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Startdatum
Jämförelseindex
Bankgironummer
PPM
Risknivå
Minsta insättning
Insättnings och uttagsavgift
Förvaltningsavgift

2003-10-03
SIX PRX
5623-2309
569 988
6 av 7
200 kr
0%
1,5%

Förvaltare
NAV
Utveckling feb

Niklas Tollstén
484,55
3,3%

Förvaltarkommentar
Framåtblickande makrostatistik förbättrades både i USA och Europa
under månaden. Detta, sammantaget med sjunkande långräntor, positiva kommentarer från konjunkturkänsliga företag samt förhoppningar
om ekonomiska stimulanser i USA fick världens börser att utvecklas
positivt under månaden.
I Sverige steg börsen med knappt 3 procent och det var framförallt
sektorerna hälsovård, teknologi och telekom som utvecklades starkt
medan sektorerna konsumenttjänster och energi gick svagare.
Fonden utvecklades positivt och steg med 3,3 procent jämfört med
fondens jämförelseindex (SIXPRX) som ökade med 2,9 procent. Sedan
årsskiftet är fonden upp med 4,4 procent jämfört med jämförelseindex som stigit 4,2 procent.

Största innehav 2017-02-28
Hennes & Mauritz B
Nordea
Volvo B
SEB A
Investor B
Bredband 2
Atlas Copco
Ericsson B
Nokia
Sandvik

5,5%
4,8%
4,7%
4,5%
3,7%
3,5%
3,1%
3,1%
2,9%
2,5%

Utveckling 3 månader

Av fondens innehav som utvecklades positivt kan framförallt nämnas
AstraZeneca, Oriflame, Nokia och Millicom. En stark rapport samt en
optimistisk kapitalmarknadsdag medförde att Oriflame steg knappt 40
procent under månaden. Millicom rapporterade ett starkare resultat
än väntat och aktien steg med 14 procent.
Innehav som utvecklades negativt var framförallt Autoliv, H&M och
Ratos. Autoliv rapporterade en rapport där tillväxten inom aktiva säkerhetsprodukter kom in lägre än väntat. Ratos backade hela 11 procent efter att ha släppt en rapport där utdelningen sänktes samt försiktiga kommenterer. H&M utvecklades svagt på oro för bolagets relativt svaga försäljning.

Bransch exponering
Konsumentvaror
1,9%

Kassa 4,5%

Material 6,4%

Under månaden har fonden avyttrat samtliga aktier i fastighetsbolaget
Balder.

Industri 23,7%

Telekommunikation
8,8%

Teknik 9,1%

Hälsovård 9,8%

Finans & Fastighet
21,9%

Konsumenttjänster
13,9%

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.

GUSTAVIA Kapitalförvaltning AB
Orgnr 556985-7815
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Gustavia Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
företrädesvis stora och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. Målsättningen för
fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn
till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning och riskprofil.
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