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Kære investor
Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller
obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde
værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og
risikoprofil for det pågældende kvartal.
Opsummering
•

Aktiemarkedet har haft et svært kvartal med en
generel korrektion på basis af de samme
bekymringer, som også prægede 1. kvartal,
nemlig inflation, rentestigninger og risiko for
recession. Small cap aktierne har haft det
særdeles svært, da investorerne søger væk fra
risiko og aktier med løbende likviditetsdræn, som
karakteriserer mange af de unge og umodne
teknologi-selskaber.
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•

Porteføljens afkast i kvartalet blev negativt med 23,67% med kursfald på samtlige noterede aktier.
De mindst negative afkastbidrag var i hhv. NKT,
Alm. Brand og Everfuel, mens softwareselskaberne, Relesys, Penneo og Orderyoyo
leverede de mest negative afkastbidrag.
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ÅTD
Portefølje

1 år

3 år*

Benchmark**

Porteføljens afkast er efter omkostninger
* Afkast over 1 år er annualiserede
** Benchmark er OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte

Dekomponeret absolut afkast*
Top 3 contribution

Low 3 contribution

NKT

-0,07%

Relesys

-3,96%

Alm. Brand

-0,17%

Penneo

-2,62%

Everfuel

-0,24%

Orderyoyo

-2,37%

Risikonøgletal (5 år, ex post)
Standardafvigelse
Tracking Error

N/A
N/A

* = opgørelsen afspejler afkast af de noterede aktier i porteføljen

Aktiekommentarer
Blandt porteføljens noterede aktier, bibragte NKT det
mindst negative afkast i kvartalet. Aktiemarkedet
modtog regnskabet for 1. kvartal med begejstring, da
indtjeningen i både Solutions og Applications langt
overgik
konsensusforventningerne.
Efterspørgselsscenariet for kabler ser meget stærkt ud og med høj
kapacitetsudnyttelse i sektoren ses bedre betingelser
for prisstigninger og dermed god lønsomhed på
kommende projekter. Aktien reagerede således også
positivt på ordremodtagelsen af en udvidelse af det
tyske SüdOstLink projekt i kvartalet.
Alm Brand gav det næstbedste absolutte afkast – om
end negativt. Forsikringsbranchen er mere recessionsresistent end andre brancher og nyder på nogle
områder ligefrem godt af stigende renter. 1.
kvartalsregnskabet var svagt sammenlignet med
forventningerne i markedet, men når man justerer for
engangsposter og andre volatile elementer, var de

vigtige underliggende trends stærke i form af solid
præmievækst og forbedring i combined ratio.
Everfuel tegnede sig også blandt de ”mindst
belastende” afkastbidrag. Selskabet har leveret en lind
strøm af nyheder, der viser fremdrift i investeringer i
hydrogenstationer samt inddragelse af kapitalmæssige interessenter. Everfuel fremstår således stadig
stærkt positioneret til at være central aktør i den
fremtidige hydrogenværdikæde, og ledelsen fastholder sine langsigtede finansielle mål.
De ringeste afkast kom fra hhv Relesys, Penneo og
Orderyoyo. Alle tre selskaber er softwareselskaber, som
opererer med en SaaS forretningsmodel. Sektoren har
generelt set stået for skud under markedskorrektionen,
hvor investorerne søger væk fra vækst og teknologirisiko.
Relesys rapporterede vækst i ARR på 33% i 1. kvartal og
gentog sine vækstmål på både kort og lang sigt. Man
vil nu etablere afdeling i London i løbet af 2. kvartal,
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hvilket vil øge omkostningsbasen og trække på likvidbeholdningen.

teknologi. Med den store uvished og flere negative
justeringer på kort tid valgte vi at sælge aktierne.

Penneo viste 43% vækst i ARR i 1. kvartal og fastholder
forventningerne til ARR på helårsbasis. Til gengæld
nedjusteredes indtjeningen, hvilket var forventet, idet
den seneste kapitalrejsning havde til formål at investere
yderligere i vækstrejsen, hvilken kræver flere ansatte i
produktudvikling, salg m.v.

Største positioner

Orderyoyo kom også ud på en kursmæssig rutschetur i
kvartalet. Selskabet udgiver ikke kvartalsmeddelelser,
men annoncerede til gengæld et stort opkøb i
Tyskland til en værdi på DKK 222m, hvor størstedelen af
betalingen skete med nye aktier. Opkøbet er led i den
erklærede strategi om at købe lokale markedsledere
og udnytte skalafordele på softwareudviklingen.
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Porteføljeændringer
Handelsaktiviteten har været begrænset i perioden.
På investeringssiden har den væsentligste transaktion
været en supplerende investering i det unoterede
selskab, Medtrace, hvor vi deltog i en kapitaludvidelse
efter opnåelsen af en række definerede milepæle i
forretningen – som bl.a. omhandler myndighedsgodkendelse og patientrekruttering til kliniske forsøg.
Vi har også bidraget med et beskedent beløb til
kapitaludvidelsen i det unoterede selskab IBA.
Selskabet har justeret sin strategi til at sælge sine
løsninger som add-on forsikringsprodukter i stedet for
de såkaldte ”rip and replace” løsninger, hvor hele
forsikringssoftwareplatformen udskiftes. Dette ventes at
medføre kortere salgscyklus og mindre, men flere
aftaler.
Til finansiering af primært Medtrace investeringen
nedbragte vi positionerne i Agillic og Everfuel. Begge
aktier havde på salgstidspunktet haft relativt pæne
afkast trods markedskorrektionen,
Vi har afviklet positionen i GHS efter selskabet kom med
endnu en nedjustering. Selskabet oplever en stribe
tekniske problemer med sin A-serie, som forsinker
udviklingen af 6-7MW modellen og skaber stor
usikkerhed om årets indtjening. Ledelsen valgte på den
baggrund at suspendere forventningerne til 2022 på
ubestemt tid. Vi fandt situationen meget bekymrende
også med henblik på udviklingen af den såkaldte Xserie, som er bærende for den kommercielle
forretningsmodel, idet den er baseret på A-seriens
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