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Några ord från Henrik Didner och Adam Gerge
Det gångna året blev för tredje året i rad ett 
bra börsår. God ekonomisk tillväxt i USA 
är en viktig drivkraft. 

I årsberättelsen för 2013 skrev vi att förvänt-
ningar på ökade vinster i företagen måste 
infrias 2014. Så har det även i det stora hela 
blivit, för svenska företag, vilket bidragit till 
den goda börsutvecklingen. Den amerikan-
ska ekonomin har fortsatt att stärkas, den 
har nu en god tillväxt. Europa visar svag 
tillväxt, vilket är en liten besvikelse och 
Kina saktar in, drygt 7 % redovisad tillväxt, 
vilket ändå är bättre än många befarat. 

Året har varit händelserikt. Rysslands 
annektering av Krim, maktskifte i Ukraina 
– en ryskvänlig regim ersattes av en mer pro-
europeisk, vilket ledde till en öppet väpnad 
konflikt i östra Ukraina – samt ytterligare 
ökad instabilitet i Mellanöstern har bidra-
git till tidvis oroliga marknader. De posi-
tiva  faktorerna – stark tillväxt i USA, svagt 
fallande råvarupriser, ett dramatiskt olje-
prisfall samt fortsatt låga räntor – har dock 
överskuggat problemen. För Europa är det 
även positivt att dollarn har stärkts markant. 
Europeiska företag kan öka både försäljning 
och lönsamhet i USA och amerikanska före-
tag försämrar sin konkurrenskraft i Europa.

Oljeprisfallet är dock förmodligen den 
viktigaste händelsen under 2014, vilket 
dessutom fortsatt under inledningen av 
2015. Ekonomiskt ger det en kraftig stimu-
lans till främst Europa, men även till USA 
och Japan. Konsumenterna får pengar över 
till annan konsumtion, vilket stimulerar 
efterfrågan i samtliga oljeimporterande 
länder. En på sikt kanske ännu viktigare 
effekt är dock omfördelningen av köp-
kraft från oljeexporterande länder till olje-
importerande, d.v.s. från huvudsakligen 
mer eller mindre instabila och despotiska 
diktaturer/svagt fungerande demokratier, 
till demokratier där Europa och Japan är 
de betydelsefullaste områdena. USA är 
naturligtvis också en stor importör, men 
en  kraftigt ökad egen produktion, inte 
minst från skiffergas/olja gör att de för den 
närmaste framtiden blir allt mer självför-
sörjande på energiområdet. Att det bidrar 
till världsfreden är kanske stora ord, men 
den politiska betydelsen av denna omför-
delning ska inte underskattas.

Inför börsåret 2015 är naturligtvis olje-
prisfallet en tydligt positiv faktor. Fortsatt 
låga räntor, stark amerikansk ekonomi, 
stärkt dollar samt penningpolitiska sti-
mulanser i Europa är också positiva fak-

VD Helena Hillström har ordet
Vid utgången av år 2014 hade Stockholms-
börsen gått upp med knappt 16 procent 
inklusive utdelningar och det kan kon-
stateras att det varit ett bra börsår. Vad 
det gäller våra fonder har vår nyaste fond, 
Didner & Gerge Small and Microcap, pre-
sterat allra bäst i förhållande till sitt jäm-
förelseindex.

Från det att fonden startade den 28 augusti 
gick Small and Microcap upp med 6,7 pro-
cent vilket är hela 4 procentenheter bättre 
än sitt jämförelseindex MSCI Europe 
Small + Microcap. Mycket bra gick det 
även för Aktiefonden som gick upp med 19 
procent vilket är hela 3,2 procentenheter 
bättre än Six Return Index. Småbolagsfon-
den gick upp med 18 procent och Global-
fonden med 22,5 procent vilket är 3,6 res-
pektive 3,9 procentenheter sämre än sina 
jämförelseindex. 

Som alltid är det värt att påminna om att 

utfallet enskilda år aldrig är det viktigaste 
utan det är resultaten över tid som har 
betydelse. 

Vi har under året arbetat vidare med att 
förbättra servicen till våra andelsägare på 
olika sätt. Idag kan du som kund logga in 
både via mobilen och webben och se ditt 
innehav samt de senaste transaktionerna. 
En app finns tillgänglig för både iPhone 
och Android. Sedan en tid tillbaka finns 
även möjlighet att logga in på vår hemsida, 
www.didnergerge.se. Kontakta oss för att 
få veta mer samt för att beställa en pinkod 
för inloggning. Har du ett Mobilt BankID 
går det även att logga in med det. Tjänsten 
är fortfarande under utformning och ytter-
ligare funktioner kommer att tillkomma. 
Observera att tjänsten enbart är tillgänglig 
för privatpersoner över 18 år som är direkt-
kunder hos oss.

En annan nyhet är att vi nu skickar ut ett 
nyhetsbrev via e-post. Anmäl dig på vår 

hemsida om du önskar ta del av den infor-
mationen.

Under hösten har fondbolaget firat 20-års-
jubileum. Vi vill rikta ett stort tack till de ca 
1000 andelsägare som deltog på vår andels-
ägarträff i Uppsala! Med anledning av våra 
20 år har vi tagit fram ett jubileumsmagasin 
som bland annat delades ut på andelsägar-
träffen. Magasinet handlar givetvis om 
aktier, företag och andra fondrelaterade 
ämnen och innehåller även intervjuer med 
några profiler i branschen. Om du önskar 
att kostnadsfritt beställa vår tidning så går 
det bra att göra det på vår hemsida. Trev-
lig läsning! Nu ser vi fram emot de kom-
mande 20 åren, och vi kommer att fortsätta 
att arbeta vidare med vår tydligt aktiva och 
uthålliga förvaltning samt att ge bästa möj-
liga service till våra andelsägare.

