INSIDERKRÖNIKAN:
Qviberg storköper pressade aktien – ta rygg
Av: Erik Lidén
Publicerad: den 28 november, publicerades ursprungligen på www.di.se den 27 november 2017

Denna veckas krönika bjuder på en köpsignal i en straffad aktie och säljsignaler i två aktier där insynspersoner storsålt på historiskt höga kursnivåer
Den senaste veckan har det varit en fortsatt övervikt mot köpaffärer och sju av tio affärer har varit köp. Det är
dock något lägre än tidigare under november.
Först ut i mitt nedslag i insynshandeln denna vecka är Nordic Leisure, verksamt inom spel och media. Där har
styrelseledamoten Ludwig Pettersson köpt 31.763 aktier den 21 november. Efter affären äger han sammanlagt
300.000 aktier. Aktien har haft en mycket positiv värdeutveckling de senaste åren och bara i år är uppgången
388 procent. Sedan i augusti förra året har det varit idel köpaffärer och samtliga affärer i år har gjorts av Pettersson som har dubblat sitt innehav sedan i slutet av maj. Eftersom ingen annan insynsperson köper i bolaget
just nu så stannar jag vid att konstatera att köpen är positiva.
Ett bolag där insynspersonerna är på hugget är i bilåterförsäljaren Bilia. Den 21 november köpte ordförande
Mats Qviberg 250.000 aktier och samma dag köpte styrelseledamoten Anna Engebretsen, dotter till Qviberg,
200.000 aktier. Efter affärerna äger Qviberg 10,86 miljoner aktier och Engebretsen 4,57 miljoner aktier.
De senaste köpen är bara två i raden av många köp sedan i augusti i år. Totalt har fyra insynspersoner köpt totalt 1.050.000 aktier, däribland alltså Qviberg och Engebretsen. Om man inkluderar de köp som gjorts under
samma period av investmentbolaget Öresund uppgår de samlade köpen till 1.875.000 aktier som har köpts till
en snittkurs på 75,4 kronor per aktie. I skrivande stund handlas aktien till 75,25 kronor.
Det senaste året har Bilia-kursen hackat ordentligt – i år är nedgången 25 procent. Jag gillar de omfattande köpen till den pressade kursen. Qviberg har en förmåga att vara rätt ute i sina affärer och att han inte är ensam
om att köpa i aktien bidrar till min positiva syn. Dessutom ger det pågående återköpsprogrammet ett stöd till
kursen. Med detta sagt tror jag att Bilia-aktien utvecklas bättre än Stockholmsbörsen under det kommande
året.
Ett bolag där insynspersonerna uteslutande har sålt den senaste tiden är i specialfettbolaget AAK. Bara i november har bolagets asienchef, marknadschef och teknikchef sålt aktier till ett värde om 53 miljoner kronor.
Asienchefen har sålt mest och minskat sitt innehav med 80 procent. Dessutom sålde två andra insynspersoner i
oktober.
Arne Frank som var bolagets tidigare vd gick bort i juli och den 24 november blev det känt att Johan Westman,
tidigare bland annat vd för Finnveden Bulten, tar över som vd med start den 1 juni 2018. Marknaden reagerade
med en oförändrad kurs på denna information.
AAK-aktien handlas idag på 695 kronor och all-time-high är 696 kronor. Fem insynspersoner som säljer nära
varandra i tiden, för stora belopp och på historiska toppnivåer innebär att det är en tydlig säljsignal.
Ett annat bolag med en negativ signal är livekasinooperatören Evolution Gaming. Den 21 november sålde bolagets grundare, Fredrik Österberg och Jens von Bahr, 899.260 aktier till ett värde om en halv miljard kronor. Försäljningen gjordes genom en så kallad placing efter Stockholmsbörsens stängning och skedde till kursen 557

kronor per aktie. Stängningskursen samma dag var 605,5 kronor vilket innebär att försäljningen genomfördes
med en rabatt på 8 procent. Österberg och von Bahr uppgavs vilja sälja totalt 2,52 miljoner aktier men istället
hamnade det alltså på 1,8 miljoner aktier.
Jag unnar att grundare kan sälja och skapa ett ekonomiskt oberoende genom att minska sitt innehav och de har
båda kvar 2,7 miljoner aktier efter försäljningarna. Men när en insynsperson blir ekonomiskt oberoende i en
försäljning så spelar värdet av de kvarvarande aktierna mindre roll. Sammantaget innebär de stora försäljningarna, att de hade velat sälja mer samt att aktien stod på all-time-high vid försäljningen en säljsignal.
Inga tips gavs i krönikan för ett år sedan.

Som anställd på Insiderfonder får skribenten enligt fondbolagets regelverk handla i aktier privat och har dessutom insyn i de placeringar som
fondbolagets fonder gör. Fondernas ägande i de aktier som omnämns i artikeln:
Nordic Leisure:
Bilia:
AAK:
Evolution Gaming:

ägande finns i en fond
ägande saknas
ägande saknas
ägande saknas

Skribenten äger inga aktier privat i ovanstående bolag.

