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SVENSKA INVESTMENTBOLAGEN 

Experter: Logiskt att Douglas säljer i Latour – motvind
väntar dyra investmentbolag
Att familjen Gustaf Douglas storsålt aktier i Latour bör tolkas som att storägaren ser den
historiskt höga värderingen i investmentbolaget som ett ”bra till�älle att minska sin exponering”,
säger Paretos analytiker Herman Wartoft till Omni Ekonomi.

Douglas sålde 11 miljoner aktier till en klar rabatt mot torsdagens stängningskurs och aktien är
ner tvåsiffrigt på börsen under fredagen. Men aktien handlas fortfarande till en rejäl premie,
enligt Ibindex. Aktien är med andra ord dyrare än de underliggande tillgångarna.

– Det är möjligt att gårdagens insider�örsäljning kan leda till en lite mer ”normal” värdering
av bolaget framöver, säger Wartoft.

Många investmentbolag �örutom Latour handlas till en ordentlig premie. Paretos analytiker
säger att flera investmentbolag som handlas till stora premier borde ”ha en ganska betydande
motvind i det medellånga perspektivet”.

Gustaf Douglas sålde en storpost i Latour till en tvåsiffrig rabatt mot

torsdagens stängningskurs. Hur ser du på det?

Nästa fråga

Kavaljer-�örvaltaren Peter Lindvall säger att Douglas �örsäljning är logisk och uppmanar
investerare att vara �örsiktiga med ”investmentbolag som handlas till en stor premie”.
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Peter Lindvall
Förvaltare Kavaljer Fonder

Herman Wartoft
Analytiker Pareto Securities

Mikael Malmrup
Mäklarchef Handelsbanken

”En logisk �örsäljning. Aktien har handlats till en svår�örklarlig väldigt stor premie. Ett
bra till�älle att sälja vilket vi också gjort tidigare i Kavaljer Investmentbolagsfond.”

”Det är svårt att se gårdagens �örsäljning som något annat än ett tecken på att den
största ägaren ser den historiskt höga värderingen i Latour som ett bra till�älla att
minska sin exponering. Latour har under lång tid varit ett av de mest framgångsrika
investmentbolagen i Sverige och familjen Douglas långsiktiga intresse i Latour är dock
sannolikt o�örändrat. Vi har varit negativa till aktien under stora delar av 2020 då vi har
haft svårt att se några rimliga �örklaringar till den kraftiga premieexpansionen det
senaste året. Det är möjligt att gårdagens insider�örsäljning kan leda till en lite mer
’normal’ värdering av bolaget framöver.”

”Tycker inte det är så dramatiskt. Gustaf Douglas är fortfarande dominant ägare och jag
tror inte vi ska se detta som starten på en ny trend där han börjar sälja ut. Jag ser det
som en isolerad händelse och att posten gjordes på stor rabatt �örvånar inte heller. En
stor anledning till att Latour handlas till så stor premie är att aktien är inkluderad i
diverse index och där�ör har passiva pengar köpt aktien hänsynslöst utan att
nödvändigtvis ta underliggande värden i beaktande. Ju mindre ’free float’, desto större
blir påverkan från denna typ flöde. Denna kategorin av investerare deltar sällan i
transaktioner som den vi såg i Latour i går då de inte tar några aktiva bets utan slaviskt
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Marcus Fridell
Författare och tidigare aktiemäklare

Creades, Latour, Bure och Svolder är några av investmentbolagen som

handlas till premie. Hur bör investerare tänka här?

Föregående fråga Nästa fråga

Peter Lindvall
Förvaltare Kavaljer Fonder

Herman Wartoft

�öljer ett index. För en aktiv �örvaltare att lockas av denna ut�örsäljningen krävdes det
säkert en betydande rabatt, något som jag inte tror kom som en överraskning �ör en
säljaren.” 

”Det framstår som ett ekonomiskt rationellt beslut att sälja när premien är så pass hög.
Hade jag varit Douglas ekonomiska rådgivare hade jag gett samma råd. Nog �ör att
Latour länge har handlats till premie, men nu har den skenat. Det historiska
femårssnittet är en premie på 10 procent. Igår handlades den till 50 procents premie.”

