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*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2020
Stockholmsbörsen backade under oktober då förnyad smi�spridning och uteblivna
överenskommelser om s�mulanser i USA minskade riskap�ten. Merparten av
fondens innehav släppte sina rapporter för det tredje kvartalet under månaden. AAK,
Embracer och Epiroc var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden,
medan Atlas Copco, Dome�c och ÅF Pöyry var fondens mest nega�va bidragsgivare.

Antal innehav

37

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

3 137,00

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

54,7%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

E�er en rad tuﬀare kvartal för nyförsäljning av gruvutrustning för Epiroc vände
e�erfrågan �ll en tydligt bä�re nivå i det tredje kvartalet. Bolagets kunder har e�er
e� antal år med lägre investeringsnivåer byggt upp e� utbytesbehov, sam�digt som
metallpriser generellt se� är på gynnsamma nivåer för a� mo�vera nyinvesteringar.
De�a ger goda förutsä�ningar för fortsa� medvind för Epiroc framöver. Epiroc har
e� starkt erbjudande inom automa�on och elektriﬁering, och på längre sikt spelar
bolaget en nyckelroll i a� hjälpa gruvbolagen a� höja sin produk�vitet och minska
si� klimat och miljöavtryck.
AAK presenterade en stark rapport e�er a� �digare under året ha påverkats av a�
mindre mat förtärdes utanför hemmet under pandemin. Bolaget har gjort en
mångårig resa �ll a� sälja mer högförädlade lösningar som utvecklas i nära
samarbete med kunderna. De�a har bidragit �ll gradvis högre marginaler, som
fortsa�e �ll nya rekordnivåer i det tredje kvartalet. Bolagets produkter inom
modersmjölkersä�ning, chokladfe�er och växtbaserad mat utvecklades alla väl.
Bolaget har god poten�al a� fortsä�a utvecklas väl och röra sig mot en högre
lönsamhetsnivå över �d.
För fondens innehav verksamma inom konsumentkapitalvaror har året varit särskilt
vola�lt. E�er en utmanande vår med nedstängningar av försäljningskanaler och
osäkerhet kring ekonomin har sommaren inneburit en stark e�erfrågan tack vare
mer semestrande nära hemmet och minskad tjänstekonsum�on. De�a resulterade i
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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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hög försäljnings�llväxt och lönsamhet i det tredje kvartalet. Thule stack ut med en
�llväxt över 50%, särskilt då bolagets produkter kopplat �ll cykling gå� starkt.
Husqvarna och Electrolux växte med tvåsiﬀriga tal tack vare ökat trädgårdsarbete och
mer köksrenovering under pandemin. Dome�c, som säljer produkter �ll
fri�dsfordon, hade en långsammare återstart e�er nedstängningarna men växte
också under kvartalet. Utvecklingen ska naturligtvis inte extrapoleras in i fram�den,
men marknadsdynamiken kan sannolikt fortsä�a vara fördelak�g då lager i
försäljningskanalerna är på låga nivåer och en viss del av förändringen i
rörelsemönster under pandemin möjligen kan visa sig bli beständig. Sam�digt som
värderingarna är rimliga och den underliggande utvecklingen är god för dessa bolag
som grupp ﬁnns det fortsa�a skäl �ll op�mism kring den långsik�ga utvecklingen.

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.
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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 %

17,80

Land

Por�öljvikt %

Hexagon AB Class B

SWE

5,5%

Indutrade AB

SWE

5,3%

Atlas Copco AB B

SWE

5,1%

Volvo AB B

SWE

4,9%

Hennes & Mauritz AB B

SWE

4,6%

Epiroc AB Share B

SWE

4,5%

Electrolux AB B

SWE

4,0%

Sharpekvot

0,52

Telefonak�ebolaget L M Ericsson Class B

SWE

3,9%

Beta

1,18

AAK AB

SWE

3,9%

Tracking Error

5,61

Dome�c Group AB

SWE

3,8%

Informa�onskvot

0,33

Alpha

3,25

Up Capture Ra�o

105,26

Down Capture Ra�o

119,35

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

47,2

Sverige

88,6

Teknologi

18,4

Storbritannien

3,6

Sällanköpsvaror

8,4

Finland

2,7

Bank och ﬁnans

8,3

Danmark

2,6

Hälsovård

7,1

Schweiz

2,5

Konsument, stabil

3,9

Total

Media & kommunika�on

3,6

Basindustri & råvaror

2,0

Fas�ghet

1,0

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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