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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

19941021

35 988

58,5%

27

SE0000428336

2 552,36

Förvaltningsavgi�                                       1,22 %

Geografisk inriktning                                 Sverige

Gustaf Se�erblad
Sedan 20140101

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

*Avser genomsni�lig årlig avkastning. 

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)

i år 3 mån 3 år* 5 år* 10 år*
Sedan

start*

Didner & Gerge Ak�efond

SIX Return Index

9,3% 3,3% 4,3% 5,4% 14,5% 15,46%

13,0% 0,9% 9,1% 8,4% 12,9% 11,37%

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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Förvaltarkommentar

Maj månad bjöd på en nervös börs som 
tappade en del av årets uppgång. Oro för a� 
Kina och USA inte ska nå en snar lösning i sina 
handelssamtal var det övergripande temat.

Under månaden har fonden gjort e� antal 
bolagsbesök, samt varit på Sandviks välbesökta 
kapitalmarknadsdag i Tammerfors. Vi fick där 
besöka deras testgruva och blev förevisade 
många av deras maskiner. E� övergripande 
tema är elektrifieringen och automa�seringen 
av gruvor där Sandvik har e� starkt 
erbjudande. Det finns många fördelar med en 
sådan utveckling. Dels medför en elektrifiering 
a� koldioxidutsläppen kan minskas avsevärt, 
givetvis beroende på hur elen genereras. Men 
även ekonomiskt finns det goda skäl för 
gruvägaren a� satsa på elektrifiering. Genom 
a� eliminera de lokala utsläppen nere i gruvan 
blir det möjligt a� minska på ven�la�onen. 
Förutom a� ven�la�onssystemen är dyra a� 
bygga kräver de stora mängder dyr energi när 
de är i dri�. Gör man dessutom gruvan mer 
automa�serad eller �ärrstyrd är det möjligt a� 
minska s�llestånds�derna. Om man inte 

behöver vänta på a� ven�lera e�er 
sprängning, utan kan hämta malmen direkt och 
på så sä� få en mer kon�nuerlig process, kan 
effek�viteten öka kra�igt.

Vår bedömning är a� det för Sandvik är 
övervägande posi�vt med elektrifiering och 
automa�sering, samt a� de ligger bra �ll 
produktmässigt och kunskapsmässigt.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

Didner & Gerge Ak�efond är en svensk UCITSfond som huvudsakligen 
investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är ak�vt 
förvaltad och har som målsä�ning a� leverera en avkastning som 
övers�ger relevant jämförelseindex på fem års sikt. Fonden har en 
investeringshorisont på 35 år och normalt en koncentrerad por�ölj på 
2535 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

14,94

0,46

1,08

4,90

0,55

3,26

99,50

118,27

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Volvo AB B

Nordea Bank Abp

SKF AB B

Danske Bank A/S

Svenska Handelsbanken A

Indutrade AB

Lifco AB Class B

Trelleborg AB B

Sandvik AB

NIBE Industrier AB B

SWE 8,1%

FIN 7,5%

SWE 7,2%

DNK 7,0%

SWE 6,0%

SWE 4,8%

SWE 4,7%

SWE 4,4%

SWE 4,4%

SWE 4,3%

Branschfördelning (%)

%

Industri 50,2

Bank och finans 26,2

Basindustri & råvaror 8,8

Hälsovård 6,0

Konsument, stabil 4,3

Sällanköpsvaror 3,7

Teknologi 1,0

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 83,5

Finland 8,0

Danmark 7,5

Schweiz 1,0

Total 100,0

Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor i Uppsala: Dragarbrunnsgatan 45
Filial i Stockholm: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33
Postadress: Box 1008, 751 40 Uppsala
Telefon: 01864 05 40
För mer informa�on: www.didnergerge.se

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994 
med säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål 
a� skapa god avkastning på lång sikt. Vi ser flera fördelar med a� 
vara e� fristående fondbolag och inte en del av en större koncern. 
Därmed kan vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge 
våra förvaltare frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa 
god avkastning för dig som kund.
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.


