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IKC Strategifond

• Aktivt förvaltad blandfond

• Minst 50% exponering mot räntemarknaden

• Mål om god avkastning till relativt låg risk

• Passar som bas i en långsiktig portfölj

• Kan även passa för placeringar på medellång sikt

• Placerar huvudsakligen i nordiska  
företagsobligationer och aktier

• Investerar även till viss del utomlands
genom olika typer av fonder 

• Fonden har få begränsningar och kan
utnyttja olika möjligheter i marknaden

Fondfakta

Förvaltare Lars 
Bredenberg

NAV Dagligen

Förvaltnings-
avgift 1,10%

AUM 235 Mkr

Risk 4 av 7
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http://www.hallbarhetsprofilen.se/pdf/SE0004951432.pdf


Förvaltningen (räntor)

• Byggs främst på kreditrisk

• Ränterisken hålls normalt låg

• Störst fokus på de enskilda bolagen

• Ser det som utlåning över löptiden

• Söker investeringar i brett kontaktnät

• Aktiv i affärsflöden

• Sprider riskerna genom många olika innehav
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https://www.klovern.se/om-klovern/
https://www.nordax.se/om-nordax
https://www.stillfront.com/en/about-the-company/


Förvaltningen (aktier)

• Fonden kompletteras med främst nordiska aktier

• Fundamental bolagsanalys (bottom up)
• Affärsidé, ledning, ägare, framtidsutsikter…

• Investerar långsiktigt i s k kvalitetsbolag

• Väljer bolag oavsett storlek

• Söker stabila och konjunkturokänsliga bolag

• Föredrar aktier som erbjuder hög direktavkastning
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https://www.investorab.com/sv/om-investor/
https://www.telia.se/privat/om/telia
https://www.securitas.com/about-us/


Fondinnehav

Tio största RB INSTRUMENT                 2020-12-31

HEIMSTADEN FRN PERP 2,2%

JYSKE FRN PERP 1,8%

SIRIUS FRN 470922 1,7%

DIÖS FC 210304 1,3%

HEDIN BIL FRN 221005 1,3%

OFFENTLIGA HUS FRN 250107 1,2%

VOSTOK FRN 221004 1,1%

M2 ASSET FRN 230710 1,1%

ALM FRN 231230 1,1%

FASTATOR FRN 240922 1,1%

Tio största AKTIER                              2020-12-31

KINNEVIK 1,4%

INVESTOR 1,2%

TELIA 1,1%

SVOLDER 1,0%

INTRUM JUSTITIA 0,9%

MIDSONA 0,9%

ACADEMEDIA 0,9%

SEB 0,9%

SECURITAS 0,9%

SCA 0,8%

5

Duration 0,2 år
Tid till förfall 2,3 år
Oms.hastighet 0,7 ggr/år

Av totalt 88 räntebärande instrument (121 vp) Av totalt 33 aktier (121 vp)



Räntebärande m m
71,5%

Aktier
26,9%

Kassa
1,5%

Innehavsfördelning (1:2)
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Geografisk fördelning              2020-12-31Tillgångsfördelning                  2020-12-31

Norden
85,8%

Globalt
12,7%

Kassa
1,5%



Innehavsfördelning (2:2)
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Fördelning INSTRUMENT           2020-12-31

Kassalikviditet 1,5%

Certifikat 3,9%

Obligationer (Fixed) 5,9%

Obligationer (FRN) 55,4%

Utländska räntefonder m m 6,4%

Nordiska aktier 20,6%

Utländska aktiefonder 6,3%

Fördelning KREDITBETYG         2020-12-31

A 0,0%

BBB 0,0%

BB 8,0%

B 0,3%

CCC 1,1%

SAKNAR RATING 51,9%

FÖRFALLOSTRUKTUR               2020-12-31

< 1 år 11,1%

1 - 3 år 36,1%

3 - 5 år 18,0%

> 5 år 0,0%

SEKTORFÖRDELNING                2020-12-31

Fastighet & Bygg 28,6%

Konsumtion & Tjänster 27,5%

Bank & Finans 15,7%

Industri & Råvaror 4,8%

Övrigt 9,2%

Varav certifikat & obligationer               (65,2%): Varav certifikat, obligationer & aktier    (85,8%):



Utveckling 2018-01-01 - 2020-12-31

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC HELÅR
2020 1,14% -1,96% -12,26% 3,79% 2,60% 1,81% 2,37% 2,27% 2,16% -1,38% 3,47% 1,22% 4,19%

2019 2,69% 1,66% 0,18% 2,07% -0,90% 1,15% 0,93% 0,13% 0,28% 0,61% 0,24% 1,42% 10,91%

