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Bäst i år – här är förvaltarens
kvalitetsaktier: ”Kan gå upp
50–100 procent”
Våren 2020 var stentu. för doldisfonden Kavaljer
Quality Focus, men hittills i år har avkastningen varit
högst bland Sverigefonderna. Förvaltaren Peter
Lindvall berättar för Di om investeringsstrategin och
pekar ut innehaven med störst uppsida.
”Om de gör allting rätt så kan aktien gå upp 50–
100 procent på tre års sikt.”
Christopher Jungstedt
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Förvaltaren Peter Lindvall har fått en stark start på 2021. Foto: Press/colourbox

Efter en tung smäll under coronapandemins inledning, då fonden hittades i
bottenskiktet bland Sverigefonderna, återhämtade sig Kavaljer Quality Focus
under hösten. Nu är den årets hittills bäst presterande Sverigefond, i
Morningstars kategori Sverigefonder, med en uppgång om 13,1 procent.

”Det känns jätteroligt”, säger Peter Lindvall, som förvaltar fonden
tillsammans med Håkan Telander.

Fonden, som tillhör de mindre Sverigefonderna med 102 miljoner kronor
under förvaltning, fokuserar på såväl små som stora kvalitetsbolag.
”Med kvalitetsbolag menar vi företag med god historik och en ledning vi har
förtroende för – som gärna får ha eget ägande”, säger Peter Lindvall.
Större bolag som stämmer in på den beskrivningen har ofta ”oerhört hög”
värdering, konstaterar förvaltaren.
”Vi vill hitta bolagen med lägre värderingar. Vi tittar även på bolag som har
hamnat i en svacka, vilket skapar ett bra läge att komma in.”
Två exempel på det senare är det danska smyckesbolaget Pandora
och butiksinredningsbolaget Itab.

PNDORA -0,63%

”De har en lång historik av god tillväxt, men har haft problem på senare år.
Nu ser det väldigt bra ut för bägge bolagen. Itab pressas av en
nyemissionsperiod just nu, så där har vi ökat lite då vi tror att det kommer att
se bättre ut därefter.”
Då Itab säljer till detaljhandeln har de haft det tufft i och med
coronapandemin, men nu har bolaget skurit i kostnaderna och visade goda
marginaler i sin senaste kvartalsrapport, poängterar förvaltaren.
”Vi tror att butiker kommer att finns kvar, men på ett annorlunda sätt med
mer teknikinnehåll. På sikt gynnar det Itab.”
Generellt sett blir det många mindre bolag i portföljen.
”Det är ofta bland dem som man kan hitta låga värderingar, för
analytikertäckningen har blivit sämre med åren på mindre och mellanstora
bolag. De kan bli förbisedda av större förvaltare och indexfonder som helst
köper de största bolagen.”
De fem största innehaven är it-konsulten Semcon, verkstadsbolaget Xano
XANO B -2,27%

Industri, profilklädesbolaget New Wave

NEWA B -0,69%

och

Pandora.

Verkstadsbolaget AQ Group

AQ +0,18%

är ett bolag som han anser att

marknaden har missat.
”Det är en serieförvärvare som har handlats till låga vinstmultiplar under lång
tid. De har över 100 kvartal i rad med vinst, men nu när Aeternum Capital
gick in i bolaget satte aktien fart. Ibland måste man ha tålamod med den här
typen av aktier.”
Fonden har tidigare uppmärksammats för att då vara dyrast i kategorin och

för daterad data på exempelvis Morningstar. I dag har avgiften sänkts till 1,88
procent, enligt Avanza, och bolaget arbetar med ett byte av fondhotell.
”Det ligger kvar och skaver. Processen med att byta fondbolag pågår. När det
är klart får vi förhoppningsvis bättre administration och lägre kostnader. Det
är en liten fond och vi betalar själva en del av kostnaden för bolaget, så man
kan säga att vi subventionerar fonden.”
Hur stor del av ert privata sparande ligger i den egna fonden?
”En hygglig del, kanske 25 procent. Vi köper förstås i vår egen fond.”
Under årets inledning har bettingbolaget Kindred och New Wave bidragit
med starkast utveckling – upp 77 respektive 32 procent. Även AQ Group och
badrumstillverkaren Svedbergs har gått starkt med uppgångar om 29 tillika
22 procent.

Någon särskild inriktning på sektornivå har man inte, men en del typer av
bolag gallras bort.
”Vi gillar bolag som vi förstår oss på. De ska inte vara för komplicerade, så vi
undviker avancerade teknikbolag med vinsterna långt fram i tiden och bolag
med binära utfall, som forskningsbolag. Även råvarubolag håller vi oss undan,
då de är beroende av ett världsmarknadspris på en råvara, och det tycker vi är
svårbedömt.”
Ambitionen är att fonden ska prestera bättre än börsen över tid, och de
mindre innehaven väntas vara drivande då de tenderar att växa snabbare än
tungviktarna.
Vilka innehav har störst potential på några års sikt?
”Dometic är ett bolag som kan ha stor potential med deras förvärvsstrategi.
Vd:n Juan Vargues har en stark historik med förvärv, och utomhustrenden
talar också för bolaget, när många börjar semestra närmare hemmet med
husvagnar, husbilar och båtar”, säger Peter Lindvall, och fortsätter:
”Om de gör allting rätt så kan aktien gå upp 50–100 procent på tre års sikt,
tror jag.”
Även investmentbolaget Ratos har en kraftig uppsida framöver, anser
förvaltaren.

”Det är en av våra favoriter. Vd:n Jonas Wiström, som kom in för tre år sedan,
gjorde 65 förvärv under sin tid på ÅF. Vi tror att det blir en liknande
förvärvsresa i Ratos, och nu har de två miljarder i kassan.”
Den stora långsiktiga potentialen kommer till en begränsad risk, då man som
aktieägare blir delägare i ett tiotal bolag, tillägger han.

”Så Ratos känns väldigt bra. Där är det tänkbart med uppsida på 50 procent
på några års sikt.”
Två aktier som i sin tur borde värderas upp redan nu, enligt Peter Lindvall,
är New Wave och Semcon.
”New Wave handlas till ungefär 10 gånger vinsten, trots att de växer
tvåsiffrigt. Den borde kosta betydligt mer än dagens kurs. Semcon borde
också kosta 50 procent mer om man jämför med andra it-konsulter. Bara det
blir lite större och mer känt så ser vi en bra potential.”
Under de senaste månaderna har fonden sålt av sitt innehav i det ”jättefina”
ventilationsbolaget Systemair, då aktien har gått så starkt. I Kindred har de
halverat sin post – av samma skäl.

Innehaven i Svedbergs och kontraktstillverkaren Hanza Holding har istället
utökats.
”Vi tycker att Svedbergs värdering är låg och tror att de kommer att kunna
göra värdeskapande förvärv. De gynnas också av att folk stannar hemma och
renoverar mer”, säger han, och fortsätter:
”Hanza ser väldigt lågt värderat ut.”
Helt nya innehav är Byggmax
HUM -0,15%

BMAX 0%

och äldreomsorgsbolaget Humana

.

”Byggmax gynnas även de av hemmatrenden, och de har en väldigt låg
värdering. Humana har väldigt starka kassaflöden.”
Samtliga innehav i fonden är långsiktiga investeringar.
”Vi köper bara bolag som vi kan tänka oss att äga i minst tre till fem år. Sedan
kanske man minskar eller säljer för att aktien går upp mycket och får en
annan värdering, men ursprungstanken är ‘buy and hold’.”
Christopher Jungstedt