”Var generellt �örsiktig med investmentbolag som handlas till stor premie. Vissa av dem
har onoterade innehav som kan anses vara mera värda än redovisat substansvärde
vilket kan motivera en premie. Svolder har många fina mindre noterade innehav med
låg likviditet. Den låga likviditeten innebär att det kan vara svårt att kopiera Svolders
port�ölj vilket kan motivera en mindre premie.”
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Herman Wartoft
Analytiker Pareto Securities

Mikael Malmrup
Mäklarchef Handelsbanken

Marcus Fridell

”Det finns flera anledningar till var�ör det kan vara motiverat �ör ett investmentbolag
att handlas till en rabatt respektive premie, så det är viktigt att inte bara jäm�öra
bolagens rabatter/premier rakt av. Exempelvis kan ett investmentbolag ha ett bra
långsiktigt track-record eller äga högkvalitativa onoterade tillgångar som är svåra �ör
investerare att komma åt, och på så sätt motivera en premie. En premie som klart
överstiger bolagets historiska snitt kräver dock att man frågar sig själv om något har
skett som gör att man borde ompröva sin syn, eller om man kanske kan �å en bättre
avkastning genom att replikera eller köpa utvalda delar av den underliggande
port�öljen direkt i stället. Från ett fundamentalt perspektiv så har vi generellt sett svårt
att se någon rimlig �örklaring till de stora premieexpansionerna som vi har sett under
det senaste året. Flera av investmentbolagen som handlas till stora premier borde alltså
ha en ganska betydande motvind i det medellånga perspektivet.”

”Svårt att ge något generellt bra råd. Läste någonstans att man betalar �ör luft så fort
något handlar över substansvärde, tycker inte det stämmer riktigt. Ta till exempel
Latour, där är cirka en tredjedel av substansen onoterade innehav, dessa går inte att
direktinvestera och värderingen blir också lite mer subjektiv. Kan också finnas andra
anledningar, tar vi Latour som exempel igen så är ett av deras största innehav Tomra.
Tomra har varit ett av de allra hetaste ESG-casen de senaste åren och enda chansen �ör
en fond som bara investerar i Sverige att komma åt ett ägande i denna är via Latour. Jag
säger inte att detta nödvändigtvis rätt�ärdigar den premie vi ser i vissa av
investmentbolagen, jag menar bara att man bör vara lite mer nyanserad när man tittar
på dessa och inte vara kategoriskt negativ.”
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Marcus Fridell
Författare och tidigare aktiemäklare

”Jag brukar alltid �örespråka att köpa rabatter och vara �örsiktig med premier. Det rådet
gäller lika mycket i går, i dag och i morgon. Det blir intressant att se om den här
händelsen kommer �örändra synen på investmentbolagens premievärderingar.

Tror du att vi kan komma att få se fler insynsförsäljningar från storägare nu

när bolagen handlas till premie?

Föregående fråga

Peter Lindvall
Förvaltare Kavaljer Fonder

Herman Wartoft
Analytiker Pareto Securities

Något som de små investmentbolagen som belönats med premievärderingar borde
överväga är att göra nyemissioner. Då kan det �å en betydligt lägre �örvaltningskostnad
vilket kommer att �ynna aktieägarna.”

”Kanske någon enstaka. Huvudägarna är långsiktiga ägare och vill �örmodligen fortsätta
vara det om inte premien blir allt�ör stor.”

”Det är möjligt. Storägarnas långsiktiga intressen är dock sannolikt o�örändrade.”
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Mikael Malmrup
Mäklarchef Handelsbanken

Marcus Fridell
Författare och tidigare aktiemäklare

Läs också

”Säkert inte omöjligt men viktigt att komma ihåg att ägarkoncentrationen inte är lika
extrem i de andra investmentbolagen. Därmed är behovet att öka floaten inte lika
stort.”

”Vi har även sett Hagströmer göra en mindre �örsäljning, men i övrigt är
insyns�örsäljningar av investmentbolagens huvudägare mycket sällsynt. Jag tror inte
man ska utesluta ytterligare �örsäljningar om premievärderingarna består.”

