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Förvaltare
Jens Alverö
NAV
53,87
Utveckling september -2,1%

Förvaltarkommentar
Vapenvilan i Ukraina har varat i över tre veckor. Ryska styrkor har
dragit sig tillbaka och samtal mellan den ukrainska regeringen och
företrädare för rebellstyrkorna har förts om att ge regionerna Luhansk
och Donetsk ett större självstyre än idag. Ukraina har lovat vänta med
att uppfylla delar av associationsavtalet med EU till slutet av 2016. En
överenskommelse har nåtts om ryska gasleveranser till Ukraina, EU
och andra länder på Balkan. Ännu ligger EUs sanktioner och Rysslands
motsanktioner orörda men det diplomatiska tonläget har i det här
avseendet lagt sig en aning.
I andra avseenden har läget förvärrats. Det ryska parlamentet Duman
har i ett första utkast föreslagit att begränsa det utländska ägandet i
ryska mediabolag till 20 procent (från dagens 50 procent). Det ryska
parlamentet har lagt ett lagförslag som ska göra det möjligt för regeringen att beslagta utländska tillgångar i landet som motdrag till
”illegala sanktioner” mot företrädare för ryska bolag. Och en rättstvist
har inletts av ryska åklagare mot den ryske oligarken Jevtusjenkov.
Den senare har försatts i husarrest och det utreds om han, som företrädare för holdingbolaget Sistema, på ett olagligt sätt förvärvade
aktiemajoriteten i oljebolaget Bashneft. Om åklagarna vinner gehör
riskerar Sistemas aktier i Bashneft att konfiskeras och auktioneras ut
till en tredje part. Rättstvisten jämförs med hur oljebolaget Yukos en
gång konfiskerades från Michail Chodorkovskij. Alla dessa rättsliga
åtgärder varslar om ett allt sämre investeringsklimat i Ryssland. De får
anses vara den främsta anledningen till varför ryska tillgångar ratas av
omvärlden. Den ryska rubeln har aldrig varit svagare och ryska aktier
aldrig lägre värderade. Gustavia Ryssland äger inga aktier i Sistema.
Fonden hade ett mindre innehav i Bashneft men har nu sålt det.
Fonden har minskat sina innehav i Gazprom och Rosneft, och istället
ökat dem i Magnit (landets ledande livsmedelskedja) och Mail.ru
(landets ledande internetbolag som inte omfattas av lagförslagen
ovan).

Största innehav 2014-09-30
Sberbank
Lukoil
Surgutneftegaz pref
Magnit
Gazprom
Mobile Telesystems
Novatek
Megafon
Tatneft pref
Norilsk Nickel

8,4%
8,3%
8,3%
6,2%
6,2%
4,9%
4,6%
4,4%
4,4%
4,4%

Utveckling 3 års period

Bransch exponering
Industri 2,1%

Sällanköp 2,1%

Kassa 5,8%

Kraftförsörjning
2,3%
Informationsteknologi 4,3%

Energi 37,3%

Dagligvaror 6,2%
Telekomoperatörer
12,4%
Bank&Finans 12,7%

Material 13,7%

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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Gustavia Ryssland är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i Ryssland men har även mandat att investera i andra
forna sovjetrepubliker. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad
förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten
för val av inriktning på sektor- och landsnivå.
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