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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Sverige

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

19941021

38 967

48,9%

38

SE0000428336

3 720,99

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                53,0%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Februari 2021

Stockholmsbörsen fortsa�e a� stärkas under februari månad, drivet av en fortsa� 
god takt i återhämtningen av ekonomin, pågående vaccina�oner och e� stort 
understöd av s�mulansåtgärder. Majoriteten av fondens innehav rapporterade si�  
�ärde kvartal under månaden, med överlag starka rapporter. Epiroc, Embracer och 
H&M var fondens största posi�va bidragsgivare i februari, medan Hexagon, 
Systemair och Mycronic var fondens största nega�va bidragsgivare. 

H&M utvecklades väl trots a� e� betydande antal av bolagets bu�ker har varit 
stängda under början av året. H&M har visat goda resultat i a� förbä�ra sin 
kundnöjdhet vilket har gjort a� bolaget nu är betydligt mer konkurrenskra�igt, e�er 
a� �digare ha halkat e�er en period. Kostnadsutvecklingen i bolaget under 
pandemin har varit god, och vi bedömer a� det fortsa� finns poten�al för H&M a� 
höja lönsamheten. Bolaget kommer av allt a� döma gå stärkt ur krisen rela�vt 
branschen som helhet, och är därmed väl posi�onerat för en återöppning av 
ekonomin.

H&M gav under februari ut en obliga�on som är knuten �ll a� bolaget uppnår 
specifika hållbarhetsmål under 2025 med avseende på andel återvunnet material 
och minskade utsläppsnivåer både från den egna verksamheten och bolagets 
försörjningskedja. Om målen nås stannar kupongräntan vid 0,25% årligen, vilket får 
anses vara mycket a�rak�vt, och e� exempel på en tydlig posi�v följdeffekt från 
bolagets ambi�ösa hållbarhetsarbete.

Miljön för investeringar i gruvutrustning fortsä�er a� vara gynnsam för Epiroc, med 
stöd av höga metallpriser och e� utbytesbehov av befintliga maskiner. Det finns e� 
stort intresse från gruvbolagens sida a� investera i produk�vitetsförbä�ringar, 
säkerhet och e� minskat miljö och klimatavtryck. De�a är områden där Epiroc är 
världsledande, tack vare sina starka erbjudanden inom bland annat automa�on och 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.  **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

7,3% 8,8% 9,6% 11,8% 16,0%

5,6% 7,0% 15,8% 14,7% 12,1%

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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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).

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.  

elektrifiering. Bolaget har goda utsikter för lönsam �llväxt under många år framöver, 
vilket har bidragit �ll en fortsa� uppvärdering av ak�en under början av året.

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� 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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,57

0,76

1,15

5,58

0,45

4,44

101,67

121,51

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Volvo AB B

Atlas Copco AB B

Hennes & Mauritz AB Class B

Epiroc AB Share B

Hexagon AB Class B

Indutrade AB

SKF AB B

Embracer Group AB

AAK AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE 6,9%

SWE 6,5%

SWE 5,4%

SWE 5,2%

SWE 5,1%

SWE 4,3%

SWE 4,1%

SWE 3,9%

SWE 3,9%

SWE 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Industri 43,8

Teknologi 15,7

Hälsovård 9,0

Sällanköpsvaror 8,8

Bank och finans 8,5

Konsument, stabil 5,3

Media & kommunika�on 4,0

Fas�ghet 2,8

Basindustri & råvaror 2,2

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 92,2

Storbritannien 3,1

Danmark 2,5

Finland 1,7

Schweiz 0,4

Norge 0,2

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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.


