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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 förvaltning som en indexfond.  Vi gillar bolag med 
starka marknadspositioner, bra balansräkningar, fina 
kassaflöden och starka ägare. 

 
Aktiehuset Fond utveckling -6,15 % i oktober. 
 
Oktober månad har varit en väldigt stökig månad på 
världens börser. Det har inneburit att flera av 
världens index ligger på mellan 5-25 % minus i år. 
Volatilitet är något vi uppskattar då det är en 
förutsättning för att kunna hitta undervärderade 
kvalitetsbolag, och kunna överprestera index och nå 
vår målavkastning på 20 % per år.  
 
Vi ser störst möjligheter i Frankrike och 
Storbritannien för tillfället där vi hittat intressanta 
kvalitetsbolag under oktober.  

 
Société Bic SA , vanligtvis bara benämnt Bic är ett 
tillverkande företag baserat i Clichy , Frankrike , mest känt för 
att tillverka produkter som tändare , rakhyvlar och pennor.  
Bolaget grundades 1945 av Marcel Bich . Denna typ av bolag 
är sällsynta att hitta till låga värderingar. Bolaget har visat 
under 75 års tid att de kan hålla en hög lönsamhet och växa 
utan att ta för stora risker. Denna typ av investering påminner 
mycket om vårt största innehav Swatch Group. 
 
I Sverige har vi byggt en stor position i Loomis som nu blivit det 
femte största innehavet i fonden. Vi anser att bolaget är ett av 
de mest felvärderade bolagen på Stockholmsbörsen och drar 
gärna fördel av detta. Loomis AB är ett svenskt företag 
specialiserat på värdehantering samt effektivisering av 
kontantflöden. Företaget har drygt 23 000 medarbetare vid 
knappt 400 lokalkontor i drygt 20 länder. Koncernens 
huvudkontor är placerat i Stockholm. 
 
 
 

 

 

 

 

Största innehav   Största region  

Hufvudstaden 
Cloetta B 
Scandic Hotels 
Swatch Group 
Loomis  
 

8,67 % 
8,11 % 
7,81 %  
7,07 % 
6,63 % 

 

 Sverige 
USA 
Schweiz 
Frankrike 
Annat 

46,41 % 
13,35 % 

8,61 % 
7,96 % 

23,67 % 

Avkastning   
Oktober 
3 mån 
6 mån 

-6,15 %  
1,83 % 

15,10 % 

Tillgångsfördelning 
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24%
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