Med önskan om ett gott 2015,
Helena Hillström

torer. Bland riskfaktorerna för 2015 kan 
nämnas en ökad värdering på börsen, fort-
satta underskott i statsfinanserna för de 
flesta länder i Västeuropa, med undantag 
av Tyskland samt endast svag tillväxt. Det 
råder dessutom en brist på ekonomiska 
reformer hos medelhavsländerna. Vidare 
finns risken för en något kraftigare eko-
nomisk inbromsning av det allt större 
Kina. Situationen i Ryssland kan gå från 
svag och instabil ekonomisk och politisk 
utveckling till fullständigt dito kaos. En 
kollaps av den ryska ekonomin kan inte 
uteslutas om oljepriset förblir på rådande 
nivåer, $ 40–50 per fat, och politiken 
fortsätter på en konfrontationslinje mot 
omvärlden istället för att främja inhemsk 
ekonomisk utveckling. Relativt Väst-
europa och USA är dock den ryska eko-
nomin av begränsad storlek med en svag 
industrisektor som i all huvudsak saknar 
internationell konkurrenskraft.

En högre värderad börs leder dock 
 normalt till ökade svängningar. Vi kan, 
som normalt är fallet, se fram emot ett 
 händelserikt börsår. 

Uppsala januari 2015
Henrik Didner och Adam Gerge
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Didner & Gerge Aktiefond steg med 19,0 
procent under 2014 jämfört med 15,8 pro-
cents uppgång för SIX Return. Fonden hade 
därmed en utveckling som var 3,2 procenten-
heter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden 
hade under perioden ett nettoinflöde på 3 
861 miljoner kronor.

Vid årets utgång var andelsvärdet 2017,18 kr 
per andel. Under året har fonden gynnats av 
en positiv utveckling för bl a Loomis, Hus-
qvarna, Hexpol, Swedish Match och Nibe. 
Under samma period har fonden påver-
kats av en negativ kursutveckling för bl a 
Getinge, Sandvik, Elekta och SKF.      

Större förändringar
Didner & Gerge Aktiefonds största net-
toköp skedde under året i Swedish Match, 
Volvo, Hennes & Mauritz, Elekta och 
Swedbank. De största nettoförsäljning-
arna skedde i Scania som blev föremål för 
uppköp samt i Securitas, Electrolux, ABB 
och Axis. Didner & Gerge Aktiefonds fond-
förmögenhet ökade under året som en följd 
av förvaltningsresultaten samt inflöden till 
fonden.  

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens 
största innehav i portföljen vid årsskiftet. 

Danske Bank är en av de största ban-
kerna i Norden med viss verksamhet även 
på Irland och i de baltiska länderna. Med 
de största förlusterna bakom sig på Irland 
och med en stabilare fastighetsmarknad 
och konjunktur i Danmark bör det finnas 
utrymme för ökad lönsamhet samt en 
högre värdering. 

Hennes & Mauritz har under de senaste 
åren accelererat sin expansionstakt. Vi 
anser att bolaget fortsatt har goda tillväxt-
möjligheter på många av sina befintliga 
marknader som t ex i USA och Kina, men 
även på nya marknader som t ex Indien och 
Sydafrika. Hennes & Mauritz har under 
de senaste åren gjort stora investeringar i 
sin verksamhet, både i fysiska butiker och 
i sina online-butiker. Detta har belastat 
bolagets marginaler. Om nuvarande mar-
ginalnivå är långsiktigt uthållig bör det 
finnas utrymme för en god kursutveckling 
över tid. 

Didner & Gerge 

Aktiefond

Avkastning  
 Fonden  Index
2014 19,01% 15,81%
2 år*  23,66% 21,73%
5 år*  15,88% 13,60%
Sedan start* 17,77% 12,02%
   * årligt genomsnitt

Övrig information
Fonden startade 1994-10-21

Förvaltare Adam Nyström

 Gustaf Setterblad  

Jämförelseindex SIX Return

Bankgiro 5923-6356

PPM-nummer  291906
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Volvo har sin största verksamhet inom till-
verkning och försäljning av lastbilar under 
varumärkena Volvo, Renault, Nissan 
och Mack Trucks. Volvokoncernen har 
också betydande verksamheter inom bl a 
anläggningsmaskiner och bussar. Om det 
stora effektiviseringsprogram som pågår 
får effekt och bolaget lyckas komma till-
baka till historiska marginaler bör kursut-
vecklingen kunna bli god. Man ska dock 
komma ihåg att Volvo tyngs av en svag 
kinesisk konjunktur för anläggningsma-
skiner och att den brasilianska lastbils-
marknaden har det tufft. 

Nordea Bank är Nordens största bank. 
Banken har haft en något lägre kapitalise-
ring än några av de andra stora nordiska 
bankerna samtidigt som utlåningen till 
sektorer med lite högre risk som exem-
pelvis shipping, är relativt stor. Om detta 
kan hanteras väl över tiden och effektivi-
seringen av banken fortsätter bör möjlig-
heterna vara goda för banken. Ett möjligt 
framtida problemområde är att banken ska 
göra en stor uppgradering av sitt IT-sys-
tem, något som sällan går smärtfritt. 

Hexpol  är en global tillverkare av poly-
mera material. Bolaget är efter flera för-
värv världens klart största oberoende till-

verkare av gummiblandningar och har en 
imponerande lönsamhetsnivå. Företaget 
bör ha god tillväxtpotential via fortsatta 
förvärv inom närliggande materialområ-
den. Efter den starka kursutvecklingen 
under de senaste åren är värderingen rela-
tivt hög och förväntningarna på bolaget 
stora. 

Swedish Match tillverkar och säljer 
tobaksprodukter i främst Skandinavien 
och USA. De är marknadsledande på 
svenskt snus i Sverige, och satsar mycket 
på att lyckas bli stora på detta även i USA 
vilket idag belastar resultatet. Konkur-
renssituationen i både Sverige och Norge 
har hårdnat vilket lett till ett tapp för 
marknadsandelarna. Värderingen är inte 
låg men verksamheten är stabil och relativt 
konjunkturoberoende. 

Atlas Copco är världsledande inom kom-
pressorteknik och har även verksamhet 
inom b.la. anläggnings- och gruvutrust-
ning samt industriverktyg. Bolaget har 
lyckats vara innovativa under lång tid, och 
har ett starkt fokus på att leverera ökad pro-
duktivitet till sina kunder. 

