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Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Stockpicker har intervjuat de båda förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje som förvaltar 
den nya europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. De ser dolda värden och potential 
i ett av innehaven, Hexatronic.

Om vi börjar med caset, vad är det ni ser i Hexatronic?

Hexatronic är ett bolag som vi följt under en längre tid. De levererar en rad produkter och tjänster 
kopplade till optisk fiberteknik. Kortfattat har de en koncentrerad exponering mot utrullningen av 
fibernät i de marknader där de är aktiva. Vi tror starkt på en fortsatt expansiva 
bredbandsinvesteringar i fiber för lång tid framöver. Särskilt  intressanta marknader är 
Nordamerika, Storbritannien och Tyskland där Hexatronic satsar hårt. Vi tror det är en lyckad 
strategi eftersom bägge dessa länder ligger långt ned i listan över länder med fiberpenetration. 
Det ligger fortfarande enormt mycket kopparkabel i dessa marknader som är på väg att bytas ut.

Vad tror ni inför Q3-rapporten och framöver?

Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i förra veckan. Det som var väldigt glädjande var att 
man äntligen såg den omsättningstillväxt man hade kunnat förvänta sig. Man gav preliminära 
tillväxtsiffror på 13% topline-tillväxt. Justerat för negativa coronaeffekter om cirka 20-30 miljoner 
SEK skulle tillväxten ha varit ytterligare några procentenheter högre.

Detta är en förkortad version av intervjun.

Fullständig intervju hittas via direktlänk nedan:
Intervju- https://www.stockpicker.se/home/nystartad-fond-ser-dolda-varden-i-hexatronic
Och på https://www.stockpicker.se/

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses 
som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts 
som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och 
rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och 
eller omdömen i materialet
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta 
material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering 
historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig 
därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på 
användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762
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Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende 
analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att 
äga, både på kort och lång sikt.
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