2018 -0,38% 1,00% -0,45% 2,86% -0,04% -0,04% 0,43% 1,57% -1,21% -1,26% 0,18% -2,18% 0,37%
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Snitt per år 5,07% 
Standardavvikelse 9,14% 
Andel positiva mån 69% 
Andel negativa mån 31% 
Snitt positiva mån 1,53%  
Snitt negativa mån -2,01% 

IKC Strategifond



IKC Strategifond
- Volymutveckling (2018-01-01 t o m 2020-12-31)
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Samarbeten/valbar på följande plattformar
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<

(Endast valbar genom utvalda rådgivare)

https://www.hjerta.se/om-hjerta/
https://www.nordfk.se/sv/om-oss/
https://allfunds.com/en/who-we-are/
https://www.alpcot.se/om-oss
https://futurpension.se/om
https://savr.com/sv/om-oss
https://www.movestic.se/privat/om-oss/#/
https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/det-har-ar-skandia/
https://seb.se/om-seb
https://www.soderbergpartners.se/
https://www.spp.se/om-spp/
https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/gemensamma-bolag/lansforsakringar-bank/
https://www.mfex.com/about-us
https://www.maxm.se/
https://investors.avanza.se/om/om-avanza/


Fund rating 2020-12-31
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Period Total return Consistent return Preservation

3 year

5 year

Overall

3

1

3

2

5

5

2 3 5

3 år:

5 år:

Total rating:

MQR:



Appendix



Lars Bredenberg (ansvarig förvaltare)

• Auktoriserad finansanalytiker, CEFA

• Magisterexamen inom företagsekonomi, 
Uppsala Universitet

• 24 års erfarenhet,
från den finansiella marknaden

• Ansvarig förvaltare,
IKC Strategifond och IKC Avkastningsfond

• Tidigare anställningar,
Wasa Fonder, Länsförsäkringar, 
Adeos Fondförvaltning samt Atlant Fonder
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Fondens 128 investeringar per 2020-12-31
Räntebärande instrument (88) Aktier (33) Fonder (7)

