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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 4,589 % i september. 
 
Händelserik månad för Aktiehuset Fond 
Marknaden har varit relativt lugn under månaden men i 
fonden har det hänt betydligt mer. Det kanadensiska 
bolaget Garda World la ett bud på ett av våra största 
innehav G4S det har gjort att vi sålde hela innehavet 
med en fin vinst på närmare 30 % som följd. 
 
Det blir svårare att hitta undervärderade bolag överlag. I 
Sverige har vi blivit lite förvirrade då fastigheter och 
bostadsmarknaden gått väldigt stark senaste åren. 
Hufvudstaden som enligt oss är det absolut starkaste 
fastighetsbolaget på stockholmsbörsen med den finaste 
balansräkningen har ingen velat ta i med tång senaste 6 
mån.  

 
Detta byggde vi då upp till det största innehavet då de 
äger fastigheter med bästa läge värderade till ca 55 
miljarder SEK, och ett börsvärde på som lägst 24 mdr SEK 
och skulder på 6 mdr SEK.  
 
Nobia som varit ett av våra största innehav som vi köpte 
när det såg som mörkast ut har vi under september 
månad avyttrat. Investeringen har gett fonden en fin 
vinst på ca 60 %.  
 
Cloetta som vi berättat om tidigare och där vi anser att 
de varit felvärderare under lång tid har senaste tiden 
uppmärksammats från att de tagit tillbaka utdelningen 
samt möjligt bud på bolaget från Orkla under september 
månad har vi analyserat den engelska marknaden 
mycket, och som vi ser stora möjligheter att hitta små- 
och medelstora bolag. I nästa månadsbrev berättar vi 
mer om de bolag vi investerat i.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Största innehav   Största region  

Hufvudstaden 
Cloetta B 
Swatch Group 
Scandic Hotels 
Tethys Oil 
 

8,77 % 
8,77 % 
8,67 %  
6,68 % 
4,90 % 

 

 Sverige 
USA 
Schweiz 
Storbritannien 
Annat 

44,05 % 
17,95 % 
11,56 % 

6,55% 
19,89 % 

Avkastning   
September 
3 mån 
6 mån 

4,59 %  
10,59 % 
41,89 % 

Tillgångsfördelning 

Sverige
44%

USA
18%

Schweiz
12%

Storbritannien

6%

Annat
20%


