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Förvaltarkommentar

Framförallt var det bolag inom den kinesiska solenergisektorn
som utvecklades starkt. Suntech Power var upp hela 44 procent och Trina Solar nästan 42 procent. Den kraftiga kursutvecklingen kom efter det att kinesiska myndigheter offentliggjort att de vill reformera sektorn och skapa en lönsam industri.
Inga nya bolag tillkom och inga innehav avyttrades under
december. Däremot nettosåldes aktier i Arise Windpower,
EolusVind och PNE vind under perioden. Alla tre bolagen har
haft en stark utveckling under den senaste perioden och förvaltarna valde att vikta ner innehaven något. Försäljningarna
bidrog även till att vi minskade fondens exponering i kraftgenererade bolag.
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December var en stark månad för miljösektorn och fonden
hade en god utveckling. Fonden steg med 4,8 procent under
månaden vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex
(MSCI World) som sjönk med 0,5 procent.
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På köpsidan ökades innehavet i Vestas. Bedömningen är att
kurserna på bolagen inom tillverkarleden nu nått en attraktiv
nivå, både inom solcellstillverkare och inom vindkraft. Vi väljer
Vestas för deras globala närvaro och höga kvalitet.
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Geografisk exponering
Kassa 16,7%
Sverige 23,3%

Italien 4,5%

Tyskland 5,1%

Kina 6,1%

USA 14,1%

Norge 6,3%
Danmark 8,9%

Spanien 6,6%
Finland 8,4%

Om Fonden

Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och fondinformationsbroschyr kan
erhållas av fondbolaget.
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GustaviaDavegårdh SolVindVatten är en aktivt förvaltad aktiefond
som investerar globalt i förnyelsebar energi och miljöteknik. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess.
En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning
och sektorer. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge.
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