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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Maj 2020
Stockholmsbörsen fortsa�e a� utvecklas starkt
i maj då virusspridningen ma�ades av och
ekonomier återstartades, sam�digt som stora
s�mulanspaket globalt förväntas ge stöd �ll
återhämtningen.
Indutrade, Lifco och Husqvarna var fondens
mest posi�va bidragsgivare i maj. Både
Indutrade och Lifco är industrikoncerner som
växer kon�nuerligt genom förvärv av välskö�a
mindre bolag. De förvärvade bolagen får leva
vidare som självständiga do�erbolag. Man
lyckas på så sä� behålla fördelarna med
entreprenörsanda, snabbhet och ﬂexibilitet i
de förvärvade bolagen, sam�digt som man
�llför resurser och kunnande.
Indutrade har ﬂera bolag med exponering mot
sjukvård som utvecklas väl, vilket mildrar den
nega�va eﬀekten av Coronakrisen.
Lifcos verksamhet inom tandvård drabbas hårt
av nedstängningar, men bör kunna se en
rela�vt snabb återhämtning �ll mer normala
nivåer då det underliggande behovet an
tandvård kvarstår.

Husqvarna sjönk kra�igt under början av
krisen, då det fanns en oro i marknaden över
a� bolaget skulle drabbas av problem i
leverantörskedjan från Asien och gå miste om
försäljning i de vik�gaste delarna av
utomhussäsongen. Husqvarna har lyckats
hantera dessa problem väl, och intresset för
trädgårdsskötsel förefaller ha varit starkt under
våren.
Hexpol, Handelsbanken och AstraZeneca
hängde inte med i uppgången i maj, och var
fondens mest nega�va bidragsgivare.
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AstraZeneca har genomgå� en transforma�on
under nuvarande ledning och ha� betydande
framgångar med a� utveckla nya läkemedel,
främst inom cancervård. Bolaget har en
produktpor�ölj som är mycket väl posi�onerad
inför kommande år. Bolagets vik�gaste
läkemedel Tagrisso, som används vid
behandling av lungcancer, har på senaste �d
visat y�erligare goda behandlingsresultat i
studier av �digare faser av cancer. Ak�en bör
ha fortsa� god poten�al trots a� värderingen
har s�git.

19941021

Fondförmögenhet (MSEK)

32 229

% av �llg. i 10 största innehav

45,1%

Antal innehav

35

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

2 760,28

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

46,7%

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

Didner & Gerge Ak�efond

2010

2015

2020

SIXRX GR SEK
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*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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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.
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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.

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse

18,02

Land

Por�öljvikt %

Indutrade AB

SWE

6,0%

Hexagon AB Class B

SWE

5,4%

Volvo AB B

SWE

4,8%

Husqvarna AB B

SWE

4,7%

Atlas Copco AB B

SWE

4,6%

Epiroc AB Share B

SWE

4,2%

Hennes & Mauritz AB B

SWE

4,2%

Sharpekvot

0,27

AAK AB

SWE

3,8%

Beta

1,14

SKF AB B

SWE

3,7%

Tracking Error

5,41

Svenska Handelsbanken A

SWE

3,7%

Informa�onskvot

0,64

Alpha

4,19

Up Capture Ra�o

99,79

Down Capture Ra�o

118,64

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

52,7

Sverige

89,6

Teknologi

14,6

Finland

3,5

Bank och ﬁnans

10,2

Schweiz

2,6

Sällanköpsvaror

7,7

Storbritannien

2,5

Hälsovård

5,4

Danmark

1,7

Konsument, stabil

4,0

Total

Basindustri & råvaror

3,2

Media & kommunika�on

2,2

Total

100,0

100,0

KONTAKT
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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.

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.