Trelleborg är en industrikoncern med 
inriktning på polymera material som 
säljs till ett brett spektrum av industrier t 
ex transport-, bygg-, grafisk industri och 
marint och offshore. Exempel på produk-
ter är precisionstätningar och produk-
ter som skyddar och dämpar i krävande 
miljöer. Trelleborg har under flera års tid 
ökat sin lönsamhet som ett resultat av ett 
lyckat omstruktureringsarbete. Framöver 
kommer fokus allt mer flyttas över till att 
växa rörelsen, både via förvärv men även 
organiskt. 

Hexagon är verksamt inom mätteknik-
branschen där flera segment över en längre 
tid kunnat uppvisa höga marginaler och en 
god tillväxt. Bolagets allt större inslag av 
mjukvarulösningar bidrar till att höja lön-
samheten. 

SKF är ett av världens ledande bolag inom 
kullager, tätningar och smörjsystem. Före-
taget har konsekvent under lång tid satsat 
på effektivisering av produktionen, över-
syn av produktutbudet, kompletterande 
förvärv mot prioriterade industrinischer 
och en satsning på ett större serviceinne-

håll. SKF möter en allt hårdare konkur-
rens från lågkostnadsaktörer och måste 
hela tiden utveckla sitt produktutbud för 
att bibehålla sin goda marginalnivå. 

Handelsbanken har verksamhet i främst 
Norden och Storbritannien. Banken är 
känd för sin goda kostnadskontroll och 
stabila lönsamhet. Etableringen i Storbri-
tannien är mycket lyckad och expansionen 
fortsätter. Värderingen är högre jämfört 
med de andra svenska bankerna men vi 
anser att detta är berättigat givet tillväxtut-
sikterna i England.

Skanska är ett internationellt verksamt 
projektutvecklings- och byggföretag där 
huvudmarknaderna finns i Europa och 
USA. Bolaget satsar bl a på egen projekt-
utveckling och stora projekt. Företaget har 
en stark position på sina marknader och 
bör kunna dra nytta av en förbättrad bygg-
konjunktur. 

Swedbank är en av Sveriges största 
banker, med fokus på privatkunder och 
något mindre företag. Banken har visat 
upp en stark kostnadskontroll efter finans-
krisen och har då även visat upp en god 
lönsamhet. Banken är väl kapitaliserad. 

Husqvarna är ett världsledande företag 
avseende utomhusprodukter som motor-
sågar, gräsklippare mm. En svag marknad 
i USA har påverkat lönsamheten negativt. 
Den nya VD:n har en tydlig plan hur han 
ska göra bolaget bättre och få det mer lön-
samt, något som verkar ge resultat. 

AAK tillverkar vegetabiliska fetter och 
oljor samt högförädlade vegetabiliska 
specialfetter som bl a används i livsmedel, 
konfektyr och kosmetika. AAK är ett rela-
tivt litet nischat företag i en stor global 
bransch. Vi förväntar oss en god vinsttill-
växt de kommande åren drivet av förvärv, 
fortsatt effektivitetsarbete och från två nya 
produktionsanläggningar i Brasilien och 
Kina.

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument. 
Denna möjlighet har inte utnyttjats under 
perioden.
  

10 största nettoköp Mkr 

Swedish Match 1 195

Volvo B 997

Hennes & Mauritz 979

Elekta 962

Swedbank 849

Indutrade 734

Atlas Copco 514

Svenska Handelsbanken A 510

Getinge 492

Lifco 386    

10 största nettosälj Mkr 

Scania B 1 000

Securitas 927

Electrolux B 869

ABB SDB 807

Axis 424

Assa Abloy 363

Nobia 170

Husqvarna B 161

Trelleborg 157

Latour 154        
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DIDNER & GERGE AKTIEFOND 2014-12-30

Fondens utveckling  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Fondförmögenhet, Mkr 32 411 23 778 15 701 11 707 14 877 11 007 5 944 10 243 11 463 10 906
Andelsvärde, kr  2 017,2 1 694,9 1 319,2 1 082,98 1 314,48 1 026,8 593,25 1 061,94 1 094,45 933,91
Antal andelar, milj st 16,068 14,029 11,902 10,810 11,318 10,719 10,020 9,646 10,473 11,678
Utdelning, kr  0 0 41,41 20,64 12,85 37,79 32,8 41,35 18,24 12,61
Totalavkastning, %   19,01 28,48 25,97 –16,24 29,50 83,30 –42,10 0,50 19,20 34,00
SIX Return Index (inkl utd), % 15,81 27,95 16,49 –13,51 26,70 46,70 –39,10 –2,60 28,10 36,30
OMX Stockholm, % 11,86 23,20 12,00 –16,69 23,05 52,50 –42,00 –6,00 23,60 32,60

Omsättning     

Omsättningshastighet, ggr 1 0,25 0,27  0,28 0,51 0,43 0,59 0,51 0,46 0,37 0,54

Kostnader     

Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22  1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20
Transaktionskostnader, Mkr 2 6,6 8,0  5,4 8,2 7,6 6,7 5,4 7,2 7,6 11,2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2  0,04 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,11
Årlig avgift, % 1,22 1,22  1,22 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22 1,23

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

Engångsinsättning 10 000 kr  135 142  140 113 134 165 94 131 129 141
Löpande sparande 100 kr  8 9  8 7 9 10 7 8 8 9

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån)

Totalrisk D&G Aktiefond, % 10,45 14,08  20,16 21,77 28,91 32,20 20,20 14,30 13,20 13,39
Totalrisk för SIX Return, % 9,31 11,69  15,49 17,33 19,90 27,30 22,50 14,30 12,30 9,95
Aktiv risk, % 4,41 5,72  6,54 5,86 11,19 12,13 8,50 5,50 4,60 6,04

1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Transaktionskostnader redovisas utan kupongskatt för samtliga år. I tidigare årsrapporter har kupongskatt varit inkluderad.

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste 
betalkurs).

