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*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  November 2020
Stockholmsbörsen hade en historiskt stark månad i november. Nyheterna om
framgångsrika studieresultat för ﬂera vaccinkandidater bidrog �ll kra�iga uppgångar i
många av de bolag som har drabbats hårdast av pandemin, sam�digt som ﬂera av
årets vinnare ﬁck ge �llbaka en del av sina uppgångar. H&M och Volvo var fondens
största posi�va bidragsgivare under månaden, medan AAK och Systemair inte följde
med i uppgången och var fondens mest nega�va bidragsgivare.
Flera av fondens innehav anordnade virtuella kapitalmarknadsdagar i november.
Volvo presenterade hur man ser på utvecklingen för bolaget då lastvagnsindustrin på
sikt går över �ll fossilfria bränslen. Bolaget anser a� övergången �ll eldri� och på sikt
även bränslecellsdri� innebär stora möjligheter. Ski�et kommer a� innebära ganska
stora förändringar i hur aﬀärsmodellen ser ut för en lastvagns�llverkare. Man ser
framför sig a� dagens ca 20% intäktsandel från tjänster når minst 50% om �o år, a�
minst 35% av sålda fordon då är eldrivna, och a� intäktsmöjligheten per såld lastbil
är minst 50% större med eldri�. De�a då kostanden som kunden idag har för
drivmedel ersä�s med ba�erier som �llhandahålls av Volvo, sam�digt som man ser
a� man kan stå för en större andel av tjänsteinnehållet under fordonets livs�d då
den tekniska komplexiteten ökar. Man ser också möjlighet a� ta marknadsandelar
från konkurrenter som inte ligger lika långt fram i teknikutvecklingen. Bolaget visade
också på a� man bör kunna göra denna övergång utan kra�iga kostnadsökningar för
forskning, utveckling och produk�on. Utvecklingen beﬁnner sig for�arande i e� �digt
skede, och det återstår a� se i vilken utsträckning man lyckas realisera de�a. Bolaget
presenterade dock en övertygande vision och visade med tydlighet a� man kommer
a� ligga i främsta ledet vad gäller a� driva utvecklingen mot fossilfria bränslen.
Ak�en stärktes e�er kapitalmarknadsdagen, vilket vi bedömer var mo�verat.
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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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Husqvarna presenterade strax e�er novembers utgång en förhands�� av en ny
robotgräsklippare riktad mot professionella användare. Bolagets robotgräsklippare
säljs idag bara �ll konsumenter, och e� insteg på den professionella marknaden är en
betydande möjlighet för bolaget. Produkten kommer a� börja säljas 2022, och riktar
sig �ll idro�sanläggningar, gol�anor och vissa andra typer av anläggningar med
större grönområden. Produkten kommer a� ha virtuella gränser, vilket tar bort
behovet av en nedgrävd kabel, kunna klippa mönster och täcka en större yta än
konsumentvarianterna. Lanseringen visar på a� Husqvarna fortsä�er leda
teknikutvecklingen inom robotgräsklippare, där man är marknadsledare globalt.
Husqvarna har under ﬂera år utvecklats i rä� riktning, även om den nödvändiga
avvecklingen av lågmarginalprodukter inom aﬀärsområdet Consumer Brands blev
kostsam. Under året lämnar koncernen den fasen bakom sig, och den kvarvarande
verksamheten har bä�re �llväxt och lönsamhetspoten�al, vilket y�erligare
tydliggörs av produktlanseringen.

Hållbarhet i korthet
VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.
VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:
Klusterbomber|personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak |
Kommersiell spelverksamhet |Pornograﬁ
Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran
PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt.
3 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge
Ak�efond släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).

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 %

18,06

Land

Por�öljvikt %

Hexagon AB Class B

SWE

5,5%

Volvo AB B

SWE

5,2%

Hennes & Mauritz AB B

SWE

5,2%

Atlas Copco AB B

SWE

5,2%

Indutrade AB

SWE

5,2%

Epiroc AB Share B

SWE

4,4%

SKF AB B

SWE

4,0%

Sharpekvot

0,56

Dome�c Group AB

SWE

3,9%

Beta

1,14

Electrolux AB B

SWE

3,7%

Tracking Error

5,63

Telefonak�ebolaget L M Ericsson Class B

SWE

3,7%

Informa�onskvot

0,47

Alpha

3,88

Up Capture Ra�o

101,91

Down Capture Ra�o

119,35

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

46,1

Sverige

89,0

Teknologi

18,4

Storbritannien

3,4

Bank och ﬁnans

9,1

Finland

2,8

Sällanköpsvaror

8,7

Danmark

2,7

Hälsovård

7,7

Schweiz

2,2

Konsument, stabil

3,6

Total

Media & kommunika�on

3,2

Basindustri & råvaror

2,1

Fas�ghet

1,1

Total

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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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