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Salkunhoitajan kommentti Osinkotuotto per osuus *

Tuottohistoria 30.08.2019 *

Rahasto

Indeksi

Suurimmat sijoitukset 30.08.2019
Ambea SWE

Infront NOR

Europris NOR

Catella SWE

Humana SWE

Sijoitusten maajakauma 30.08.2019
Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Rahaston perustiedot 30.08.2019
Rahastotyyppi: Pohjoismainen osakerahasto Salkunhoitaja: Risto Päivänsalo  Aloituspäivä:

Merkintä- / lunastuspalkkio: Max 2% / 1% Hallinnointipalkkio: 1,7 %

Osuudenarvo (tuotto/kasvu): 162,32 / 234,44 ISIN-koodi (tuotto / kasvu): FI4000014477 / FI4000014485

www.dividendhouse.com Puh: 010 322 1530 Kalevankatu 4, 4. kerros, 00100 Helsinki

Rahasto sijoittaa pienten ja keskisuurten 
Pohjoismaisten yhtiöiden osakkeisiin hyödyntäen 
yhtiöiden korkeaa kasvupotentiaalia ja 
osingonmaksukykyä. 

Sijoitusteeman mukaisesti sijoitamme laadukkaisiin 
osingonmaksajiin. Rahaston tavoitteena on 
saavuttaa korkean tuloskasvun kautta erinomainen 
arvonnousu sekä vuosittain kasvava, markkinatason 
ylittävä osinkotuotto.

Salkun yhtiöiden liiketoiminnan kehitys
Elokuulle osui suurin osa salkun yhtiöiden toisen vuosineljänneksen 
tuloksista. Heinäkuusta poiketen elokuun tulokset olivat lähes kaikki 
odotuksia parempia. Erityisesti ruotsalaisen hoivayhtiö Ambean ja 
norjalaisen ohjelmistoyhtiö Infrontin tulokset olivat positiivista luettavaa ja 
myös yhtiöiden osakkeet nousivat hyvien tulosten myötä. Ambean 
liikevaihto kasvoi viime talven yritysoton auttamana peräti 93%. Samalla 
kannattavuus oli kuitenkin jo lähtenyt integroinnin myötä paranemaan ja 
oli odotettua parempi. Myös Infront on ollut aktiivinen yrityskauppojen 
kanssa ja myös orgaaninen kasvu on tasaisen positiivista ja kannattavuus 
entistä parempi kasvuinvestoinneista huolimatta. Molempien yhtiöiden 
osalta luottamus liiketoimintamalliin ja kasvuun ja osinkojen nousuun on 
vahva.

Salkun osinkonäkymät
Ambean osinkonäkymä vahvistui hyvän tuloksen johdosta. Toisen 
vuosineljänneksen jälkeen osinkojen kasvunäkymä salkun tämän vuoden 
osinkojen osalta näyttää varsin hyvältä.

Muutokset salkussa
Salkussa ei tehty merkittäviä muutoksia elokuussa.

Salkun ja toimintaympäristön kehitys
Markkinat päätyivät elokuussa pieneen laskuun. Myös salkun arvo laski, 
mutta hieman markkinaa vähemmän.
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tai laskea.
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