DAGLIGVAROR     7,3

Swedish Match (SE) 5 695 112 1 203,1 244,80 1 394,2 4,3

AarhusKarlshamn (SE) 2 340 000 338,2 417,50 977,0 3,0

FINANS & FASTIGHET     18,0

Nordea (SE) 25 465 000 1 883,7 90,90 2 314,8 7,1

Handelsbanken A (SE) 3 519 098 1 102,3 366,60 1 290,1 4,0

Swedbank (SE) 6 044 652 1 038,8 195,50 1 181,7 3,6

SEB A (SE) 7 623 986 480,0 99,55 759,0 2,3

Avanza Bank (SE) 825 000 133,7 258,00 212,9 0,7

Melker Schörling (SE) 220 000 20,5 375,40 82,6 0,3

HÄLSOVÅRD     5,8

Elekta (SE) 10 792 573 962,2 79,70 860,2 2,7

Lifco (SE) 4 147 200 385,7 134,50 557,8 1,7

Getinge (SE) 2 537 729 482,1 177,80 451,2 1,4

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     44,2

Volvo B (SE) 33 464 260 2 872,3 84,70 2 834,4 8,7

Hexpol (SE) 2 025 472 261,5 736,50 1 491,8 4,6

Atlas Copco B (SE) 6 920 884 1 162,8 200,90 1 390,4 4,3

Trelleborg (SE) 10 510 206 608,0 132,00 1 387,3 4,3

Hexagon (SE) 5 627 291 769,4 242,00 1 361,8 4,2

SKF B (SE) 8 124 410 1 218,9 164,90 1 339,7 4,1

Skanska (SE) 7 598 431 797,4 167,90 1 275,8 3,9

Loomis (SE) 4 234 177 521,7 226,00 956,9 3,0

Indutrade (SE) 2 571 035 733,5 312,00 802,2 2,5

Sandvik (SE) 10 000 000 881,9 76,40 764,0 2,4

Nibe Industrier (SE) 2 500 000 260,6 200,90 502,3 1,5

Beijer Alma (SE) 1 235 000 53,6 182,50 225,4 0,7

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     12,2

Hennes & Mauritz (SE) 8 830 801 2 315,1 325,60 2 875,3 8,9

Husqvarna B (SE) 16 858 768 701,9 57,75 973,6 3,0

Husqvarna A (SE) 1 844 655 82,9 57,60 106,3 0,3

 

UTLÄNDSKA INNEHAV     9,2

Danske Bank (DK) 14 040 793 1 988,2 211,95 2 975,9 9,2

 

SUMMA VÄRDEPAPPER    31 344,28 96,7

 

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER    3,3

Banktillgodohavande    1 070,84

Fordringar (sålda värdepapper)    25,92

Upplupna intäkter/kostnader, netto    –29,88 

Skulder (köpta värdepapper)    0 

 

FONDFÖRMÖGENHET    32 411,16 100,0

 

Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %
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RESULTATRÄKNING 2014 2013
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 4 349 707 676 4 495 918 356
Ränteintäkter 1 826 697 7 579 569
Aktieutdelningar 769 856 152 559 081 262
Övriga intäkter 0 16 970  
  5 121 390 525 5 062 596 157

Kostnader  
Förvaltningskostnader –350 164 943 –247 469 665
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –6 609 477 –7 960 381  
  –356 774 420 –255 430 046
 
Årets resultat 4 764 616 105 4 807 166 111

Värdeförändring aktier 2014 2013
Reavinster 1 894 135 884 1 668 541 278
Reaförluster –62 803 482 –36 272 058
Förändring över-/undervärden aktier 2 518 375 274 2 863 649 136  
  4 349 707 676 4 495 918 356 

Förändring av   
fondförmögenheten 2014 2013

Fondförmögenhet IB 23 777 543 034 15 699 723 889
Andelsutgivning 6 405 418 077 5 067 250 877
Andelsinlösen –2 537 498 915 –1 796 597 843
Årets resultat 4 764 616 105  4 807 166 111  
Fondförmögenhet UB 32 410 078 301 23 777 543 034

BALANSRÄKNING 2014 2013
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 31 344 282 180 23 054 690 954
Bank- och övriga likvida medel  1 072 664 611 855 849 655
Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 25 921 085 87 563 978  
  32 442 867 876 23 998 104 587

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 32 789 575 23 975 790
Övriga skulder (köpta värdepapper) 0 196 585 763  
  32 789 575 220 561 553

Fondförmögenhet 32 410 078 301 23 777 543 034

Resultat- och balansräkning 2014-12-31

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela 
det insatta beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då 
aktiepriser normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande 
i aktier innebär risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid 
överstigande fem år. Andra risker som kan förväntas förekomma för fonden och 
därmed dess andelsägare är branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, 
likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds 
informationsbroschyr. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en 
insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget 
på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Avkastning   
 Fonden  Index
2014 18,03% 21,56%
2 år* 29,40% 28,87%
5 år* 17,71% 16,22%
Sedan start*  28,88% 23,69%
   * årligt genomsnitt

Övrig information
Fonden startade 2008-12-23
Förvaltare Jens Barnevik
 Johan Wallin  
Jämförelseindex CSRX Sweden
Bankgiro 360-4071
PPM-nummer  140491

Didner & Gerge Småbolag visade under 
2014 en uppgång på 18,0 procent jämfört 
med 21,6 procents uppgång för Carnegie 
Small Cap Return Index. Fonden hade 
därmed en utveckling som var sämre än 
sitt jämförelseindex. Fonden hade under 
perioden ett nettoutflöde på 677 miljoner 
kronor.

Vid årets utgång var andelsvärdet 446,67 
kr per andel. Under året har fonden gyn-
nats av en positiv kursutveckling för 
bland andra Lifco, Loomis, Husqvarna, 
Sydbank och Nibe. Under samma period 
har fonden påverkats negativt av en svag 
kursutveckling relativt index för bl a Sto-
rebrand, Elekta, Systemair, Nokian Tyres 
och Schibsted.

