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*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2022
Stockholmsbörsen utvecklades posi�vt i oktober. Börsen har fortsa� stort fokus på
inﬂa�onen, räntan och konjunkturutsikterna. Atlas Copco, Ge�nge och Hexpol var
största posi�va bidragsgivarna �ll fondens utveckling. Embracer, OX2 och AddLife
bidrog mest nega�vt under månaden.

Antal innehav

38

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

3 347,1

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

60,1%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Under oktober presenterade en stor del av börsbolagen sina rapporter för det tredje
kvartalet. De ﬂesta av fondens innehav har också rapporterat. En klar majoritet av
innehaven fortsä�er a� leverera starkt i en mer utmanande omvärld, vilket bidrog
posi�vt �ll avkastningen under månaden.
Atlas Copcos rapport visar a� koncernen fortsä�er a� utvecklas starkt. Det var
intressant a� se den starka orderingången inom kompressorteknik, som ökade
organiskt med över 20% jämfört med motsvarande period föregående år.
Kompressorer är e� av dem vik�gaste verktygen för industrin men sam�digt är
kompressorer en stor energiförbrukare. En stor del av totalkostnaderna för en
kompressor under sin livscykel är energi. Atlas Copco erbjuder bra lösningar för a�
minska energiförbrukning och återvinna värmen vilket skapar en betydande posi�v
eﬀekt både för kundernas resultat och miljön. Den här typen av investeringar har
blivit mer intressanta i och med större fokus på hållbarhet och på grund av de höga
energipriser vi har idag. Atlas såg även ökad e�erfrågan på kompressorer från LNG
applika�oner, ba�eri applika�oner och carbon capture, vilka alla är kopplade �ll mer
hållbara energilösningar.
Ge�nge har ha� e� tu� år på börsen men utvecklades starkt under oktober.
Ge�nge har utvecklats i en posi�v riktning under nuvarande ledning och har ﬂera
verksamhetsområden som kan bidra �ll en god vins�llväxt under de kommande
åren, vilket också kan komple�eras med förvärv. De opera�onella förbä�ringar och
kostnadsminskningar bolaget har jobbat hårt med under ﬂera år bör sam�digt
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fortsä�a bidra �ll gradvisa resulta�örbä�ringar. Balansräkningen är stark och
värderingen är a�rak�v. 2022 har dock varit utmanande. Planerad kirurgi har inte
återhämtat sig �ll prepandemiska nivåer och produkter som används vid behandling
och vaccin av covid19 har utvecklats svagare än vad bolaget beräknat. Problem i
leveranskedjorna, nedstängningar i Kina, personalbrist i vården och oro kring
sjukhusens budgetar har påverkat nega�vt. Därför var nedguidningen för helåret i
kvartalsrapporten inte oväntad. Ge�nge har alltjämt goda långsik�ga fram�dsutsikter
för god vins�llväxt.
Embracer är e� entreprenörsdrivet bolag som utvecklar och förlägger tv och
dataspel, mobilspel och brädspel. Embracer har varit framgångsrika med 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. Embracers utvecklingspor�ölj har mognat
och bolaget har nu kommit in i en spännande fas med många spelsläpp planerade
under de kommande åren. Därför har bolaget god poten�al a� nå betydligt högre
intjäningsnivåer och kassaﬂöden, vilket skulle mo�vera en högre värdering.
Embracers kvartalsrapport kommer i mi�en på november.

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).
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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 %

20,75

Land

Por�öljvikt %

Atlas Copco AB Class B

SWE

7,4%

Hexagon AB Class B

SWE

6,1%

Ge�nge AB Class B

SWE

5,2%

Svenska Handelsbanken AB Class A

SWE

4,8%

Volvo AB Class B

SWE

4,0%

Bravida Holding AB

SWE

3,9%

Hexpol AB Class B

SWE

3,9%

Sharpekvot

0,26

AAK AB

SWE

3,7%

Beta

1,04

Embracer Group AB

SWE

3,4%

Tracking Error

6,07

Sandvik AB

SWE

3,3%

Informa�onskvot

0,76

Alpha

4,78

Up Capture Ra�o

92,26

Down Capture Ra�o

110,13

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

45,1

Sverige

Hälsovård

14,9

Storbritannien

Bank och ﬁnans

10,2

Total

Sällanköpsvaror

7,5

Teknologi

7,0

Basindustri & råvaror

4,2

Konsument, stabil

3,9

Media & kommunika�on

3,6

Fas�ghet

2,0

Ny�otjänster

1,6

Total

96,8
3,2
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.
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