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ORIGO FONDER

Fonden strategi
ORIGO QUEST 1 är en lång/kort aktiehed-
gefond med fokus på kvalitativa nordiska 
små- och medelstora bolag i förändring. 
Målsättningen är att uppnå en konkurrens-
kraftig absolut avkastning över tid till en 
lägre risknivå och med begränsad börskor-
relation.

Fondens förvaltare

Stefan Roos
ansvarig förvaltare

Christoffer Ahnemark 
förvaltare

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår 
förvaltning: stefan.roos@origofonder.se eller 
christoffer.ahnemark@origofonder.se.

NAV*

Klass NAV 1 mån Detta år

A 218,87 -0,6% -3,9%

B 161,74 -0,6% -3,9%

C 237,05 -0,6% -3,9%

Exponering

Netto 59%

Brutto 127%

Lång 93% Kort 34%
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Största innehav

Bolag Värdedrivare

Coor Service Mana-
gement Tillväxt & Styrning

Fabege AB Differentiering & 
Styrning

Grieg Seafood Tillväxt & Transfor-
mering

Spar Nord Bank Tillväxt & Styrning

Brødrene A&O 
Johansen A/S Transformering

Marknadskommentar
Maj startade med samma negativa trend som vi såg i april, men vände rejält upp 
efter några veckor. Världsindex (MSCI World) stängde på -0,5 % och nordiska 
småbolag (VINX Small Cap) följde efter med -0,2 %. Riskviljan ökade när de ame-
rikanska långräntorna föll tillbaka.

Överraskande starka rapporter från några ledande konsumentbolag i USA och 
Kina gav också hopp om att konsumenten inte har givit upp helt, trots den höga 
inflationen.

Sedan toppen i november har småbolagsindex nu tappat ca 15 %. Hedgefondsin-
dex har klarat sig bättre med en nedgång på ca 5 % men variationen bland hedge-
fondstrategierna är stor. 

Fondens utveckling och fokus
ORIGO QUEST 1 tappade 0,6 % under maj. Det innebär att avkastningen de se-
naste 12 månaderna uppgår till 5,1 % och att den årliga avkastningen sedan start 
är 9,9 %. Motsvarande siffror för hedgefondsindex NHX Equities t.o.m. april är 
-2,4 % respektive 6,5 %. 

Den långa delen av fonden hade en svagt negativ utveckling, medan fonden tjä-
nade på den korta boken. I den långa boken stack norska Mercell ut, med en 
uppgång på drygt 100 %.  

Vi har varit nettoköpare under de senaste sex veckorna och tagit upp nettoexpo-
neringen i fonden. Det betyder inte att vi tror att recessionsrisken är över och att vi 
letar fyndköp bland ”utbombade” konsument- och teknologibolag, utan snarare att 
vi ser selektiva möjligheter i lönsamma och konkurrenskraftiga bolag med hållbara 
kvaliteter. 

Vi har bland annat ökat innehavet i nätbanken Nordnet under månaden. Aktien har 
varit under press ett tag då det funnits oro kring hur tradingen kommer påverkas 
av det bistra omvärldsläget. Vi har ett positiv grundsyn på bolaget, och har utnyttjat 
den kortsiktiga volatiliteten i aktien.  

• Minskad webbtrafik till Nordnets site under första tertialet ska inte övertol-
kas. Det var en exceptionell period (Ukraina, inflation m.m.) och dessutom 
var jämförelsesiffrorna väldigt tuffa. 

• Högre räntor gynnar Nordnet och kompenserar delvis för eventuell avmatt-
ning inom tradingen.

• Kundtillväxten fortsätter, även om det procentuellt blir lite lägre tal. Det är 
en strukturell, långsiktig trend och vi ser inte att konkurrenskraften på något 
vis har försämrats. 

• Nordnet adresserar hela den nordiska marknaden som är ungefär 2,5X 
större än den svenska. Vi ser större potential utanför Sverige och räknar 
med att Nordnet växer snabbare än konkurrenterna kommande 3–5 åren. 

I slutet på månaden fick vi bud på plattformsbolaget Mercell. IT-investeringsbo-
laget Thoma Bravo erbjuder 6,3 NOK per aktie vilket motsvarar en budpremie på 
hela 110 %. Värt att notera är att vi så sent som i mars ökade på vår investering och 
skrev om bakgrunden i nyhetsbrevet i mars. Två storägare har redan accepterat 
budet. Vi har dock inte tagit ställning till hur vi kommer agera ännu, men budnivån 
och rådande aktiekurs innebär att vi har fått en god avkastning på vår totala inves-
tering.