Större förändringar
De största nettoköpen under perioden var 
Elekta, Getinge, Lifco, Husqvarna och 
Lundin Petroleum. De största nettoför-
säljningarna var Topdanmark, Loomis, 
NCC, Securitas och AAK. Fonden har 

även sålt samtliga aktier i innehav som 
Avanza, Cramo, G4S, Oriflame, Skistar, 
Schibsted och Uniflex.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens 
största innehav i portföljen vid årsskiftet. 

Jyske Bank och Sydbank har i princip 
all sin verksamhet i Danmark där de är 
två av de största bankerna, dock väsent-
ligt mindre än Danske Bank. Den ekono-
miska krisen har slagit betydligt hårdare 
mot Danmark än vad den gjorde mot Sve-
rige och speciellt de danska fastighets- och 
jordbrukssektorerna har orsakat stora kre-
ditförluster.Den danska ekonomin är fort-
satt svag och återhämtningen från finans-
krisen går långsamt. 

Under 2014 genomförde Jyske Bank ett 
större strategiskt förvärv av bolåneinsti-
tutet BRF Kredit som kom att belasta vin-
sten per aktie. Kreditförlusterna fortsatte 
dessutom att ligga på en relativt hög nivå, 
vilket resulterade i en svag kursutveckling. 

Didner & Gerge 
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Sydbank hade däremot en stark utveck-
ling efter att ha lanserat ett lönsamhets-
program samtidigt som kreditförlusterna 
uppvisade en fallande trend. Utlånings-
marknaden i Danmark präglas fortfa-
rande av hård konkurrens. Vi tror dock 
att återgången till normaliserad lönsam-
het för bankerna kommer vara positiv 
för vinstutvecklingen och att Sydbank 
har möjlighet att återuppta sin utdelning 
inom en snar framtid. 

Indutrade är ett teknikhandelsbolag 
som uppvisat god vinsttillväxt över tid. 
Det som drivit vinsttillväxten är framför 
allt att de har lyckats göra många fina för-
värv till en relativt låg värdering, vilka de 
sedan klarat av att förvalta väl. 

Historiskt sett har Indutrade främst 
varit verksamma i Norden men de senaste 
åren har man ökat sin exponering i övriga 
Europa. Givet att bolaget kan fortsätta 
hitta bra bolag att förvärva tror vi att aktien 
bör ha goda möjligheter att utvecklas väl 
på längre sikt. 

Lifco är ett diversifierat konglomerat 
med huvudsakliga verksamheter inom 
dentaldistribution, rivningsrobotar och 
en spridd portfölj av mindre företag. 
Bolaget har en imponerande historik av 
stark försäljnings- och vinstutveckling. 
Ledningen visar också prov på duglighet 
inom förvärvsområdet och torde kunna 
fortsätta förvärva bolag även kommande 
år. 

Elekta är ett medicinteknik bolag som 
tillverkar och säljer produkter som 
används vid behandling av cancer. Bola-
get har en global försäljningsorganisa-
tion och kan uppvisa en lång historik 
av lönsam försäljningstillväxt. Tillväx-
ten och lönsamheten har kommit ner 
de senaste åren och kassaflödesgenere-
ringen har varit svag, vilket har resulterat 
i en svag aktiekursutveckling. Vi tror att 
problemen är av övergående karaktär och 
att bolaget kommer börja öka försäljning, 
vinst och kassaflöde under kommande år. 

Lagercrantz är en teknikkoncern inom 
elektronik, el och kommunikation. 

Bolaget har de senaste åren genomfört 
lyckade förvärv samtidigt som man har 
höjt lönsamheten i den existerande rörel-
sen. Detta har lett till att bolaget fortsatt 
leverera rekordresultat även under 2014. 

Storebrand är ett av de största liv- och 
pensionsbolagen i Norden. Bolaget har en 
mycket stark ställning i Norge men en sva-
gare position på den fragmenterade mark-
naden i Sverige. Storebrand har i likhet 
med andra pensionsbolag garanterat spa-
rare en viss avkastning, ett löfte som blir 
allt svårare att hålla när marknadsräntorna 
är låga. Vi tror att Storebrand är ett av de 
bolag som kommer gynnas mest om rän-
teläget normaliseras. Det är relativt svår-
analyserat men vi anser att bolaget är lågt 
värderat sett till dagens intjäning. 

Swedish Match är främst fokuserade på 
produkter inom rökfri tobak men har även 
viss verksamhet inom cigarrer. Bolaget har 
historiskt haft en mycket stark ställning på 
den svenska snusmarknaden men har de 
senaste åren tappat mark till lågpriskon-
kurrenter. De har alltjämt en ledande posi-
tion totalt sett och en mycket stark ställ-
ning i premiumsegmentet via bland annat 
varumärket General. Bolaget gör för när-
varande en stor satsning med svenskt snus 
i USA vilket påverkar resultatet negativt. 

Om bolaget visar att de någorlunda 
klarar att behålla sin ställning i Norden, 
samt att de kostsamma satsningarna i USA 
börjar visa lönsamhet tror vi att investe-
rarna blir mer positiva till bolaget. 

På sikt kan de komma att bli ett helt 
’rökfritt’ bolag genom att de säljer av sina 
cigarrverksamheter. 

Trelleborg är en industrikoncern med 
fokus på polymera material. De har under 
de senaste åren gått igenom en omstruktu-
reringsperiod där de stängt många fabri-
ker i mogna marknader samtidigt som de 
byggt nya i tillväxtmarknader. De har även 
valt att lämna segment där de ansett att lön-

samheten varit för dålig. Trots en dämpad 
konjunktur har Trelleborg lyckats visa upp 
goda resultat 2014. På sikt tror vi att det 
delägda bolaget TrelleborgVibracoustic 
samt ytterligare verksamhetsförbättringar 
kan driva lönsamheten ytterligare. Vi tror 
också att bolaget kommer bli mer offensivt 
och stärka sina positioner i utvalda seg-
ment genom förvärv nu när de kommer ut 
ur en period med stort internt fokus. 

