med 2012, varför det per balansdagen 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.
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värdeutveckling
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 146,7 procent samtidigt som jämförelseindex ökat
med 115,1 procent. Första halvåret 2018 hade Avalon en värdeutveckling om -0,7 procent medan jämförelseindex ökade
med 4,1 procent.
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nyckeltal
Lancelot Avalon

SIX Return Index

-0,67

4,10

AVKASTNING, %
2018-06
2017

18,90

9,47

2016

2,55

9,65

2015

29,27

10,40

2014

6,13

15,81

2013

41,99

27,95

20121
Sedan fondens start (2012-11-01)
Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start

4,55

5,20

146,65

115,06

17,27

14,47

13,66

11,37

9,11

-

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL
Standardavvikelse sedan fondens start, %
Tracking error sedan fondens start, %
Informationskvot sedan fondens start

0,31

-

Korrelation mellan Lancelot Avalon och jämförelseindex sedan fondens start

0,75

-

1

Avser avkastning sedan fondens start, d v s 2012-11-01 - 2012-12-31.

halvårsredog ö relse l ancelot avalon 2018
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förändring av fondförmögenhet
Belopp i TSEK
Ingående fondförmögenhet 1 januari

20181

2017

2016

2015

2014

503 523

478 729

425 999

298 338

250 465

Transaktioner under året
– Andelsutgivning

36 400

63 900

92 700

88 200

53 000

– Andelsinlösen

-45 199

-118 430

-54 567

-49 897

-22 141

Årets resultat

-3 999

79 324

14 596

89 359

17 013

490 724

503 523

478 729

425 999

298 338

22 135

22 373

24 694

22 089

19 504

22 169,17

22 506,29

19 386,66

19 285,83

15 296,20

-0,7%

18,9%

2,5%

29,3%

6,1%

Jämförelseindex, %

4,1%

9,5%

9,6%

10,4%

15,8%

Belopp i TSEK

2013

20122

57 952

0

138 300

55 500

Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK

3

Avkastning

Ingående fondförmögenhet 1 januari
Transaktioner under året
– Andelsutgivning
– Andelsinlösen
Årets resultat
Total fondförmögenhet vid periodens slut
Antal utelöpande fondandelar
Andelsvärde, SEK

-3 070

0

57 283

2 452

250 465

57 952

17 061

5 551

14 680,25

10 440,76

Avkastning

42,0%

4,5%

Jämförelseindex, %

28,0%

5,2%

3

1

Avser perioden 2018-01-01 - 2018-06-30.			

2

Avser perioden 2012-11-01 - 2012-12-31, d v s från fondens startdatum.			

3

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.			
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balansräkning
Belopp i TSEK

Not

2018-06-30

2017-12-31

467 817

476 401

25 129

32 380

TILLGÅNGAR
Överlåtbara värdepapper

1

Bankmedel och övriga likvida medel
Kortfristiga fordringar

2

Summa tillgångar

1 185

118

494 131

508 899

SKULDER
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Fondförmögenhet

3

3 407

5 376

3 407

5 376

490 724

503 523

POSTER INOM LINJEN

Procentsatser avser andel av fondförmögenhet

Utlånade finansiella instrument

64 249

13%

75 974

15%

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

70 539

14%

81 017

16%

halvårsredog ö relse l ancelot avalon 2018
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Not 1 FONDENS INNEHAV 2018-06-30 Noterade finansiella instrument
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER MED POSITIVT MARKNADSVÄRDE
AKTIERELATERADE
Noterade vid svensk eller utländsk börs

Valuta

Antal

Marknadsvärde (TSEK)

Andel av fondförmögenhet

ABB

SEK

50 000

9 785

2,0%

Bactiguard

SEK

600 000

17 220

3,5%

Bone Support

SEK

1 136 000

11 110

2,3%

Capio

SEK

800 000

34 320

7,0%

Cavotec SA

SEK

380 000

8 968

1,8%
11,4%

D Carnegie

SEK

385 000

55 902

ELTEL AB

SEK

1 250 000

28 125

5,7%

Essity AB B

SEK

60 000

13 272

2,7%

Hoist Finance

SEK

690 000

45 195

9,2%

Investor B

SEK

85 000

31 017

6,3%

MIPS AB

SEK

245 000

19 208

3,9%

Oncopeptides

SEK

50 000

8 020

1,6%

Orexo

SEK

550 000

16 500

3,4%

Qliro Group

SEK

3 500 000

46 690

9,5%

Sedana Medic

SEK

100 000

8 000

1,6%

THQ Nordic B

SEK

165 000

29 370

6,0%

Poyry Oyj

EUR

917 272

57 868

11,8%

SBANKEN

NOK

290 000

27 247

5,6%

Summa

467 817

95,3%

Summa finansiella instrument, netto

467 817

95,3%

Övriga tillgångar/skulder, netto
Total fondförmögenhet

22 907

4,7%

490 724

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.

467 817

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

467 817
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Not 2 KORTFRISTIGA FORDRINGAR I TSEK
Fondlikvidfordran
Upplupen ränta
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 3 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK

2018-06-30

2017-12-31

1 125

-

-

2

60

116

1 185

118

2018-06-30

2017-12-31

Fondlikvidskuld

824

938

Upplupet fast förvaltningsarvode

407

412

5

2 133

2 171

1 893

Upplupet prestationsbaserat arvode
Skuld avseende inlösen per 30 juni
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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0

-

3 407

5 376
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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
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.
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.

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

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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