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Förvaltarkommentar
Equity Value sjönk under februari med 0,25%. Situationen med skenande råvarupriser,
De globala marknaderna, mätt som världsindex galopperande inflation, komponentbrister och
i SEK, var synnerligen volatila. Initialt sjönk de sanktioner kommer sannolikt kunna bli
dramatiskt i spåren av kriget mellan Ryssland utmanande för många tillverkande företag.
och Ukraina. Därefter steg marknaderna rejält.
Ett av bolagen i fonden, Berkshire Hathaway,
Till följd av det geopolitiska läget och den
lade bud på försäkringsbolaget Alleghany, en
alltmer stigande inflationen höjde
centralbankerna i både USA och Storbritannien nyhet som mottagits väl av marknaderna.
sina styrräntor med en kvarts procent. Den
Räntor steg kraftigt, kronan var stark och
rådande inflationen är, i stora delar av världen,
råvarupriser steg kraftigt. De bolag som bidrog
den högsta på 40 år och hänger främst
mest till fondens avkastning under senaste
samman med stigande energipriser.
månaden var Berkshire Hathaway och Pfizer.
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Filosofi

Fonden förvaltas enligt den etablerade
investeringsstrategin Value Investing. De
investeringar som eftersöks är i första hand
mogna, enastående bolag med utmärkande
långsiktiga konkurrensfördelar. Fonden är
koncentrerad med c:a 20 innehav, innehåller
100% aktier och kan investera i alla länder.
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- Långsiktig, kritisk och självständig förvaltning
- Tar till trygga säkerhetsmarginaler
Målet är att varje investering skall generera
avkastning bättre än fondens jämförelseindex
över en cykel på 5-7 år.
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Värdet på andelarna i Basic Value kan både falla och stiga varför det inte är säkert att en eventuell investerare får tillbaka det belopp som ursprungligen har investerats.
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondsparande är alltid förknippat med risker. Detta dokument har förberetts för information,
presentation, illustration och diskussion. Eventuella åsikter i dokumentet är sådana som Investerum AB har och kan förändras när som helst utan att detta meddelas och
får inte uppfattas som uppmaning om köp eller försäljning. Innehållet är inte avsett att uppfattas som ett erbjudande om att köpa, sälja, distribuera eller på annat sätt
uppmana till upprättandet av något bindande avtal. Ingenting i detta dokument skall uppfattas som ett råd. Information i detta dokument kommer till stor del från
tredjepartskällor och för dess riktighet lämnar Investerum ingen garanti att den är vare sig korrekt eller komplett. Investerum kan inte iklädas något ansvar för
någonting som har med informationen från tredje part att göra. Detta dokument förklarar inte alla risker som är förknippade med investeringar i fonder varför det är
viktigt att du tar del av både fondbestämmelserna och fondfaktabladet för det fall att du överväger mottaga rådgivning eller utföra egen utvärdering av fonden. För att
ta del av fondbestämmelser, faktablad (så kallad KIID) och informationsbroschyr, se www.investerum.se/basicvalue
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