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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  April 2020
Stockholmsbörsen utvecklades starkt i april
tack vare en långsammare takt i
virusspridningen, en början �ll återstart av
ekonomier, samt stora s�mulanspaket globalt
som fortsa� förväntas ge stöd �ll
återhämtningen.
Indutrade, Dome�c och Lifco var fondens mest
posi�va bidragsgivare i mars.
Indutrade, som är fondens största innehav,
levererade en stark kvartalsrapport med
fortsa� hög förvärvsak�vitet. Koncernen har
ﬂera bolag med exponering mot sjukvård som
utvecklades väl, vilket mildrar den nega�va
eﬀekten av Coronakrisen.
Dome�c
är
en
marknadsledande
underleverantör av produkter avsedda för
kylning �ll husvagnar och fri�dsbåtar. Bolaget
gör e� omfa�ande arbete med a� bredda
verksamheten �ll ﬂer områden, genomföra
eﬀek�vitetsåtgärder och öka fokus på förvärv.
De�a arbete tar �d och bolaget behöver
sam�digt navigera betydande svängningar i
sina slutmarknader. Om bolaget på sikt närmar
sig den ambi�onsnivå man har sa� ut är en

uppvärdering mo�verad. Dome�c gick ner
kra�igt under vårens börsfall på grund av oro
för lägre e�erfrågan i kombina�on med en
något hög skuldsä�ning, men återhämtade sig
under månaden e�er a� ha uppdaterat si�
ﬁnansieringsavtal och vissa tecken på en
återhämtning i e�erfrågan synts. Bolaget
gynnas av den pågående trenden a� allt ﬂer
semestrar i sin närmiljö.
Electrolux Professional, Epiroc och AAK var
fondens mest nega�va bidragsgivare i mars.
Electrolux Professional verksamhet mot
restauranger och hotell drabbas hårt av krisen,
medan tvä�verksamheten klarar sig rela�vt
bra. Bolaget står sannolikt inför en mer
utdragen återhämtningsperiod än många
andra, men ak�en är a�rak�vt värderad givet
den långsik�ga intjäningsförmågan.
Både Epiroc och AAK har goda utsikter för
långsik�g vins�llväxt och har rela�vt många
andra bolag inte drabbats särskilt hårt av
krisen. Under börsens återhämtning i april var
de dock rela�vt oförändrade.

Simon Peterson
Sedan 20190902

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Fondfakta
19941021

Startdatum
Fondförmögenhet (MSEK)

29 707

% av �llg. i 10 största innehav

50,2%
35

Antal innehav

SE0000428336

ISIN

2 549,12

NAV (per sista månad)
Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

42,8%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
4 500%
3 750%
3 000%
2 250%
1 500%
750%
0%
750%
2000

2005

2010

2015

2020

Senaste månaden  Avkastning i % (SEK)
14,0%

Didner & Gerge Ak�efond

11,8

12,0%

SIXRX GR SEK

10,0%

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

6,0%

i år

3 mån

3 år*

5 år*

10 år*

Sedan
start*

4,0%

Didner & Gerge Ak�efond

14,3%

13,4%

3,5%

1,3%

8,9%

14,86%

0,0%

SIXRX GR SEK

11,2%

12,1%

4,1%

5,5%

9,7%

11,20%

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.

8,5

8,0%

2,0%
.

Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

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

10 största innehav

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� på lång sikt, dvs. en �dsperiod om
fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget a� uppnå en sådan
värdemässig ökning genom a� generera en avkastning övers�gande
fondens relevanta jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är
koncentrerade och består normalt se� av cirka 30  40 bolag.
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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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