IB INVEST SWEDISH
ATP

DILASSO TIMBER
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NORDIC

https://www.almequity.se/om-oss/
https://www.arise.se/sv/detta-ar-arise
https://www.avidafinance.com/sv/om-avida/
https://www.baseloadcap.com/
https://ab.consilium.se/om-consilium/
https://www.cabonlinegroup.com/om-oss/cabonline/foretag
https://www.catella.com/sv/om-catella-group
https://www.collector.se/om-collector/
https://emilshus.com/om-emilshus/
https://www.maxfastigheter.se/om-maxfastigheter/var-verksamhet/
https://www.momentgroup.com/om-momentgroup/
https://nordiskbergteknik.se/sv/
https://www.nivika.se/
https://www.neptuniainvest.se/om-neptunia
https://www.nordax.se/om-nordax
https://www.qliro.com/sv-se/viarqliro
https://sem.se/about-sem/
https://sbbnorden.se/sv/affarsmodell/
https://www.serneke.se/om/
https://www.sasgroup.net/about-sas/this-is-sas/
https://www.scandinaviancosmetics.se/om-oss
https://www.scandichotelsgroup.com/sv/om-oss/
https://www.siriusgroup.com/about
https://slatto.se/om-oss/vision-affarside/
http://stinsen.se/category/om-stinsen/
https://www.stenametall.se/stena-metallkoncernen/
https://www.stendorren.se/om-oss/
https://atpcargo.com/what-we-do/
https://trianon.se/om-trianon/
https://www.svea.com/se/sv/om-oss/svea-ekonomi/
https://www.tfbank.se/om-tf-bank/
https://www.tobii.com/sv/group/om-tobii/
https://www.verisure.se/om-oss.html#gref
https://fakta.academedia.se/
https://www.attendo.se/om-attendo/
https://www.bilia.se/om-bilia/
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/
https://www.ambea.se/
https://www.al.se/om-oss/
https://www.coor.se/om-coor/
https://www.duni.com/sv/om-oss/
https://www.essity.se/
https://www.elekta.com/company/
https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/var-verksamhet
https://www.novonordisk.se/om-novo-nordisk.html
https://www.axa-im.se/
https://www.brownadvisory.com/
https://www.aktia.fi/sv/saasta-ja-sijoita/rahastot
https://www.natixis.com/natixis/jcms/lpaz5_8981/en/asset-management
https://www.polarcapitalfunds.com/se/professional/?prev_ut_method=DEF&prev_jr_method=GEO
https://www.leggmason.com/content/leggmason-global/en-se.html
https://www.jupiteram.com/
https://bellmangroup.se/om-bellman-group/
https://www.stillfront.com/en/about-the-company/
https://midsummer.se/om-oss/
https://24storage.se/om-oss
https://www.acroud.com/om-oss/acroud-i-korthet/
https://www.sono-group.com/sono-group/about-sono-group
https://www.pointproperties.se/om-oss/
https://www.enadglobal7.com/about/
https://www.dentalum.com/what-we-do
https://norlandia.se/sv/om-oss
https://www.norwegian.com/se/om-oss/var-historia/
https://np3fastigheter.se/vart-foretag/
https://offentligahus.se/om-offentliga-hus/
https://sv.vnv.global/about/
https://www.volati.se/sv/om-volati.aspx
http://www.wprei.com/en-US/about
https://zengun.se/sv/zengun-i-korthet/
https://sibsab.com/#about
https://distit.se/sv/om-distit/affarside/
https://magnoliabostad.se/om-magnolia-bostad/
https://m2assetmanagement.se/om-m2/
https://www.corpia.se/om-corpia/
https://desenio.se/sv/info/om-foretaget.html
https://www.corpia.se/om-corpia/
https://www.bayneurope.com/sv/om/bayn
https://www.dios.se/om-dios/
https://www.pandox.se/sv/om-pandox/
https://www.resursholding.se/sv/resurs-holding-i-korthet/
https://www.orkla.se/om-oss/
https://sbbnorden.se/sv/affarsmodell/
https://www.securitas.com/about-us/
https://seb.se/om-seb
https://www.sca.com/sv/om-oss/
https://svolder.se/om-svolder/
https://www.telia.se/privat/om/telia
https://www.sobi.com/sv/om-oss
https://www.intrum.se/kundservice/det-har-ar-intrum/vilka-vi-ar-och-vad-vi-gor/
https://www.midsona.com/om-midsona/
https://www.investorab.com/sv/om-investor/
https://www.kinnevik.com/about-us
https://www.nobina.com/sv/sverige/om-koncernen/
https://www.nokia.com/sv_se/om-nokia/
https://www.nordea.com/sv/om-nordea/vilka-vi-ar/Nordea-i-korthet/
https://www.nentgroup.com/about
https://www.millicom.com/our-company/about/
https://www.norwegian.com/se/om-oss/var-historia/
https://flyingelephant.com/#rec126458371
https://icegroup.com/about/about-our-company
https://www.islandsbanki.is/
https://www.islandsbanki.is/
https://kvalitena.se/om-kvalitena/
https://www.leax.com/sv/leax-group-4/oeversikt.html
https://www.ipfin.co.uk/en/about-us.html
https://www.klovern.se/om-klovern/
https://lendify.se/om-oss
https://www.logistri.se/vaar-verksamhet/
https://www.hoistgroup.com/sv/om-oss/
https://www.hedinbil.se/om-hedin-bil
https://heimstaden.com/om-oss/
https://www.estea.se/om-estea/
https://www.euroflorist.se/om-euroflorist-cn811
https://fastator.se/om-fastator/
https://firstcamp.se/om-first-camp/
https://fng.eu/our-brands/
https://www.gig.com/about-us/
https://genova.se/genova/om-oss/
https://frosunda.se/om-frosunda/om-frosunda/


Samtliga blandfonder 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 040-29 50 90.

Källa:

IKC Strategifond

2 31 4 5 6



Samtliga blandfonder SEK
- Avkastning och Risk 1 år, 2020-12-31
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Källa:

IKC Strategifond

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 040-29 50 90.

312 4 5 76



Andelsägare per 2020-11-30

Försäkringsbolag
Banker & Fondkommissionärer

95,6%
4,4%

IKC Strategifond
- Fondinformation

Fondbolag Coeli Asset 
Management AB

Fondens startdatum
- Nuvarande inriktning

2013-06-05
F o m 2018-01-01

Valuta SEK

Årlig avgift 1,27%

ISIN SE0004951432

UCITS Ja

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i nordiska räntebärande 
värdepapper och aktier. För att skapa en välbalanserad portfölj och där intressanta möjligheter 
identifieras sker även investeringar i övriga världen. Fonden kan investera upp till max 50% i 
aktier men har även möjlighet att gå ur aktiemarknaden helt.
Större delen av fondens räntebärande investeringar utgörs av nordiska räntebärande instrument 
med fokus på företagsobligationer och valutaexponering hålls primärt till svenska kronor.
Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch och fonden är inte bunden till 
placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.
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http://www.hallbarhetsprofilen.se/pdf/SE0004951432.pdf
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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