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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
start**

25,5%
32,2%

4,5%
8,8%

14,5%
20,8%

13,2%
17,7%

16,4%
12,8%

*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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45 035

% av �llg. i 10 största innehav

44,4%
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*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2021
Stockholmsbörsen handlade i sidled under augus�. Hexagon, Thule och Atlas Copco
var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan Embracer, GN
Store Nord och Autoliv var fondens största nega�va bidragsgivare.
Hexagon fortsä�er a� utvecklas starkt och är bra posi�onerade mot de långsik�ga
trenderna inom automa�on och digitalisering. Den ökande andelen mjukvara bidrar
�ll mer stabilitet och högre marginaler. Historiken av god organisk samt förvärvad
�llväxt håller i sig och väntas fortsä�a många år framöver. Tidigare under sommaren
annonserade Hexagon e� rela�vt stort och spännande förvärv av Infors verksamhet
inom enterprise asset management (EAM). Kunder inom industrin, fas�gheter och
infrastruktur använder EAM för a� bevaka, följa upp och öka avkastningen på sin
�llgångar, samt minska risken för dri�störningar. Förvärvet är en vik�g pusselbit i
Hexagons långsik�ga ambi�on a� skapa autonoma lösningar, vilket skapar stora
produk�vitetsvinster för kunderna.
Embracers ak�e gick svagt under augus� huvudsakligen på grund av branschspeciﬁk
oro, men bolaget fortsä�er utvecklas i rä� riktning. Spelpor�öljen har breddats
kra�igt de senaste åren och de har en starkt utvecklingspipeline som ska driva
organisk �llväxt under ﬂera år framöver. De fortsä�er vara ak�va på förvärvssidan,
vilket har varit en stor vinstdrivare historiskt. Det ﬁnns e� rekordstort antal
förvärvskandidater och vi bedömer a� utsikterna är goda för a� se fortsa� många
förvärv framöver. Bolaget stärker även sin governance med mer robusta processer,
går över �ll IFRS redovisning och siktar mot a� listas på huvudmarknaden, vilket är
posi�vt. Vd Lars Wingefors utvecklar framgångsrikt bolaget med e� tydligt långsik�gt
fokus i linje med ak�eägarnas intressen. Ak�en är rela�vt lågt värderad i rela�on �ll
fram�dsutsikter vi ser.

Antal innehav

35

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

4 353,18
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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 medgivande.
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Återhämtningsfasen e�er pandemin har fortsa� under sommaren och har goda
förutsä�ningar a� fortsä�a framöver. Dock har vi �llfälliga störningar i form av
komponentbrist, brist på transporter, samt a� smi�spridningen återigen har ökat.
Det påverkar producerande bolag och särskilt dem med stora globala ﬂöden. Brist på
halvledare har varit i fokus under sensommaren och beror på en kombina�on av
kapacitetsbrist, komplexa leverantörskedjor och pandemirestrik�oner i Asien. Bristen
på halvledare har påverkat särskilt bilindustrin. Även om det är �llfälliga störningar
har det resulterat i en svag kursutveckling för exempelvis Autoliv, medan Atlas Copco
som levererar utrustning och service �ll halvledarindustrin har utvecklats starkt.
Bedömningen är a� problemen är som störst under Q321 för a� sedan förbä�ras.

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 %

17,54

Land

Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

SWE

5,8%

Volvo AB B

SWE

5,3%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

5,0%

Hexagon AB Class B

SWE

5,0%

Epiroc AB Share B

SWE

4,4%

Sandvik AB

SWE

4,1%

Bravida Holding AB

SWE

3,8%

Sharpekvot

0,83

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE

3,7%

Beta

1,12

Ge�nge AB Class B

SWE

3,6%

Tracking Error

5,73

Embracer Group AB

SWE

3,5%

Informa�onskvot

0,66

Alpha

5,62

Up Capture Ra�o

95,63

Down Capture Ra�o

119,90

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

41,4

Sverige

Teknologi

16,5

Storbritannien

3,3

Hälsovård

10,6

Finland

2,0
1,7

Bank och ﬁnans

9,0

Danmark

Sällanköpsvaror

9,0

Total

Konsument, stabil

6,0

Media & kommunika�on

3,7

Basindustri & råvaror

2,4

Fas�ghet

1,3

Total

93,0

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.

