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*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Maj 2021
Maj blev y�erligare en månad på plus för Stockholmsbörsen. Systemair, AstraZeneca
och Volvo var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan
Embracer, Ericsson och Handelsbanken var fondens största nega�va bidragsgivare.
Systemair lämnade en posi�v vinstvarning för kvartalet som sträcker sig mellan
februari och april. Bolaget rapporterade en stark organisk �llväxtökning och högre
marginaler. Systemair är en ledande aktör inom ven�la�on i Europa. Bolagets
slutmarknader bör påverkas av gynnsamma trender under ﬂera år framöver. De�a
tack vare e� ökat fokus på ven�la�on och inomhuslu�kvalitet e�er pandemin,
sam�digt som bolagets produkter bidrar �ll en förbä�rad energieﬀek�vitet i
fas�gheter, vilket är högt på den poli�ska agendan i Europa. Bolaget genomför också
e� betydande strukturarbete för a� höja lönsamheten. Vi bedömer a� bolaget har
goda förutsä�ningar a� fortsa� ta steg i rä� riktning.
Handelsbanken tyngdes bland annat av regeringens reviderade förslag om en ny
bankska� under månaden. Regeringen har som målsä�ning a� denna väg driva in ca
sex miljarder kronor årligen, fördelat på de största bankerna i Sverige. Skulle ska�en
implementeras motsvaras summan i stor utsträckning av en minskning av den
nuvarande resolu�onsavgi�en som bankerna betalar, varför den slutgil�ga påverkan
bör vara begränsad jämfört med dagens kostnadsnivå. Fortsa� poli�skt och
regulatoriskt tryck bidrar däremot alltjämt �ll en hög riskpremie i bankerna.
Handelsbanken klarade pandemin bra, med nästan obeﬁntliga kredi�örluster och en
stabil intjäning. Banken har även en stor utdelningskapacitet, vilket ger
förutsä�ningar för en god utveckling under de kommande åren.

Antal innehav

39

ISIN
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Ericsson tappade under månaden, då fokus i marknaden hamnade på risken a�
förlora marknadsandelar i fram�da upphandlingar på 5G i Kina, som en följd av de
restrik�oner som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei. Finansiellt bör
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*Fondens basvaluta är 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

Didner & Gerge
Ak�efond
MÅNADSRAPPORT MAJ 2021

en sådan förlust vara klart hanterbar för Ericsson, och kan även kompenseras av
högre marknadsandelar i västvärlden i det fall polariseringen blir tydligare. Ericsson
har fortsa� utvecklas väl opera�onellt under året, och har byggt upp en stark
marknadsposi�on. Bolaget står inför en fortsa� posi�v marknadstrend då
utrullningen av 5G ser ut a� fortsä�a i hög takt.

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 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall SIXRX.
2,6 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 indirekta 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 %

17,84

Land

Por�öljvikt %

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

6,4%

Atlas Copco AB B

SWE

6,2%

Volvo AB B

SWE

5,6%

Hexagon AB Class B

SWE

5,3%

Epiroc AB Share B

SWE

4,6%

Ge�nge AB Class B

SWE

4,2%

Embracer Group AB

SWE

4,0%

Sharpekvot

0,82

AAK AB

SWE

3,6%

Beta

1,14

Bravida Holding AB

SWE

3,5%

Tracking Error

5,63

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE

3,5%

Informa�onskvot

0,55

Alpha

5,11

Up Capture Ra�o

99,56

Down Capture Ra�o

121,51

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

40,3

Sverige

92,1

Teknologi

16,4

Storbritannien

3,3

Hälsovård

10,8

Danmark

2,6

Sällanköpsvaror

9,5

Finland

1,8

Bank och ﬁnans

8,6

Norge

0,2

Konsument, stabil

5,8

Total

Media & kommunika�on

4,2

Fas�ghet

2,2

Basindustri & råvaror

2,2

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.

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.