Getinge är ett diversifierat medicintek-
niskt bolag som vuxit huvudsakligen via 
förvärv de senaste 20 åren. Bolaget har 
lyckats höja lönsamheten i de förvärvade 
bolagen och gå framåt på slutmarkna-
derna. Bolaget är under utredning av den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten 
(FDA) för bristande kvalitetskontroll 
inom kirurgi- och intensivvårdsområdena 
och det är ännu oklart om bolaget kommer 
tvingas betala skadestånd. Getinge har 
även verkat i en svag marknad där stat-
liga besparingskrav har resulterat i en låg 
investeringsvilja hos bolagets kunder. Vi 
tror att dessa problem, åtminstone delvis, 
är av övergående karaktär. 

Loomis tillhandahåller tjänster inom 
fysiska flöden av kontanter i Europa och 
USA. Bolaget har under flera år varit ett 
viktigt inslag i portföljen. Bolaget har 
sedan ett antal år tillbaka uppvisat en 
stabil marginalförbättring vilken fortsatte 
även under 2014. Under 2014 genomfördes 
även ett större förvärv. Detta i kombina-
tion med en försiktig värdering gjorde 
att aktien utvecklades starkt. Vi anser att 
verksamheten i bolaget fortsätter gå i posi-
tiv riktning och att marginalen över tid har 
potential kommer fortsätta att utvecklas 
positivt. 

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden 
rätt att handla med derivatinstrument, 
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen 
av dessa möjligheter har utnyttjats under 
perioden. 
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DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 2014-12-30

10 största nettoköp Mkr

  370
279
238
213
128
72
69
66
65
59

Elekta
Getinge
Lifco 
Husqvarna B
Lundin Petroleum
Gunnebo
Kesko
Bufab
Indutrade
Trelleborg

10 största nettosälj Mkr 

Topdanmark
Loomis
NCC B
Securitas
AarhusKarlshamn
Sydbank
Schibsted
Swedish Match
Cramo
Addtech

 

  339
233
216
193
166
133
127
92
86
81

Fondens utveckling  2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fondförmögenhet, Mkr 6 816 6 404  1 753 1 051 1 463 709
Andelsvärde, kr 446,67 378,45  266,75 226,10 265,63 206,56
Antal andelar (milj st)  15,260 16,922  6,572 4,648 5,397 3,157
Utdelning, kr  0 0  5,95 5,72 0 0
Totalavkastning, %   18,03 41,87  20,69 –13,04 28,60 102,80
CSRX, % 21,56 36,63  12,65 –13,24 30,64 68,90

Omsättning

Omsättningshastighet, ggr 1 0,35 0,12  0,35 0,96 1,18 0,52

Kostnader

Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40  1,40 1,40 1,40 1,40
Transaktionskostnader, Mkr 2 2,6 3,0  1,0 2,7 3,6 1,2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2 0,05 0,08  0,07 0,11 0,10 0,11
Årlig avgift, % 1,40 1,40  1,39 1,41 1,40 1,34

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr) 
Förvaltningskostnad 

Engångsinsättning 10 000 kr  153 170  159 135 150 209
Löpande sparande 100 kr  10 10  9 9 9 12

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)

Totalrisk D&G Småbolag, % 10,73 14,00  18,57 20,64 25,43
Totalrisk för  CSRX, % 11,74 12,56  16,02 20,37 23,03
Aktiv risk, % 5,29 6,92  6,96 5,85 7,25

1  Fondens sammanlagda försäljning av aktier  (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.      
2 Transaktionskostnader redovisas utan kupongskatt för samtliga år. I tidigare årsrapporter har kupongskatt varit inkluderad.

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste 
betalkurs).

DAGLIGVAROR     5,4
Swedish Match (SE) 1 143 246 240,3 244,80 279,9 4,1
Kesko (FI) 307 214 75,9 284,50 87,4 1,3

ENERGI     2,0
Lundin Petroleum (SE) 1 196 021 127,9 112,40 134,4 2,0

FINANS & FASTIGHET     24,1
Jyske Bank (DK) 1 344 615 308,0 396,04 532,5 7,8
Sydbank (DK) 2 091 428 293,0 240,81 503,6 7,4
Storebrand (NO) 7 689 410 293,3 30,44 234,1 3,4
NordNet (SE) 6 823 280 154,7 28,20 192,4 2,8
Klövern Pref (SE) 281 703 77,4 317,50 89,4 1,3
SBC (SE) 4 043 850 15,4 13,25 53,6 0,8
Selvaag Bolig (NO) 1 125 000 23,8 20,96 23,6 0,3
NP3 Fastigheter (SE) 413 304 12,6 34,60 14,3 0,2

HÄLSOVÅRD     14,2
Elekta (SE) 4 258 503 370,2 79,70 339,4 5,0
Lifco (SE) 2 559 000 238,0 134,50 344,2 5,0
Getinge (SE) 1 583 743 279,3 177,80 281,6 4,1

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     33,5
Indutrade (SE) 1 365 864 333,9 312,00 426,1 6,3
Trelleborg (SE) 2 144 816 185,0 132,00 283,1 4,2
Loomis (SE) 1 184 538 125,2 226,00 267,7 3,9
Nibe Industrier (SE) 1 264 516 145,3 200,90 254,0 3,7
Beijer Ref (SE) 1 376 810 161,9 127,50 175,5 2,6
Addtech (SE) 1 468 369 93,0 106,25 156,0 2,3
Systemair (SE) 1 222 965 127,7 105,00 128,4 1,9
Rejlerkoncernen (SE) 1 141 291 90,9 90,00 102,7 1,5
ÅF (SE) 763 650 67,8 126,00 96,2 1,4
Bufab (SE) 1 357 243 66,3 58,75 79,7 1,2
Gunnebo (SE) 1 839 693 71,9 37,70 69,4 1,0
Beijer Alma (SE) 331 670 46,5 182,50 60,5 0,9

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER forts. 
Peab (SE) 1 061 347 51,9 54,95 58,3 0,9
Lindab (SE) 828 507 47,6 65,60 54,4 0,8
Securitas (SE) 522 035 36,6 94,45 49,3 0,7
VBG (SE) 222 007 21,0 103,75 23,0 0,3

