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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

43 661

49,2%

37

SE0000428336

4 268,36

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                47,9%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2021

Börsen återhämtade sig starkt i oktober e�er nedgången under september. Epiroc, 
Lindab och Husqvarna var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, 
medan H&M, SKF och Embracer var fondens största nega�va bidragsgivare.

Under de två sista veckorna i oktober släppte en majoritet av innehaven sina 
kvartalsrapporter. Som vi skrivit om �digare har komponentbrist inom halvledare och 
även andra komponenter varit påtaglig under Q3. Tillsammans med kra�ig  
kostnadsinfla�on inom råvaror, frakt och energi har det varit en utmanande miljö för 
de �llverkande bolagen. Givet den situa�onen har de flesta bolag levererat starka 
rapporter. Det är kul a� se a� många verkstadsbolag, som förr om åren ha� problem 
med lönsamheten under tuffa perioder, nu levererar starka siffror. Ovan nämnda 
utmaningar, som delvis orsakats av pandemirestrik�oner, bedöms nu gradvis 
förbä�ras under resterande delen av året och in i nästa år.

Epirocs rapport visade a� de fortsä�er a� utvecklas i posi�v riktning. E�erfrågan på 
bolagets erbjudande inom gruvutrustning är stark. Epirocs fokus på a� växa den 
vik�ga serviceverksamheten ger effekt och de har e� bra momentum där nu. 
Koncernen gynnas av trenderna inom automa�on, digitalisering och elektrifiering. 
Den bredare elektrifieringstrenden i samhället kommer driva på e�erfrågan på 
koppar under många år framöver vilket ökar e�erfrågan på bolagets erbjudande. 
Eprioc håller sin kapitalmarknadsdag 1 december där vi får höra mer om de 
intressanta fram�dsutsikterna.

Lindab går från klarhet �ll klarhet och rapporterade e� mycket starkt resultat. 
Nuvarande ledning har gjort betydande förbä�ringsåtgärder de senaste åren som 
ger resultat. Lindab visade även a� de har en robust försörjningskedja och bra 
�llgång �ll råmaterial. De har en god leveranssäkerhet vilken är en konkurrensfördel 
särskilt i nuvarande situa�on då det råder brist på stål och andra produkter. Under 

*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

23,1% 3,4% 18,8% 12,1% 16,2%

30,2% 1,0% 23,1% 17,1% 12,7%

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 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).

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.  

kvartalet annonserade Lindab a� de avy�rar affärsområdet Building System som har 
rela�vt stora utmaningar. Därmed renodlas verksamheten mot kärnaffären som har 
goda utsikter �ll lönsam �llväxt under flera år framöver, pådrivet av ökat fokus på a� 
minska energiförbrukning i fas�gheter och a� skapa hälsosamma inomhusmiljöer. 
Koncernen fortsä�er även förvärva bolag inom kärnverksamheten där man nu avser 
öka takten framöver. Bolaget höjde också �llväxtmålen �ll minst 10% per år (�digare 
58%) och rörelsemarginalen ska övers�ga 10%.

SKF handlade svagt på sin rapport. Industrisegmentet som står för cirka 85% av 
koncernens rörelseresultat hi�lls i år fortsä�er a� utvecklas bra. Dock hade det 
mindre fordonssegmentet e� svagt kvartal då vik�ga kunder minskade 
bilproduk�onen kra�igt med kort varsel �ll följd av komponentbristen. Det 
resulterade i nega�v �llväxt, minskad produk�vitet och högre lagernivåer. 
Marginalen inom fordon blev därmed svag. Bilproduk�onen har förutsä�ningar a� 
öka i god takt under några år framöver från nuvarande låga nivåer. Koncernen 
fortsä�er konsolidera sin �llverkningskapacitet och automa�sera produk�on vilket 
kommer realisera stora besparingar fram �ll 2025. SKF genomför en översyn för a� 
uppnå den fulla poten�alen i verksamheten. Översynen ska vara slu�örd vid 
årsski�et och presenteras i samband med bokslutet i början av 2022.

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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,77

0,77

1,10

5,71

0,75

5,76

94,66

119,48

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Volvo AB B

Hennes & Mauritz AB Class B

Atlas Copco AB B

Sandvik AB

Epiroc AB Share B

Hexagon AB Class B

SKF AB B

Ge�nge AB Class B

Dome�c Group AB

Bravida Holding AB

SWE 7,1%

SWE 6,1%

SWE 5,7%

SWE 5,4%

SWE 5,2%

SWE 4,5%

SWE 4,4%

SWE 4,1%

SWE 3,5%

SWE 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 46,5

Sällanköpsvaror 16,0

Hälsovård 9,3

Teknologi 9,2

Bank och finans 6,0

Konsument, stabil 5,7

Media & kommunika�on 3,4

Basindustri & råvaror 3,2

Fas�ghet 0,7

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 95,4

Storbritannien 3,3

Finland 1,3

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.