1 månad
-0,6 %

Årsavkastning
9,9 %
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Värdeutveckling sedan start*
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ORIGO QUEST 1 A (2022-05-31) NHX Equities (2022-04-30)

Värdeutveckling per månad (%)*

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

2022 -3,0 -1,3 1,3 -0,2 -0,9 -0,6 -3,9

2021 -0,6 -0,7 -4,1 2,8 0,4 -0,4 2,6 2,7 -1,1 1,8 1,8 1,6 6,8

2020 -3,5 -2,1 -13,1 11,7 6,4 4,9 6,8 2,4 3,5 -5,6 3,8 6,6 21,1

2019 5,2 3,1 -2,4 5,5 0,2 -1,3 5,1 -2,4 -2,0 -1,6 1,0 2,1 12,6

2018 -2,6 -4,3 -1,6 1,3 -0,8 0,0 2,7 0,4 -1,3 0,4 1,4 -6,9 -11,3

2017 3,4 2,9 -3,4 -0,9 0,2 -0,2 0,1 -2,0 4,1 -2,2 -3,7 4,1 2,2

2016 -6,1 4,5 3,5 3,1 0,7 -0,7 -0,5 5,0 5,2 0,7 -1,5 -0,2 13,8

2015 0,7 7,0 -3,3 2,9 3,5 -4,1 2,4 2,7 -2,2 8,0 4,9 6,9 32,7

2014 4,5 3,4 -4,7 3,5 4,6 1,1 -0,3 -1,6 -2,2 1,1 4,3 -1,1 12,6

2013 1,3 -1,0 -0,2 1,2 -2,0 0,7 2,2 3,3 2,3 1,1 2,2 11,6

Nyckeltal

36 månader Årsavkastning Volatilitet Beta

ORIGO QUEST 1* 7,7% 14,3% 0,48

Riskfri ränta (OMRXTBILL90) -0,3% 0,1% 0,00

Aktiehedgefonder (NHX Equities)** 7,1% 7,5% 0,34

Svenska börsen (OMXSGI) 16,1% 18,3% 1,00

Svenska småbolag (CSRX) 16,3% 22,2% 1,13

Riskinformation
Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Historisk avkastning är inte någon garanti 
för framtida avkastning. Om du investerar 
i fonden kan din investering både öka och 
minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det investerade kapitalet. 
En investering i ORIGO QUEST 1 bör ses 
som en långsiktig investering.

Investera i fonden
ORIGO QUEST 1 handlas månadsvis di-
rekt genom oss, via fondplattformar (t.ex. 
Avanza, Nordnet och Savr) samt via vissa 
andra banker och institut.

Mer information

Förvaltningsavgift 1,25–1,35 %

Årlig avgift 1,31–1,41 %

Rörlig avgift Resultatbaserad

Handel Månadsvis

Andelsklasser A, B och C

Minsta köpbelopp 1 000 kr

Köp-/säljavgift Nej

Utdelning Endast andelsklass B

Valuta SEK

Fondtyp Specialfond (AIF)***

Startdatum 31 januari 2013

Hållbarhet Ja (artikel 8)

Faktablad Länk (PDF)

Informationsbroschyr Länk (PDF)

Närmare information om fondens egenskaper, 
avgifter och risker framgår av informationsbro-
schyren, som finns på www.origofonder.se. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta 
oss på kundservice@origofonder.se.* Uppgifter om avkastning, risk, innehav etc. avser 

andelsklass A i svenska kronor, efter avgift och 
utan hänsyn till skatt eller inflation, per den sista 
bankdagen i månaden, om inget annat anges. His-
torisk avkastning i andelsklass A och B redovisas 
med hänsyn till att prestationsbaserat arvode är 
individuellt beräknat och att kompensationsandelar 
därför tilldelas i samband med arvodesdebitering 
(NAV är inte vägledande för historisk avkastning). 
Klasserna redovisas från respektive start: 2013-01-
31 (A), 2014-03-31 (B) respektive 2014-12-30 (C), 
innebärande att första verksamhetsår för respekti-
ve klass inte är helt kalenderår.

** NHX Equities visar den likaviktade utvecklingen 
för ett 50-tal nordiska aktieinriktade hedgefonder. 
Uppgifterna avser förhållandena per det datum 
som anges i avkastningsgrafen.

*** ORIGO QUEST 1 är en specialfond enligt lagen 
(2013:561) om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder vilket innebär att den har ett friare pla-
ceringsreglemente än vanliga värdepappersfonder 
(UCITS). Fonden förvaltas av Origo Fonder AB 
som har Finansinspektionens tillstånd att förvalta 
alternativa investeringsfonder och därmed står un-
der myndighetens tillsyn.
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