PRESSMEDDELANDE Får in drygt 2 miljarder på försäljningen

news.cision.com

PRESSMEDDELANDE Planen att sälja meddelades efter börsens stängning i går

news.cision.com

BAKGRUND Gustaf Douglas

Wikipedia (sv)

Rabatten och premien i investmentbolagen

www.ibindex.se

f t l e   Öppna i ny ik

Av Henrik Danielsson
Publicerad 4 december, 13:54



Toppnyheter Senaste nytt Bevakningar

https://news.cision.com/se/dnb-markets/r/forvaltnings-ab-wasatornet-avyttrar-aktier-i-investment-ab-latour,c3249043
https://news.cision.com/se/dnb-markets/r/forvaltnings-ab-wasatornet-offentliggor-sin-avsikt-att-avyttra-delar-av-sitt-innehav-i-investment-ab,c3248951
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Douglas
http://www.ibindex.se/ibi/#/index
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fomniekonomi.se%2Fexperter-logiskt-att-douglas-saljer-i-latour-motvind-vantar-dyra-investmentbolag%2Fa%2FM35L8r
https://twitter.com/intent/tweet?text=Experter%3A%20Logiskt%20att%20Douglas%20s%C3%A4ljer%20i%20Latour%20%E2%80%93%20motvind%20v%C3%A4ntar%20dyra%20investmentbolag&url=https%3A%2F%2Fomniekonomi.se%2Fexperter-logiskt-att-douglas-saljer-i-latour-motvind-vantar-dyra-investmentbolag%2Fa%2FM35L8r&via=OmniEkonomi&original_referer=omniekonomi.se
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fomniekonomi.se%2Fexperter-logiskt-att-douglas-saljer-i-latour-motvind-vantar-dyra-investmentbolag%2Fa%2FM35L8r&title=Experter%3A%20Logiskt%20att%20Douglas%20s%C3%A4ljer%20i%20Latour%20%E2%80%93%20motvind%20v%C3%A4ntar%20dyra%20investmentbolag&summary=Experter%3A%20Logiskt%20att%20Douglas%20s%C3%A4ljer%20i%20Latour%20%E2%80%93%20motvind%20v%C3%A4ntar%20dyra%20investmentbolag&source=LinkedIn
mailto:analys%40kavaljer.se?subject=Experter%3A%20Logiskt%20att%20Douglas%20s%C3%A4ljer%20i%20Latour%20%E2%80%93%20motvind%20v%C3%A4ntar%20dyra%20investmentbolag&body=Experter%3A%20Logiskt%20att%20Douglas%20s%C3%A4ljer%20i%20Latour%20%E2%80%93%20motvind%20v%C3%A4ntar%20dyra%20investmentbolag%0Ahttps%3A%2F%2Fomniekonomi.se%2Fexperter-logiskt-att-douglas-saljer-i-latour-motvind-vantar-dyra-investmentbolag%2Fa%2FM35L8r
https://omniekonomi.se/experter-logiskt-att-douglas-saljer-i-latour-motvind-vantar-dyra-investmentbolag/a/M35L8r
mailto:eko%40omni.se?subject=Experter%3A%20Logiskt%20att%20Douglas%20s%C3%A4ljer%20i%20Latour%20%E2%80%93%20motvind%20v%C3%A4ntar%20dyra%20investmentbolag
https://omniekonomi.se/
https://omniekonomi.se/
https://omniekonomi.se/senaste
https://omniekonomi.se/bevakningar


2020-12-04 Experter: Logiskt att Douglas säljer i Latour – motvind väntar dyra investmentbolag

https://omniekonomi.se/experter-logiskt-att-douglas-saljer-i-latour-motvind-vantar-dyra-investmentbolag/a/M35L8r 7/7
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Svenska investmentbolagen 

Latour 

Investment & riskkapital 

Creades 

Gustaf Douglas 

Omni Ekonomi Börs 

Investmentbolag 

Stockholmsbörsen 

Premium 

Panelen 

Saknar du någonting här?

Vi jobbar på att förbättra och färdigställa omniekonomi.se och vill gärna höra dina tankar!

Skriv till oss

Klicka här om innehållet inte laddas.
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