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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 3,302 % i augusti 
 
Vilka bli vinnarna efter Corona? 
Under  augusti månad har vi tagit stora positioner i bolag 
vi tror på som vinnare även efter Corona. Framförallt kan 
flera bolag inom detaljhandeln komma ur som vinnare 
efter Corona. Flera bolag vi bevakat från början av året 
handlas fortfarande till samma låga värderingar som när 
det var som värst i mitten på mars månad. Vilket är 
ytterst anmärkningsvärt då butiker öppnat och 
verksamheten är igång på flera marknader och 
återhämtar sig även på de värst drabbade marknaderna.  

 
 
 

 
Ett av de bolag vi tagit en stor position i är 
kvalitetsbolaget Hugo Boss. Bolaget är ett 
tyskt klädmärke och modehus med inriktning på 
herrkollektioner. Huvudkontoret är beläget 
i Metzingen i Tyskland. Hugo Boss är en av de ledande 
tillverkarna av herrkostymer, men har även dam- och 
barnkollektioner. Därtill har man lanserat parfymer, som 
licenstillverkas av Procter & Gamble.  
 
Ett annat intressant bolag vi tagit en stor position i är 
bolaget Loomis där rädslan för kontanthantering i 
Sverige är väldigt stor och påverkat aktiekursen oerhört 
negativt. Men det man ska komma ihåg är att Loomis 
verkar globalt och att  Sverige är en väldigt liten 
marknad. Kursen är ner 50 % men bolaget i sig har ej 
påverkats i motsvarande omfattning. Och 
kontanthanteringen globalt är fortfarande viktig och 
kommer så att vara under lång tid. Loomis har en 
ledande roll i denna viktiga marknad.  

 

 

 

 

Största innehav   Största region  

Hufvudstaden 
Cloetta B 
Swatch Group 
Tethys Oil 
G4S Plc 

8,77 % 
8,67 % 
8,04 %  
5,69 % 
4,75 % 

 

 Sverige 
USA 
Schweiz 
Danmark 
Annat 

40,15 % 
18,69 % 
11,50 % 

4,63 % 
25,03 % 

Avkastning   
Augusti 
3 mån 
6 mån 

3,30 %  
9,349 % 

-13,22 % 

Tillgångsfördelning 

Sverige
40%

USA
19%

Schweiz
11%

Danmark
5%

Annat
25%

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4dm%C3%A4rke
https://sv.wikipedia.org/wiki/Modehus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metzingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parfym
https://sv.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble

