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

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
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27,4%
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6,9%
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14,4%
18,1%

16,5%
12,9%

*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Fondförmögenhet (MSEK)

45 934

% av �llg. i 10 största innehav

44,6%

SIXRX GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Juli 2021
Stockholmsbörsen fortsa�e s�ga under juli månad. Majoriteten av fondens innehav
lämnade rapporter för det andra kvartalet under månaden. Indutrade, Lifco och
Hexagon var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan H&M,
Ericsson och Embracer var fondens största nega�va bidragsgivare.

Antal innehav

36

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

4 418,37

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

38,8%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Indutrade och Lifco lämnade mycket starka rapporter för det andra kvartalet.
Bolagen redovisade en god e�erfrågan och fortsa� s�gande lönsamhet. Båda
bolagen har fortsa� a� göra �lläggsförvärv under kvartalet. Bolagens
decentraliserade styrning har ge� mycket goda resultat under pandemin. Medan
ﬂera �llverkande bolag har påverkats nega�vt av utmaningar inom logis�k,
komponentbrist och s�gande priser på insatsvaror, har både Lifco och Indutrade
lyckats navigera väl i denna miljö. De�a har resulterat i a� rörelseresultatet i Lifco
och Indutrade var nästan 50% högre än motsvarande kvartal 2019. Som jämförelse
var vinstnivån för e� tvärsni� av andra större industriföretag rela�vt oförändrad se�
över samma period. Båda bolagen har belönats med fortsa� betydande
kursuppgångar och högre värderingar.
Ericsson tappade på sin rapport, då bolaget bekrä�ade marknadens farhågor om a�
man räknar med lägre marknadsandelar på 5G i Kina, som en följd av de restrik�oner
som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei. Bolaget räknar med a� de�a
fördröjer lönsamhetsförbä�ringen i aﬀärsområdet Digital Services. På sikt bör
förlusten av andelar i Kina vara klart hanterbar ﬁnansiellt för Ericsson, särskilt då det
kan kompenseras av högre marknadsandelar i västvärlden i det fall polariseringen
blir tydligare. Ericsson har fortsa� utvecklas väl opera�onellt under året och står
inför en fortsa� posi�v marknadstrend då utrullningen av 5G ser ut a� fortsä�a i hög
takt.
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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
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Volvo annonserade e� partnerskap med de tyska lastbils�llverkarna Daimler och
Traton om a� man startar e� samriskbolag kring utbyggnaden av laddinfrastruktur
för elektriska lastbilar i Europa. Bolaget annonserade �digare under året även e�
samarbete med Daimler om gemensam utveckling av bränslecellsteknologi för
lastbilar. Ski�et �ll eldri� och på sikt även bränslecellsdri� kommer a� prägla
lastbilsbranschen de kommande åren och innebära ganska stora förändringar i hur
aﬀärsmodellen ser ut för en lastvagns�llverkare, men även stora möjligheter för de
som hanterar övergången bäst. Vi bedömer a� Volvo ligger långt fram i
omställningen och har goda möjligheter a� på sikt bli en långsik�g vinnare på
övergången.

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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*
Standardavvikelse %

17,55

Land

Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

SWE

6,2%

Hexagon AB Class B

SWE

5,5%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

5,1%

Volvo AB B

SWE

5,0%

Epiroc AB Share B

SWE

4,5%

Ge�nge AB Class B

SWE

3,8%

Indutrade AB

SWE

3,7%

Sharpekvot

0,89

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE

3,6%

Beta

1,12

Bravida Holding AB

SWE

3,6%

Tracking Error

5,73

Embracer Group AB

SWE

3,5%

Informa�onskvot

0,55

Alpha

4,97

Up Capture Ra�o

98,06

Down Capture Ra�o

119,90

*Baserad på månatlig avkastning. Riskfri ränta: OMRX Tbill 90 day SEK

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

40,8

Sverige

Teknologi

16,6

Storbritannien

3,1

Hälsovård

11,8

Danmark

2,3
2,0

Sällanköpsvaror

9,4

Finland

Bank och ﬁnans

8,8

Total

Konsument, stabil

5,1

Media & kommunika�on

3,6

Basindustri & råvaror

2,4

Fas�ghet

1,5

Total

92,6

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.

