
FIRST Norway

*Honoraret beregnes til 20% av fondets indeks etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes 

og akkumuleres daglig og utbetales årlig etterskuddsvis.

**Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. 

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, 

forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt.

Fakta om fondet FIRST Norw ay

Forvaltningskapital (Mill) NOK 147 mill

Forvaltningsselskap FIRST Fondene

Forvalter Jonas Heyerdahl

Fondets startdato 29. november 2018

Referanseindeks OSEFX

NAV 1425,08

Fond type/domesil Aksjefond Norge

Likviditet Daglig

Utbytte Reinvesteres

Valuta NOK

ISIN NO0010835507

Bloomberg kode FNORGFO NO Equity

Vilkår

Forvaltningsgebyr* 1,25 % per år

Suksess honorar* 20,00 %

Høyvannsmerke Ja Absolutt avkastning (etter kostnader)

Svingprising Ja Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hiå

Minsteinnskudd NOK 1000 2018 0,3 % -6,1 % -5,80 %

Tegn./innl. frist kl 12.00 2019 5,2 % 3,5 % 0,3 % 0,5 % -1,5 % 1,4 % -2,8 % 2,4 % 3,1 % 2,2 % 1,9 % 3,0 % 20,68 %

2020 -1,2 % -6,4 % -21,6 % 12,9 % 4,9 % 0,4 % 3,2 % 0,5 % 4,8 % -5,1 % 14,1 % 4,7 % 6,30 %

Avkastning og 2021 -0,7 % 3,4 % 3,8 % 2,6 % 1,7 % -0,5 % 4,5 % -0,9 % -0,9 % 6,2 % -3,4 % 1,1 % 17,94 %

Risiko statistikk 2022 -2,7 % -0,1 % 2,4 % -0,1 % -1,3 % -6,3 % 3,8 % -2,6 % -13,7 % 6,7 % 3,7 % -11,18 %

Siste måned 3,72 % Relativ avkastning (mot referanseindeks)

Hittil i år -11,18 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hiå

1 år -10,18 % 2018 0,4 % 1,3 % 1,64 %

3 år 14,64 % 2019 0,6 % -0,2 % 0,2 % -1,4 % 1,1 % 0,2 % -2,6 % 1,8 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % -0,3 % 1,48 %

Fondets oppstart 26,57 % 2020 0,5 % 2,6 % -6,2 % 2,7 % 1,5 % 0,2 % -0,8 % -3,7 % 4,9 % -0,1 % -1,0 % -0,3 % -1,03 %

Risikoklasse 6 2021 0,4 % -0,7 % -1,3 % 0,7 % -0,8 % -1,8 % 2,8 % -1,2 % -1,4 % 3,0 % -1,9 % -0,4 % -3,20 %

Aktiv andel 59,4 % 2022 0,4 % -1,6 % -0,8 % 1,5 % -3,5 % 3,8 % -3,6 % -1,2 % -1,1 % 0,0 % -0,8 % -5,87 %

***Pr. dato 29.11.2022

Borregaard 12,03 % Energi 20,10 %

Entra 10,63 % Materialer 13,23 %

Kontaktinformasjon Kongsberg Gruppen 8,58 % Industri 12,86 %

Adresse Munkedamsveien 45E Kommunikasjonstjenester 12,81 %

0250 Oslo Defensivt konsum 12,69 %

Finans 12,67 %

Telefon 22 01 55 00 Yara -3,02 % IT 6,03 %

Fax 22 01 55 01 AF Gruppen -1,00 % Eiendom 5,94 %

Internettside w w w .firstfondene.no Gjensidige -0,37 % Kontanter 3,68 %

E-post post@firstfondene.no Syklisk konsum 0,00 %

Porteføljens 3 svakeste sist måned

Sektorer***Porteføljens topp 3 sist måned
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FIRST Norway

OSEFX

Fondets investeringsstrategi
Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet h ar mest tro 
på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig 
vekstpotensial for selskapene. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av kursutvikling i enkeltaksjer og markedet generelt , møter 
med selskapene og andre sentrale aktører, samt diskusjon med selskapsanalytikere. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å 
fravike verdipapirfondlovens bestemmelse om at ingen enkelt posisjoner kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljen.



Porteføljekommentar

This document is intended for use only by those investors to whom it is made available by FIRST Fondene AS (“FF”) and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other 

than as intended, without the prior written permission of FF. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. FF makes every effort to use 

reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our 

judgment at this date and are subject to change. FF has no obligation to notice changes of judgments or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous 

assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide 

individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. FF 

accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale 

or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or 

commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves 

about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the law s of any such jurisdiction. FF shall not have any responsibility for any 

such violations. 

