Carlsson Norén Yield Opportunity – Januari 2019
I januari startades Carlsson Norén Yield Opportunity, en för den svenska marknaden unik fond som inriktar sig på instrument som befinner
sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur. Fokus ligger på stabila bolag med kassaflöden, där fonden får en högre
avkastning genom att välja instrument med lägre prioritet i balansräkningen såsom hybridobligationer och preferensaktier. Fonden kan
även investera i konvertibler och i CLOs (värdepapperiserade krediter vars avkastning beror av en underliggande portfölj av företagslån).
Tillgångsslagen är mycket intressanta tack vare den höga riskjusterade avkastningen och den förhållandevis låga korrelationen mot aktier
respektive räntebärande tillgångar. I de nischer som vi riktar in oss på ligger den årliga avkastningen för närvarande på ca 5-7%. För de
flesta investerare bör det vara mycket mer intressant att skaffa exponering via Yield Opportunity än via direktinvesteringar, eftersom
instrumenten oftast är komplexa och kräver en hel del analys och/eller inte marknadsförs mot europeiska investerare, att det krävs många
instrument för att få en diversifierad portfölj, samt att utländska instrument medför en valutarisk som behöver hedgas bort.
Den kreditoro som kännetecknade slutet av 2018 var gynnsam för fonden, då vi kunnat investera på bra nivåer. Större delen har
investerats i preferensaktier, hybridobligationer, konvertibler och CLOs, och fonden hade även mindre innehav i AT1-obligationer.
Fondens avkastning uppgick under månaden till +0,84%.
/Magnus Dahlgren
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PLACERINGSINRIKTNING
Carlsson Norén Yield Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond som eftersträvar en ränteliknande avkastning genom att inrikta sig mot investeringar i
instrument som till sin karaktär befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, till exempel konvertibler och andra
hybridobligationer, obligationer med evig löptid (perpetuals), samt preferensaktier. Fonden kan använda derivat eller belåning för att uppnå en hävstång
på maximalt 1,5 gånger, men tar inga nettokorta positioner. Fondens målsättning är att över tiden uppnå en avkastning som väsentligt överstiger OMRX
Treasury Bill Index jämte ett tillägg, beräknat på årsbasis, om 2 procent.
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Fyll i och signera teckningsanmälan, som kan laddas ner från
www.carlssonnoren.se. Skicka undertecknad teckningsanmälan
tillsammans med kopia på legitimation till fondbolaget.
Sätt in det tecknade beloppet på fondens konto, angivet på
teckningsanmälan.
Fonden kan även tecknas via Nordnet.
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Denna information är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Carlsson Norén Asset Management att förvärva andelar i Fonden.
Carlsson Norén Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Fonden och de risker som är förknippade
därmed.

