
Salkunhoitajan kommentti

Syyskuu oli hyvä kuukausi rahastolle, ja sen arvo nousi 2,5
prosenttia. Eniten rahaston osakkeista kallistui laitevuokraaja
Cramo (+29 %), joka julkaisi uuden nelivuotisen strategian, näin
lieventäen sijoittajien huolia yhtiön näkymistä rakennussektorilla.
Rahaston toiseksi suurin nousija oli noin 3,5 prosentin painolla
oleva konsultointi- ja teknologiayhtiö Vincit, joka nousi syyskuussa
15 prosenttia. Heikoiten syyskuussa kehittyi korjausrakentaja
Constin osake, joka laski 7 prosenttia.

Uutena yhtiönä olemme lisänneet rahastoon ruotsalaisen
konsultointiyrityksen Devportin. Yhtiön erikoisosaamisalueena ovat
insinöörivetoiset tutkimus ja kehitysprojektit. Viime aikoina yhtiö on
laajentanut myös IT konsultoinnin projekteihin. Yhtiö keskittyy
arvoperusteisten projektien tarjoamiseen, mutta pitää
tarjoamassaan myös resurssimyyntiä. Yhtiö on kasvanut
aggressiivisesti ja hyvin kannattavasti usean vuoden ajan.

Kuukauden aikana ostimme myös Qliro Groupin, OrganoClickin ja
Kamuxin osakkeita. Ostot rahoitimme myymällä tanskalaisen
lääkeyhtiö Bavarian Nordicin loput osakkeet ja keventämällä
omistuksiamme Bravidassa, Borregaardissa, Admicomissa ja
Adapteossa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur 51,2
Rahasto-osuuden arvo 246,36 (30.09.2019, 2 K)
Salkunhoitaja Davit Kantola
Vertailuindeksi -
Aloituspäivä 30.9.1999
ISIN-koodi FI0008812359 (1 K), FI0008804687 (2

K)
Bloomberg-koodi WIPSMAA FH (1 K)
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,70% (1-sarjat), 0,90% +tuottosid.(2-

sarjat)
Merkintä-/lunastuspalkkio 1,00%/1,00%
Minimimerkintä 500 eur

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka
sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisten hyvän kasvupotentiaalin omaavien,
pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa
painotetaan erityisesti sijoituskohteen vahvaa markkina-asemaa omalla
alallaan tai markkina-alueellaan.

Jos sinua kiinnostavat Pohjoismaiden pienet ja kasvavat pörssiyhtiöt, on tässä
erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi
sijoitusajan olla pitkä.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA
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% 30.09.1999 – 30.09.2019

Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi 13,4 %

Teollisuus 31,4 %
Kestokulutustuotteet 18,6 %
Informaatioteknologia 8,0 %
Rahoitus 7,1 %

Terveydenhuolto 6,4 %
Materiaalit 2,7 %
Päivittäistuotteet 1,0 %

TUOTTOKEHITYS

1 kk 2,5 %
3 kk -3,3 %
vuoden alusta 15,7 %
12 kk 1,1 %
3 v p.a. 3,4 %
perustamisesta lähtien 1 131,8 %

TOIMIALAJAKAUMA

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys Osuus

Talenom Oyj 8,0 %
Revenio Group OYJ 5,6 %
Kamux Corp 4,9 %
Infront Asa 4,9 %
Bufab Hldng Ab 4,2 %
Inwido AB 3,9 %
Siili Solutions Oyj 3,5 %
Nixu Oyj 3,4 %
Europris Asa 3,4 %
Vincit Group Oy 3,4 %

MAAJAKAUMA

Maa Osuus

Suomi 45,6 %
Ruotsi 34,4 %
Norja 17,3 %
Tanska 2,7 %
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eQ Rahastoyhtiö Oy - Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8700, fax (09) 6817 8766, y-tunnus 0736052-7, www.eQ.fi

Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai ovat voineet muuttua.
eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja
asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua
rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi
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