FIRST Norway endte november opp 3,7 %, mens 

fondets referanseindeks OSEFX endte opp 4,5 %. 

Hittil i år er fondet ned 11,2 %, noe som er 5,9 % 

svakere enn referanseindeksen.

Porteføljens tre svakeste bidragsytere november var 

Yara (-3 % absolutt avkastning), AF Gruppen (-1 %), 

og Gjensidige (-0,4 %). Yara leverte tall for 3. kvartal 

som var 15 % bedre på topplinjen og 28 % bedre enn 

markedets forventninger på EBITDA. I tillegg 

annonserte selskapet NOK 10 i ekstra ordinært utbytte 

pr aksje. Det positive avviket var drevet av høyere 

volumer og lavere gass priser, som viser at Yara sin 

business modell står seg godt i volatile markedet. 

Dette kombinert med P/E 5,5x, FCF yield på 23 %, 

utbytte yield på 14 % og nesten ikke gjeld gjør at vi 

mener Yara kommer til å levere god avkastning i 

2023. AF Gruppen har sine utfordringer med stigende 

råvarepriser, men 3. kvartal viste at de hadde god 

kontroll. Samtidig er de fleste råvarene nå nede på sitt 

historiske snitt etter en kraftig økning i våres. Den 

største utfordringen i AF Gruppen i det korte bidet er 

Betonmast. Betonmast er nå full integrert i AFG, med 

ny AF ledelse på plass. Avsetningen i Betonmast

Sverige i 3. kvartal kan være bunnen i dette noe mer 

krevende restrukturerings caset enn først antatt. 

Fantastisk track record med stabil ROCE på 45 %, 6-7 

% utbytte, netto cash, ATH ordrebok på P/E 13x 2023 

fremstår som attraktivt. Gjensidige leverte også et 

solid 3. kvartal, men aksjen henger ikke helt med når 

markedet går. Et av de beste kvalitet selskapene på 

Oslo Børs fortsatt. 

De mest positive aksjene i porteføljen for november 

var Borregaard (+12 %), Entra (+10,6 %) og 

Kongsberg Gruppen (+8,6 %). Borregaard falt fra 

NOK 230 kr til 120, selv om selskapet leverte tall 

bedre enn forventet gjennom perioden. Prisingen av 

selskapet kom ned fra 30 x til nå 18 x, noe vi finner 

meget attraktivt. Aksjen har hentet seg en del inn fra 

bunnen og handler nå rundt NOK 160. Vi mener dette 

grønne selskapet fortjener en vesentlig høyere 

multippel kombinert med at

EPS vil øke fra NOK 7,5 til NOK 10 over de neste to 

årene. Med en fantastisk track record anser vi dette 

som et av de bedre sykliske selskapene på Oslo Børs, 

noe det også har vært siden børsnoteringen i 2012 på 

NOK 20. Entra er Europas kanskje beste 

eiendomsselskap, men har kommet kraftig ned på 

stigende renter. Selskapet er i prosess med å selge 

en del eiendommer som vil redusere gjelden og skape 

ro for selskapet. Hvor renten skal vet ingen, men dette 

tror vi kan være et veldig spennende case for 2023. 

Kongsberg Gruppen leverte også fantastiske tall for 3. 

kvartal, samtidig som de sier 4. kvartal også kommer 

til å bli et godt kvartal. Selskapet melder i november 

om flere store forsvars kontrakter og dette kommer 

bare til å fortsette ettersom politikerne i Europa gir 

grønt lys for økte forsvars budsjetter. Kongsberg 

Maritime leverer også over forventet på samtlige 

segmenter og er i en lang og god trend som er drevet 

av økt aktivitet og etterspørsel. 

Av endringer i porteføljen switchet vi tilbake til 

Schibsted fra Adevinta, da vi fryktet 3. kvartal for 

Schibsted kom til å bli på den svake siden, som viste 

seg å være riktig. Ved å være investert i Schibsted får 

du oppsiden i Adevinta gjennom deres 33 % eierandel 

og oppsiden om de skulle finne på å selge Adevinta

aksjer, i tillegg til en prising på 8x vs. 50x 2023 

inntjening. Siste dagen i november kom meldingen om 

at Schibsted selger 5 % av Adevinta, noe som tar 

gjelden i Schibsted ned fra NIBD / EBITDA fra 3x til 

2x. Samtidig ønsker selskapet å kjøpe tilbake 4 % av 

utestående aksjer i eget selskap. Vi tror Schibsted 

kommer til å bli en vinner i 2023. 