INFORMATIONSTEKNOLOGI     10,9
Lagercrantz (SE) 2 207 141 125,0 139,50 307,9 4,5
Atea (NO) 2 056 825 147,3 80,28 165,1 2,4
IFS B (SE) 612 600 69,0 239,00 146,4 2,1
Addnode (SE) 998 032 31,7 46,10 46,0 0,7
Know IT (SE) 760 181 55,5 55,00 41,8 0,6
Vitec (SE) 163 000 17,1 132,00 21,5 0,3
Novotek (SE) 880 958 10,4 16,40 14,4 0,2

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     5,2
Husqvarna B (SE) 5 319 665 217,5 57,75 307,2 4,5
Swedol (SE) 2 056 026 44,2 16,40 33,7 0,5
Duni (SE) 100 000 10,7 116,00 11,6 0,2
 
SUMMA VÄRDEPAPPER    6 490,74 95,2
 
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     4,8 
Banktillgodohavande    331,02 
Fordringar (sålda värdepapper)    0 
Upplupna intäkter/kostnader, netto    –5,52 
Skulder (köpta värdepapper)    0 
 
FONDFÖRMÖGENHET    6 816,24 100,0
 

Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %
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RESULTATRÄKNING 2014 2013
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 1 046 515 070 1 172 701 750
Ränteintäkter 2 169 769 3 104 926
Aktieutdelningar 137 843 939 89 449 495  
  1 186 528 778 1 265 256 171

Kostnader  
Förvaltningskostnader –96 270 687 –55 466 018
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –2 644 041 –2 983 112  
  –98 914 728 –58 449 130

Årets resultat 1 087 614 050 1 206 807 041

Värdeförändring aktier 2014 2013
Reavinster 708 277 107 77 342 760
Reaförluster –47 090 541 –9 906 360
Förändring över-/undervärden aktier 385 328 504 1 105 265 350  
  1 046 515 070 1 172 701 750 

Förändring av   
fondförmögenheten 2014 2013

Fondförmögenhet IB 6 404 101 677 1 752 964 557
Andelsutgivning 2 371 461 186 4 864 938 324
Andelsinlösen –3 047 205 434 –1 420 608 245
Årets resultat 1 087 614 050 1 206 807 041  
Fondförmögenhet UB 6 815 971 479 6 404 101 677

BALANSRÄKNING 2014 2013
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 6 490 740 441 5 605 562 087
Bank- och övriga likvida medel  333 186 027 805 991 545  
  6 823 926 468 6 411 553 632

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 7 954 989 7 451 955  
  7 954 989 7 451 955

Fondförmögenhet 6 815 971 479 6 404 101 677

Resultat- och balansräkning 2014-12-31

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser 
normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär 
risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem 
år. Likviditetsrisken är större i småbolagsfonder än aktiefonder som investerar 
i större bolag då investeringar i mindre bolag är i regel mindre likvida än 
investeringar i större bolag. Andra risker som kan förväntas förekomma för 
fonden och därmed dess andelsägare är branschrisk, företagsrisk, ränterisk, 
inflationsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds 
informationsbroschyr. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en 
insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget 
på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Avkastning 2014
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Avkastning   
 Fonden Index
2014 22,47% 26,36%
2 år* 24,37% 24,14%
Sedan start [11-09-28]*  18,76% 19,20%
   * årligt genomsnitt

Övrig information
Fonden startade 2011-09-28
Förvaltare Henrik Andersson, 
 Lars Johansson 
Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK
Bankgiro 779-1320
PPM-nummer  541235

investeringstanke. Vad gäller valutorna 
har fonden påverkats negativt av en stark 
dollar (mot samtliga valutor) då fonden har 
en mindre andel amerikanska innehav än 
index. Det omvända gäller för den japanska 
yenen, som försvagats markant under året; 
fonden har en relativt stor andel japanska 
innehav. Vår filosofi angående valutarö-
relser är att det är något som fonden kan 
påverkas av – positivt eller negativt – i det 
korta perspektivet, men att över tiden är den 
dominerande faktorn bolagens utveckling. 
Många studier har visat på komplexiteten 
och kostnaderna förknippade med att för-
söka ’hedga’ (skydda) sig mot fluktuationer i 
valutor på kort sikt. Vi anser det inte motive-
rat att ålägga dessa kostnader på fonden när 
vår placeringshorisont är så pass långsiktig. 
I tillägg så är begreppet ’hedga sig’ också 
något man får ta med en nypa salt. Det finns 
inget sätt att skydda sig mot allt, utan man 
får helt enkelt välja vilka faktorer man som 
placerare är bekväm med.

Globalfonden har nu funnits i drygt tre 
år där utvecklingen dessa första år inte har 
skiljt sig särskilt mycket från utvecklingen 

Didner & Gerge 

Global

på världsmarknaderna (drygt 75 procents 
uppgång). I likhet med Didner & Gerges 
övriga tre fonder drivs vi av en övertygelse 

Fonden Index

18,8% 19,2%
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Genomsnittlig årlig 
avkastning sedan start [11-09-28]

Didner & Gerge Global visade under 2014 
en uppgång på 22,5 procent jämfört med 
26,4 procents uppgång för MSCI ACWI 
index. Fonden hade därmed en utveckling 
som var under sitt jämförelseindex. Fonden 
hade under perioden ett nettoinflöde på 572 
miljoner kronor.

