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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2020
Den sista augus� har det gå� e� år sedan vi
�llsammans tog över förvaltningen av fonden. Vi
har ha� fullt fokus på a� arbeta enligt den strategi
som har gjort fonden framgångsrik sedan starten
för strax över 25 år sedan: tydligt ak�v förvaltning,
fokus på företagsberä�elsen, långsik�ghet och
egen analys.
Under året som gå� har vi fokuserat på a� göra en
grundlig analys av bolag i och utanför por�öljen,
vilket har inneburit en hög ak�vitetsnivå vad gäller
bolagsinterak�oner och analysarbete. Vi investerar
där vi bedömer a� marknaden underska�ar
poten�alen i förhållande �ll vår analys av bolagens
fram�da utveckling. De�a har inneburit något ﬂer
innehav med en god långsik�g vins�llväxt, medan
vi är mer försik�ga med mogna bolag i mogna
branscher. Sammantaget har året resulterat i
tre�on nya innehav och tre innehav som har
lämnat por�öljen. Större nya innehav är Hexagon,
H&M, Thule, Electrolux, AstraZeneca, Bravida, GN
Store Nord, Ericsson och Systemair. Autoliv, Danske
Bank och Nolato har lämnat por�öljen.
Vi har arbetat med a� utveckla fondens
hållbarhetsarbete, e� arbete som kommer
aktualiseras allt mer då styrmedel och regleringar
kommer a� belysa skillnader i bolags
samhällspåverkan. Hållbarhet integreras fullt ut i

bolagsanalysen, vilket bidrar �ll a� iden�ﬁera
investeringsmöjligheter i bolag där de�a är en
aﬀärsmöjlighet eller konkurrensfördel.
Under det första året har fonden utvecklats väl, och
bä�re än si� jämförelseindex. Coronapandemin
innebar ini�alt breda nedgångar, men också
förhållandevis stora möjligheter �ll omplaceringar
där ak�ereak�onerna inte speglade förändringarna
i bolagens långsik�ga utsikter. Genomförda
förändringar har bidragit �ll den posi�va
utvecklingen och en bra återhämtning. Flera
betydande innehav har utvecklats väl, där
Indutrade, Nibe, Lifco, Embracer och Hexagon har
varit de mest posi�va bidragsgivarna. Securitas,
AAK och Loomis har stå� för de största nega�va
bidragen.
Framöver ser vi fortsa�a goda möjligheter för vår
ak�va förvaltningss�l. Årets marknadsturbulens har
tydliggjort de�a än mer. Vi som många andra ak�va
förvaltare upplever a� ﬂer felprissä�ningar inﬁnner
sig med växande passiva, regelbaserade och
tema�ska ﬂöden. Vi är övertygade om a� vår
posi�va förvaltningsmiljö i kombina�on med en
genomarbetad strategi och fullt fokus på
u�örandet av denna ger förutsä�ningar för goda
resultat även framgent.
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Fondfakta
Startdatum

19941021

Fondförmögenhet (MSEK)

33 911

% av �llg. i 10 största innehav

47,3%

Antal innehav

35

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

3 167,86

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

52,6%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)
I år

3 mån

3 år*

5 år*

10 år*

Sedan
start*
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6,5%

14,8%

5,7%

7,4%

12,2%

15,62%
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3,5%

10,5%

11,1%

10,3%

11,9%

11,71%

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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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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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  40 bolag.

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse

17,85

Land

Por�öljvikt %

Indutrade AB

SWE

5,8%

Hexagon AB Class B

SWE

5,1%

Atlas Copco AB B

SWE

5,1%

Husqvarna AB B

SWE

4,6%

Volvo AB B

SWE

4,6%

Epiroc AB Share B

SWE

4,3%

Hennes & Mauritz AB B

SWE

4,1%

Sharpekvot

0,53

Dome�c Group AB

SWE

4,1%

Beta

1,18

AAK AB

SWE

3,9%

Tracking Error

5,67

Lifco AB Class B

SWE

3,6%

Informa�onskvot

0,45

Alpha

4,12

Up Capture Ra�o

103,83

Down Capture Ra�o

122,25

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

54,7

Sverige

87,9

Teknologi

14,1

Finland

3,5

Bank och ﬁnans

10,0

Schweiz

3,2

Sällanköpsvaror

7,8

Storbritannien

3,2

Hälsovård

5,4

Danmark

2,3

Konsument, stabil

3,7

Total

Media & kommunika�on

2,7

Basindustri & råvaror

1,6

Total

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.

