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IKC Fastighetsfond

• Aktivt förvaltad aktiefond med branschfokus

• Investerar främst på den svenska 
bygg- och fastighetsmarknaden

• Max 30% kan investeras i övriga världen

• Passar som del i en långsiktig portfölj

• Kan även passa för placeringar på medellång sikt

• Låga räntor skapar goda förutsättningar

• Placeringar i fastigheter har historiskt varit ett 
tillgångsslag med bra riskjusterad avkastning          
och utgör en bra bas i en långsiktig portfölj

Fondfakta

Förvaltare Niklas Hultqvist
& Inge Knutsson

NAV Dagligen

Förvaltnings-
avgift

1,00%  (A)
0,60%* (B)

AUM 148 Mkr

Risk 6 av 7
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* Minsta insättning 100.000 kr 

https://www.hallbarhetsprofilen.se/fund.html?isin=SE0006600243


Förvaltningen
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• Aktiv förvaltning och fundamental bolagsanalys

• Fonden investerar i välskötta bolag med goda
förutsättningar för tillväxt som bedöms kunna 
ge en jämn och stabil avkastning över tid

• Störst fokus på de enskilda bolagen
 Ägare & företagsledning
 Tillväxt & lönsamhet
 Kassaflöde
 Risker

• Relativt koncentrerad portfölj med 20-30 bolag

• Konjunkturutveckling och efterfrågan ligger till grund för fördelningen 
inom de olika delbranscherna

• Innehaven viktas om med hänsyn till var vi befinner oss i konjunkturen. 
Fastighetsbolag med ett stort inslag av bostäder och samhällsfastigheter 
är mindre konjunkturkänsliga medan det omvända gäller för bland annat 
logistik- och lagerfastigheter.



Fondinnehav
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Sverige
97%

Kassa
3%

Tio största INNEHAV                           2020-12-31

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET 9,1%

BALDER 9,0%

SAGAX 7,6%

OFFENTLIGA HUS 5,8%

K-FAST 5,0%

NP3 4,6%

PLATZER 4,6%

STENDÖRREN 4,4%

NYFOSA 4,3%

AMASTEN 4,2%

Av totalt 23 aktier

Geografisk fördelning                         2020-12-31



Utveckling 2015-01-19 - 2020-12-31
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ÅR 2015 (start) 2016 2017 2018 2019 2020
Fond 11,82% 12,62% 6,62% 7,02% 40,56% 9,55%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

121,27%
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IKC Fastighetsfond
- Volymutveckling (2015-01-01 t o m 2020-12-31)
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Samarbeten/valbar på följande plattformar
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<

(Endast valbar för befintliga kunder)

https://www.aktieinvest.se/verksamhet
https://investors.avanza.se/om/om-avanza/
https://www.mfex.com/about-us
https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/det-har-ar-skandia/
https://www.soderbergpartners.se/
https://allfunds.com/en/who-we-are/
https://savr.com/sv/om-oss
https://www.fondmarknaden.se/OmFondmarknadense.aspx
https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/gemensamma-bolag/lansforsakringar-bank/
https://www.maxm.se/
https://www.alpcot.se/om-oss
https://www.nordfk.se/sv/om-oss/
https://nordnetab.com/sv/om/oversikt-nordnet/
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Period Total return Consistent return Preservation

3 year

5 year

Overall

5

5

5

5

3

3

5 5 3

Fund rating 2020-12-31

3 år: N/A

5 år: N/A

Total rating: N/A

MQR: N/A



Appendix



Niklas Hultqvist & Inge Knutsson        
(ansvariga förvaltare)
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• Magisterexamen inom finansiell ekonomi och
företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborg

• 7 års erfarenhet från den finansiella marknaden

• Ansvarig förvaltare IKC Fastighetsfond och
IKC Global Infrastructure

• Studier vid Lunds universitet inom matematik, statistik,
statskunskap, företagsekonomi samt nationalekonomi

• 30 års erfarenhet från den finansiella marknaden

• Ansvarig förvaltare IKC Global Flexibel,
IKC 0-100, IKC Fund - Lux 0-100, IKC Tre Euro,
IKC Global Trend samt IKC Sverige Flexibel 

• Tidigare inom egen verksamhet, Cicero och Folksam
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Fondens 23 investeringar per 2020-12-31

https://www.amasten.se/artikel/om-oss
https://brinova.se/om-brinova
https://www.castellum.se/om-castellum/verksamhet-och-fastighetsbestand/
https://www.dios.se/om-dios/
https://www.fabege.se/om-fabege/
https://fastator.se/om-fastator/
https://www.balder.se/om-balder
https://trianon.se/om-trianon/
https://fastpartner.se/om-fastpartner/
https://genova.se/genova/om-oss/
https://www.hebafast.se/artikel/om-heba
https://k-fastigheter.se/om-oss/
https://k2a.se/om-k2a/
https://np3fastigheter.se/vart-foretag/
https://nyfosa.se/om-nyfosa/
https://www.stendorren.se/om-oss/
https://www.wihlborgs.se/sv/om-oss/
https://www.cibusnordic.com/about-us/
https://www.kungsleden.se/om-kungsleden/kort-om-oss/
https://www.platzer.se/om-platzer/foretaget/
https://www.sagax.se/sv/om-sagax
https://sbbnorden.se/sv/affarsmodell/
https://offentligahus.se/om-offentliga-hus/


Fastighetsfonder SEK
- Avkastning och Risk 5 år, 2020-12-31
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Källa:

IKC Fastighetsfond

312 4 5 6 7



Fastighetsfonder SEK
- Avkastning och Risk 3 år, 2020-12-31
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Källa:

IKC Fastighetsfond

312 4 5 6 7



Fastighetsfonder SEK
- Avkastning och Risk 1 år, 2020-12-31
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Källa:

IKC Fastighetsfond

5 6 7



Populäraste fastighetsfonderna på Avanza
- Antal kunder som äger respektive fond 2020-12-31
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Källa:

Fastighetsfond 2020-12-31

Antal

Länsförsäkringar Fastighetsfond A 41 745

PriorNilsson Realinvest A 7 566

Swedbank Robur Fastighet A SEK 5 253

Carnegie Fastighetsfond Norden A 2 938

IKC Fastighetsfond A 1 906

ODIN Fastighet C 1 499

Länsförsäkringar Fastighet Europa 1 396

SKAGEN m2 A 1 152

SEB Fastighetsfond Norden 430

UB Nordamerika REIT A 144

Totalt 64 029



Andelsägare per 2020-12-31

Banker & Fondkommissionärer
Övrigt

34,7%
65,3%

IKC Fastighetsfond
- Fondinformation

Fondbolag Coeli Asset 
Management AB

Fondens startdatum 2015-01-19

Valuta SEK

Årlig avgift 1,04% (A)
0,64% (B)

ISIN SE0006600243 (A)
SE0006600250 (B)

UCITS Ja

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen investerar i den svenska fastighets-
och byggsektorn. Anses förutsättningarna vara fördelaktiga kan maximalt 30% 
av fondens tillgångar placeras utomlands.
Befolkningen växer, inflyttningen till storstäderna ökar och behovet av bostäder 
lär inte minska. Dessutom bedöms räntorna förbli låga under överskådlig framtid. 
Genom effektivare byggprocesser, bättre materialval och högre energieffektivitet 
kan fastighets- och byggföretagen dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle.
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https://www.hallbarhetsprofilen.se/fund.html?isin=SE0006600243
https://www.unpri.org/signatories/ikc-fonder-ab/4367.article


Vår egen väg. För din skull. 
WWW.IKC.SE



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en 
fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka 
hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, 
informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se.
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