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Insynsköpen under november är fler och större men det finns omständigheter som gör att tolk-
ningen av insynshandeln inte är odelat positiv, skriver Erik Lidén i veckans insiderkrönika. 

 

Med ett oväntat bra resultat för fjärde kvartalet, en kraftig höjning av utdelningen och dessutom ett förslag till 
en stor extrautdelning så steg aktien på rapportdagen med 12 procent. Några dagar senare sålde tre avgående 
insynspersoner en stor del av sina resterande innehav. Men bara en månad efter den oväntat positiva delårs-
rapporten kom bolaget, ännu mer överraskande, med en vinstvarning. 
 
Beskrivningen gäller klädkedjan Kappahl som jag skrev om i slutet av oktober och då tyckte att man skulle avstå 
ifrån att placera i. Sedan dess har aktien tappat 25 procent. På grund av kursnedgången är det positivt att bola-
gets ordförande, Anders Bülow, köpte 15.000 aktier den 14 november. Köpet, som skedde via bolaget Andbuel 
AB, tar hans samlade ägande till 50.000 aktier. 
 
Visst kan man argumentera för att insynsförsäljningar av avgående befattningshavare är odramatiska. Men för-
säljningar på bra delårsrapporter är inte självklara även om man lämnar bolaget och en efterföljande vinstvar-
ning gör försäljningarna mer dramatiska. Det är möjligt att Bülows köp kan gjuta mod i aktieägarna men jag 
tycker fortfarande att det finns anledning att avstå ifrån aktien. Om det är en felbedömning så lär ledningen 
snart svara med fler köp. 
 
Generellt är insynshandeln för närvarande positiv. I oktober var 74 procent av affärerna köp och under inled-
ningen av november har köplusten ökat. Den senaste veckan har andelen stigit ytterligare och uppgår till 81 
procent. Men det är inte bara andelen köp som ökar – även köpstorleken har ökat. Det vanligaste köpet i no-
vember uppgår till 176.000 kronor – mer än dubbelt så stort som ”normalköpet” i september. Samtidigt har 
den vanligaste försäljningen i november stigit och uppgår till 578.000 kronor. Det är mer än fyra gånger större 
än normalförsäljningen i september. 
 
Mönstret av stigande köp- och säljstorlekar samtidigt som den breda börsuppgången verkar ha kommit av sig 
är inte en smickrande kombination. Det var nämligen just så som det såg ut under inledningen av finanskrisen 
sensommaren och hösten 2007. Om detta är mer än ett sammanträffande återstår att se. 
 
Bland bolag med intressanta köp den senaste veckan har jag noterat att styrelseledamoten Stefan Charette via 
Athanase Industrial Partners har köpt 1.162.270 aktier i friskvårdsbolaget Actic Group den 15 november. Köpet 
innebär att Athanase AB och Athanase Industrial Partners sammanlagt äger 2,35 miljoner aktier efter affären 
motsvarande 14,8 procent av rösterna. Samtidigt säljer största ägaren IK Investment Partners hela sitt innehav i 
bolaget motsvarande 42 procent av aktierna. Athanases köp utgör 7,3 procent av aktierna och de resterande 
aktierna som IK säljer köptes av andra svenska institutioner, bland annat av Ushi Limited som köpte 2,2 miljo-
ner aktier motsvarande 13,8 procent av bolaget. Bakom Ushi finns, enligt ägardatatjänsten Holdings, Haldex 
tidigare storägare Göran Carlsson. Affärerna gjordes till kursen 36,5 kronor per aktie, 8 procent under stäng-
ningskursen den 15 november. 
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Charette har en tidigare bakgrund som vd för investmentbolagen Creades och Öresund. Att han väljer att 
dubbla Athanases innehav är en positiv signal. Aktien noterades i april i år på 50,50 kronor och sedan dess har 
den sjunkit till 40 kronor per aktie idag.  
 
I samband med köpet uppger Charette i ett pressmeddelande att Actic ska stärka sitt erbjudande och ha den 
mest kostnadseffektiva strukturen och därför kunna leda konsolideringen på marknaden. Det är en minst sagt 
ambitiös målsättning i den tuffa friskvårdsbranschen. Men Charette har varit med ett tag och jag har därför 
svårt att se att Athanase hade dubblat sitt innehav om oddsen för att lyckas hade varit dåliga. 
 
Ingen krönika skrevs för ett år sedan och därför finns inte heller några tips att utvärdera. 
 
 
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: 
 
Kappahl:  ägande saknas 
Actic Group:  ägande saknas 
 
Skribenten äger inga aktier privat i ovanstående bolag. 


