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Avkastning (%)

Per datum: 2016-06-30

Ackumulerad Fond Index

Placeringsinriktning 1 mån -2,2 -3,6

3 mån 1,7 -1,2

i år -5,8 -3,7

1 år 4,0 -3,3

3 år 55,1 44,6

Nyckeltal

Standardavvikelse 3 år fond 14,5

Standardavvikelse 3 år index 13,2

Risk enligt basfakta 5/7

BRANSCHFÖRDELNING     Portföljdatum: 2016-06-30 Sharpkvot 0,72

Active share

Morningstar-rating **

Största innehav
VIKT %

Rottneros 6,8

Boliden 6,0

Billerud Korsnäs Ab 5,9

Telia Co Ab 5,9

Hexpol Ab 5,8

Vitrolife 4,7

Capio Ab 4,5

Biogaia B 4,5

Getinge 4,4

Recipharm Ab B 4,4

TOTALT

Avkastning per månad (%)

FONDFAKTA

STARTDAG 2010-10-01 REVISOR Ernst & Young

PPM HANDEL Dagligen

FONDTYP Aktiefond FÖRVALTARE Erik Lidén

MARKNAD Sverige JÄMFÖRELSEINDEX SIX Portfolio Return Index

ISIN-KOD SE0003495654 FÖRVARINGSINSTITUT Skandinaviska Enskilda Banken

FONDVALUTA SEK FAST ARVODE

FÖRVALTAT KAPITAL 49 MSEK RÖRLIGT ARVODE 20% på avkastning över jämförelseindex

476895

Inside Sweden sjönk med 2,2 procent men lyckades överträffa index med hela 
1,4 procentenheter efter att fondens innehav stod emot marknadssvängningarna 
relativt väl. De innehav som gav störst bidrag till fondens utveckling var 
gruvbolaget Boliden med en värdeutveckling på +10 procent. Aktiekursen fick 
stöd av högre pris på basmetaller samt höjd riktkurs av utländsk storbank. Även 
medicinteknikföretaget Vitrolife hade en god utveckling. En kombination av 
förvärv av två tyska laserproducenter, ökad bredd i produktportföljen samt 
köprekommendation med höjd riktkurs fick Vitrolife-aktien att stiga med omkring 
9 procent under månaden.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev -5,8 procent vilket var 2,2 
procentenheter sämre än index.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska medelstora och 
stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom 
Insiderfonders Insidermodell.Fonden tillämpar en god spridning över olika 
sektorer och branscher och målet är att maximera avkastningen på lång sikt 
med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden kommer alltid att investera minst 
90 % av tillgångarna i börsnoterade aktier.Genom att följa placeringarna av de 
som kan bolagen bäst är det fondens målsättning att ge dig som investerare en 
bättre avkastning än fondens jämförelseindex SIX Portfolio Return Index 
(SIXPRX) som speglar utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive 

52,9

0,90%

0,86%

Sjukvård (29,6%)

Råvaror (24,7%)

Konsument, cyklisk (19,6%)

Fastigheter (15,4%)

Kommunikation (5,9%)

Finans (4,1%)

Konsument, stabil 3,4%)
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