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Zmart Alfas andelsvärde ökade med 0,5 %
under maj månad och har därmed hittills i år
stigit med 1,36 %. Siffran avser
fondandelsklass B. De största bidragsgivarna
utgjordes i nämnd ordning av långpositionerna
i den norska internetbanken Skandiabanken,
det svenska märkesvarubolaget New Wave
samt den svenska e-handelskoncernen Qliro.

När intäkterna börjar falla i en verksamsamhet
med höga fasta kostnader och hög belåning
blir kursutvecklingen därefter. Eutelsats
aktiekurs föll över en dag med drygt 30 % och
drog med sig sina branschkollegor i fallet.
Vi tror att det här bara är början på branschens
problem och vi kommer att öka vår
kortexponering i sektorn.

Procentuellt var det emellertid kortpositionen i
det franska sattelitbolaget Eutelsat som
levererade bäst. Bolaget bygger, skjuter upp
och opererar världens största flotta av
kommersiella satelliter i rymden. Kunder är
bland annat TV-bolag och teleoperatörer.

En annan bransch med liknande karaktäristika
är fastighetsbolagen som äger gallerior.
Intjäningen har varit stabil och belåningen hög.
Den snabbt växande internethandeln börjar nu
kräva sin tribut i form av butiksnedläggningar.

Det har historiskt sett varit en stabil
verksamhet som mestadels haft karaktären av
en obligation. Kontrakten har varit långa och
satelliten fullbokad redan innan
uppskjutningen. Belåningen har därför, med
bankernas goda minne, kunnat vara hög.

I Sydkorea, som har den högsta penetrationen
av internethandel i världen, är andelen redan
över 15 %. Det är dubbelt så stor andel som i
Sverige.
Förr eller senare borde den här utvecklingen få
genomslag på beläggningen och
hyressättningen i gallerior. Här är fonden väl
positionerad.

Men även här har teknikutvecklingen ställt till
det. Med nya billigare tekniska lösningar har
en ny generation satelliter börjat skjutas upp.
Dessutom har bredbandsutbyggnaden medfört
att hushållen i allt större utsträckning börjat
överge satellit-TV till förmån för TV via fiber.

Magnus Angenfelt
Anders Lekholm

Sköldpaddor (Cheldonia) är den äldsta gruppen nu levande kräldjur. Med det skyddande skalet och anpassningsförmågan
(vissa arter har lärt sig att ta upp syre från vattnet) har sköldpaddorna överlevt i över 200 miljoner år. Sköldpaddans
egenskaper – frånsett den lilla hjärnan – representerar i mångt och mycket Zmart Alfas hörnstenar.
Ackumulerad utveckling 4 mars 2015 – 31 maj 2016*
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Startdatum för Zmart Alfa är den 4 mars, 2015. Avkastningsdata i detta månadsbrev redovisas efter fast- och resultatbaserad avgift.

Kort om fonden
Zmart Alfa är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond som har ett globalt fokus utan geografisk
avgränsning. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens
andelsägare. För att uppnå fondens målsättning med hänsyn till risktagandet, förvaltas fonden aktivt
med en väldiversifierad portfölj av instrument och positioner. Fonden har en förvaltningsstil som i
normalläget är marknadsneutral i sitt aktiva positionstagande och fondens totala bruttoexponering får
maximalt uppgå till 200 procent av fondens värde. Målsättningen är att fonden årligen ska avkasta 4-8
procent efter avgifter. Investeringsprocessen bakom fondens placeringar består av fundamental
analys och fonden kommer att väga in tematiska och evolutionära trender i analysen, vilket medför att
en stor del av innehaven kommer att vara långsiktiga och således kommer omsättningshastigheten i
fonden att vara låg. Fonden får investera i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, även i
s.k. OTC-derivat. Fonden får även använda sig av blankning av värdepapper för att öka avkastningen
och skapa hävstång. Fonden lämnar ingen utdelning. Utdelningar återinvesteras i fonden. Köp och
försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. Zmart Alfa vänder sig till dig som
efterfrågar en produkt med lägre risk, stabil avkastning över tiden och en placeringshorisont på minst
tre år.
Ansvarig förvaltare
Magnus Angenfelt (civ ek. född 1961)
Mellan 2000 och 2012 var Angenfelt grundare, VD och CIO på hedgefonden Manticore. Dessförinnan
arbetade han mellan 1998 och 2000 som analytiker på hedgefonden Zenith samt med
riskkapitalbolaget Zodiak på Brummer & Partners. Under perioden 1992 till 1998 var han analytiker på
Alfred Berg Fondkommission. Åren 1986 till 1992 arbetade Angenfelt som journalist och projektledare
på tidningen Affärsvärlden. Nyligen gav han ut boken ”Världens 99 bästa investerare”.
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För mer information om fondernas utveckling samt beskrivning av fonderna, se bolagets hemsida: www.zmarticfonder.se , resp
faktablad samt fondbolagets informationsbroschyr.
Informationen som återges i detta månadsbrev, inkluderat antaganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. är framtagen av Zmartic Fonder
och återger Zmartic Fonders bedömning vid tidpunkten för publiceringen av detta månadsbrev. Vår bedömning kan således komma att förändras.
Informationen i detta månadsbrev riktar sig endast till kunder i Zmartic Fonder. Informationen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något
annat land där offentliggörande av information av detta slag är förbjudet eller rätten därtill på annat sätt begränsad. Informationen i detta månadsbrev är
baserad på källor som vi på Zmartic Fonder bedömer vara tillförlitliga. Zmartic Fonder åtar sig dock inget ansvar för att informationen är riktig eller
fullständig. Zmartic Fonder inkluderat dess styrelse, ledning och personal, frånsäger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt skada, som
kan följa av användandet av informationen i detta månadsbrev. Informationen i detta månadsbrev tar inte heller hänsyn till just Dina särskilda behov,
ekonomiska förhållanden, målsättningar eller dylikt. Informationen utgör inte heller en rekommendation eller ett investeringsråd från Zmartic Fonder sida.
Zmartic Fonder vill i detta sammanhang särskilt framhålla att alla investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både
öka och minska i värde. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Spridning eller mångfaldigande av detta månadsbrev får inte ske
utan Zmartic Fonders medgivande. Ansvarig person för detta månadsbrev är Magnus Angenfelt, förvaltare av Zmart Alfa.
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