MÅNADSKOMMENTAR - AUGUSTI 2016
Inside Sweden hade en värdeutveckling på +1,6 procent vilket var knappt en
procent sämre än index. Fonden har under året konsekvent legat lågt exponerad
mot banker vilka tillhört de svagare bolagen på Stockholmsbörsen men i augusti
steg bankaktierna kraftigt vilket missgynnade fonden något. . Fondens största
bidragsgivare var säkerhetslösningsbolaget Troax som steg med 19 procent.
Under månaden rapporterades resultatet för andra kvartalet vilket kom in något
lägre än väntat men en stark orderingång, ökning av marknadsandelar samt en
organisk tillväxt på 10 procent gav stöd till kursuppgången. Ett annat innehav som
utmärkte sig var bostadsutvecklaren Besqab med värdeökning på +16 procent
under månaden.
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Placeringsinriktning
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 återinvesterade utdelningar.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.insiderfonder.se.
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