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*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2022
Stockholmsbörsen backade under augus�. Fondens innehav inom läkemedel stod
emot nedgången bra under månaden. AstraZeneca, Camurus och Nordea var de
största posi�va bidragsgivarna �ll fondens utveckling. Ge�nge, Indutrade och
Embracer bidrog mest nega�vt under månaden.

Antal innehav

38

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

3 295,0

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

69,2%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

AstraZeneca har under de senaste åren ha� stora framgångar i framtagning av nya
mer eﬀek�va läkemedel, särskilt inom cancervård och byggt en stor pipeline av nya
kandidater. Nyhetsﬂödet kring bolagets läkemedelsutveckling har varit fortsa� god
under året, där man kan ly�a fram Enhertu och Farxiga där utvecklingen ser klart
posi�v ut. Det har stärkt bilden a� AstraZeneca ska kunna leverera en god
vins�llväxt under ﬂera år framöver vilket har bidragit �ll a� ak�emarknaden har
värderat upp ak�en under året. Ak�en handlas trots uppgången i år �ll en
förhållandevis a�rak�v värdering.
Camurus höjde under kvartalsrapporten i juli sina förväntningar för helårsresultatet,
och arrangerade en kapitalmarknadsdag i början av september där man
presenterade oﬀensiva långsik�ga mål. Bolaget ser goda �llväxtmöjligheter för sin
huvudsakliga produkt Buvidal och för ﬂera läkemedel som är under utveckling.
Buvidal används i behandling av opioidberoende, som under ﬂera år varit e� snabbt
ökande globalt hälsoproblem där rela�vt få får en eﬀek�v behandling. Buvidal är e�
lång�dsverkande läkemedel som underlä�ar för användaren a� följa behandlingen,
vilket kan ge betydande posi�va eﬀekter för användaren och i förlängningen även
stora samhällsekonomiska eﬀekter då ﬂer kommer ur si� missbruk och kan återgå �ll
mer normala liv.
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Embracer är e� entreprenörsdrivet bolag som utvecklar och förlägger tv och
dataspel. Embracer rapporterade si� första kvartal för det brutna räkenskapsåret
2022/2023 under månaden. Kvartalet hade lägre ak�vitet i termer av nya spelsläpp,
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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 medgivande.
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och är e� förhållandevis litet kvartal för bolaget. Embracer går in i en intensiv period
under resten av året med ﬂera stora spelsläpp planerade. Bolaget fortsä�er ta steg
mot betydligt högre intjäningsnivåer och kassaﬂöden, vilket skulle mo�vera en högre
värdering. Embracer har varit skickliga i a� knyta �ll sig duk�ga entreprenörer och
rä�gheter i branschen via förvärv, och har gjort e� stort antal förvärv under de
senaste åren. Under månaden annonserade man a� man förvärvat rä�gheter �ll
Sagan om Ringen, vilket ger möjligheter för Embracer a� utveckla nya spel och annan
media baserat på dessa rä�gheter.

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 20211231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall SIXRX.
2,3 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 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 %

20,54

Land

Por�öljvikt %

Atlas Copco AB Class B

SWE

7,1%

Hexagon AB Class B

SWE

6,3%

Ge�nge AB Class B

SWE

5,0%

Volvo AB Class B

SWE

4,3%

Embracer Group AB

SWE

4,0%

AAK AB

SWE

3,8%

Bravida Holding AB

SWE

3,8%

Sharpekvot

0,33

Sandvik AB

SWE

3,7%

Beta

1,06

Svenska Handelsbanken AB Class A

SWE

3,6%

Tracking Error

6,02

Hexpol AB Class B

SWE

3,5%

Informa�onskvot

0,84

Alpha

5,43

Up Capture Ra�o

92,09

Down Capture Ra�o

112,58

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

44,8

Sverige

Hälsovård

15,0

Storbritannien

Sällanköpsvaror

9,3

Bank och ﬁnans

7,8

Teknologi

7,1

Media & kommunika�on

4,2

Konsument, stabil

4,0

Basindustri & råvaror

3,9

Ny�otjänster

2,1

Fas�ghet

1,7

Total

Total

96,7
3,3
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.

