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Information i korthet  
 

Aktiehuset Fond är för dig som tror på fortsatt 
framgång för kvalitetsbolag, en koncentrerad fond 
med 25-30 bolag, d v s ej passiv med 100 bolag som 
en indexfond.  Vi gillar bolag med starka 
marknadspositioner, bra balansräkningar, fina 
kassaflöden och starka ägare. 
 
Aktiehuset Fond är upp 2.10 % i Juli, Index 1.35 % 

 
Semestermånaden juli har precis som sig bör varit 
relativt lugn. Kvartalsrapporterna har varit bättre 
än förväntat i de svenska bolagen efter relativt lågt 
ställda förväntningar från analytikerkåren. En 
bidragande orsak till de positiva rapporterna är de 
generösa stödpaketen från svenska staten.  
Om vi börjar med de negativa nyheterna så har 
detaljhandeln inom kläder och skor fortfarande det 
tufft globalt, men förbättringar har setts under 
juni/juli då butiker öppnas i Europa, USA och Asien. 
I denna bransch ser vi stora möjligheter för den 
långsiktige då flera bra bolag är nere på rekordlåga 
värderingar.  

 
Om vi övergår till de positiva nyheterna så anser vi 
att vissa delar av energisektorn tagit för mycket 
stryk p g a politiska utspel, och har därför tagit stora 
positioner. Under juli månad så kom det fram till att 
AKER Solutions la ett bud på Kvaerner och ska nu 
fusioneras samman. Detta blir då det största 
innehavet i fonden och bidragit till en rejäl uppgång 
i fonden under juli månad.   
 
En annan positiv nyhet är vårt innehav i Nobia. 
Bolaget som är specialiserade inom tillverkning och 
utveckling av kökslösningar har gått urstarkt. 
Produkterna vidaresäljs under ett flertal 
varumärken på den europeiska marknaden och 
innefattar huvudsakligen Marbodal, Petra och 
Sigdal. Kunderna består av både privat- och 
företagskunder där bolaget ser fortsatt uppsida.  
 
I nästa månadsbrev kommer vi avslöja ett par nya 
fina bolag vi investerat i.  
 
Månadens avslutande ord blir att fokus framöver är 
på kvalitetsbolag som levererar även efter Corona. 
 

 

Största innehav   Största region  

Cloetta AB 
Hufvudstaden 
Swatch Group 
G4S Plc 
Tethys Oil 

8,91 % 
8,52 % 
8,12 %  
4,74 % 
4,02 % 

 

 Sverige 
USA 
Schweiz 
Norge 
Annat 

36,02 % 
22,50 % 
11,57 % 

5,67 % 
24,24 % 

Avkastning   
Juli 
I år 

 2,10 %  
-31,93 % 
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