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Information i korthet  
 

Aktiehuset Fond är för dig som tror på fortsatt 
framgång för kvalitetsbolag, en koncentrerad fond 
med 25-30 bolag, d v s  ej passiv med 100 bolag 
som en indexfond.   
Vi gillar bolag med starka marknadspositioner, bra 
balansräkningar, fina kassaflöden och starka 
ägare. 
 
Aktiehuset Fond upp 17,43 % under april 
 

I mars månad hade vi fokus på att ta positioner i 
fina bolag med starka varumärken och 
balansräkningar som normalt sett är svårt att 
köpa till rimligt pris. Kaos i oljesektorn innebar att 
vi kunde ta position i några av våra favoriter i 
sektorn till låga värderingar. Vårt mod i Mars 
innebar att vi sedan kunde skörda frukt under 
April månad. Två exempel på bolag vi vågade gå 
mot strömmen i är ConocoPhillips (US) och 
Tethys Oil (SWE), som vi anser är två riktigt 
välskötta bolag i sektorn. 
 

 

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på 
onshoreområden med kända oljefynd. Tethys 
kärnområde är Oman, där bolaget har 26,1 
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver 
och 13,5 miljoner fat i betingade resurser. Under 
2019 hade Tethys Oil en genomsnittlig 
oljeproduktion om 12 832 fat om dagen. Det är 
ett bolag med extremt stark balansräkning med 
ca 750 miljoner i kassan utan skulder och hög 
lönsamhet. Bolaget kommer att återhämta sig 
när oljepriset vänder, vilket vi sett de senaste 
veckorna. Vd och ledning är även storägare i 
bolaget. Tehys  värderas idag till p/e 4. 
Verksamheten värderas till ca p/e 2 vid skuldfri 
basis vid börsvärde 1,5 miljard.  
 
Långsiktighet och mod får bli två viktiga 
avslutande ord i denna månadsrapport! 
 

 

Största innehav   Största region  

Cloetta AB 
Gap Inc 
Foot Locker 
Tethys Oil 
G4S Plc 

8,50 % 
5,87 % 
3,92 %  
3,89 % 
3,66 % 

 

 Sverige 
USA 
Tyskland 
Norge 
 

39,14 % 
33,10 % 

6,13 % 
4,76 % 

 

Avkastning  
April 
I år 

17,426 % 
- 38,992 % 
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