Vid årets utgång var andelsvärdet 175,25 
kr per andel. Under året har fonden gyn-
nats av en positiv kursutveckling för fon-
dens två största innehav; Fairfax Financial 
och Markel. Även japanska tillverkaren av 
dentalprodukter, Nakanishi, och asiatiska 
kapitalförvaltaren Value Partners har haft 
en stark utveckling, både operationellt och 
kursmässigt. Främsta anledningen till fon-
dens något svagare uppgång än världsmark-
naden står att finna i de engelska innehaven 
och ofördelaktiga valutaförändringar. Vad 
gäller innehaven noterade i England är deras 
gemensamma nämnare endast just note-
ringen; anledningarna till kursnedgångarna 
i Rolls-Royce, Tate&Lyle och Ashmore är 
bolagspecifika, men inte av den karaktären 
att vi sett anledning att ompröva vår initiala 

Utveckling av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK 2011-09-28–2014-12-30 (2011-09-28=100)Utveckling sedan start
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att en totalfokusering på god bolagsanalys 
lönar sig över tiden. Konkurrensen bland 
aktörer i marknaden som jagar kortsiktig 
avkastning har aldrig varit större och 2014 
var året då indexfonder totalt dominerade 
fondflödena i framförallt USA. Som aktiv 
förvaltare ser vi faktisk positivt på detta då 
långsiktighet och värderingsfokus är områ-
den där konkurrensen minskar. Att se på 
aktier som ett delägarskap i ett företags vär-
deskapande och inte som ett papper du spe-
kulerar i utgör grunden i vår syn. Ett lång-
siktigt förvaltningsperspektiv kräver också 
långsiktiga företag; vi söker oss därför till 
bolag som vi anser har en uthållig konkur-
rensfördel, förmåga att återinvestera kas-
saflöden i framtida tillväxt och ansvarsfull 
ledning. Vår absoluta tro är att filosofin 
ovan kommer ge dig som fondsparare en 
gynnsammare värdeutveckling på ditt spa-
rande jämfört med index sett över en längre 
konjunktur- och börscykel

Större förändringar
Globalfondens fondförmögenhet ökade 
under året, både som en följd av den posi-
tiva börsen men även tack vare inflöden 
till fonden. De största nettoköpen under 
perioden var i Qualcomm, Spectris och 
Ashmore. De största nettoförsäljningarna 
under perioden var i McKesson, Aryzta 
samt Teva (samtliga avyttring av innehavet).

Viktiga innehav
Då vi uteslutande fokuserar på det enskilda 
bolaget och dess långsiktiga affärsmodell 
följer här en beskrivning av fondens största 
innehav i portföljen vid årsskiftet. 

Kanadensiska sak- och återförsäkringsbola-
get Fairfax Financial i dagens form bildades 
1986, då Prem Watsa köpte bolaget Markel 
Financial från familjen Markel. I Fairfax 
har substansvärdet ökat med i genomsnitt 
23 procent per år sedan 1986, och grundpe-
larna som gjort detta möjligt kvarstår. Trots 
en god uppgång under året värderas bolaget 
idag enbart till en svag premie mot sub-
stansvärdet, vilket betyder att aktiemarkna-
den inte ger Fairfax någon tilltro att fortsätta 
öka eget kapital med dubbelsiffriga tal.

Markel har fram till i december 2012 huvud-
sakligen varit verksamt inom specialförsäk-
ringar; d.v.s. nischer inom branschen som 
de stora försäkringsbolagen inte brytt sig 
om. Det kan röra sig om att försäkra en fot-
bollsspelares ben, ett scoutläger, filmrekvi-
sita m.m. I likhet med andra framgångsrika 

försäkringsbolag har fokus främst varit på 
en stark balansräkning, kostnadseffektiv 
skötsel och framgångsrik förvaltning av 
’floaten’. I slutet på 2012 köptes så återförsäk-
ringsbolaget Alterra, vilket är starten på ett 
nytt tillväxtben för detta oerhört välskötta 
bolag.

Den nordamerikanska tillverkaren av jord-
bruks- och anläggningsmaskiner John 
Deere har sedan starten för drygt 175 år 
sedan stått för kvalitet, pålitlighet och inn-
ovation. Deere har ledande marknadsande-
lar världen över, framförallt i Nordamerika 
och Brasilien. Efter några år av god eko-
nomi inom jordbruksnäringen försvagades 
cykeln under året. Vi har länge ansett att 
värderingen speglar detta och marknadens 
oerhört kortsiktiga fokus missar den långa 
trenden med en svårlöst ekvation av snabbt 
expanderande befolkning, mindre jord-
bruksareal och en alltmer konsoliderad 
marknad. Bolagets ledning är av toppklass 
och man har dessutom en stark balansräk-
ning att tillgå för investeringar, fortsatt 
utdelningstillväxt eller värdes kapande 
aktie återköp. 

Spectris är en unik ledande producent av 
produktivitetshöjande mätutrustning och 
kontrollsystem. Bolagets affärsidé är att 
hjälpa sina kunder att öka produktkvalite-
ten, öka produktiviteten, minska spilltid 
och förbrukning av insatsvaror och därmed 
öka lönsamheten. Marknaderna Spectris är 
verksamma i är ofta väldig fragmenterade, 
vilket ger Spectris utrymme att antingen 
göra förvärv eller växa organiskt tack vare 
sitt fokus på innovation och forskning samt 
den höga kundlojaliteten.

Qualcomm är världens ledande bolag inom 
trådlös kommunikation. Vi ser en stark driv-
kraft i den pågående migrationen till 3G/4G-
mobiler över hela världen, där Qualcomm 
har en oerhört stark ställning, med en pene-
tration idag på endast knappt 20 procent. 
Bolaget har överlag starka marknadspositio-
ner (framförallt tack vare den framgångsrika 
’nätverkstriangel’ bolaget skapat med ARM 
och Taiwan Semiconductor), höga och väx-
ande kassaflöden samt en nettokassa på ca 25 
procent av börsvärdet.

Fresenius Medical Care är världens största 
leverantör av produkter och tjänster till 
människor som genomgår dialysbehandling 
på grund av kronisk njursvikt, ett tillstånd 
som drabbar mer än två miljoner människor 
världen över idag.

Oaktree Capital är verksamma inom 
kapitalförvaltning. Bolaget grundades 
under 1980-talet och var med om att skapa 
marknaden för nödlidande lån (distressed 
debt) i USA. Sedan dess har affären inter-
nationaliserats och breddats till näralig-
gande tillgångsklasser, såsom högränteob-
ligationer, fastigheter, helägda bolag m.m. 
Vi ser positivt på Oaktrees möjligheter 
att fortsätta attrahera kapital och generera 
avkastning till aktieägarna, genom sin 
partnerstyrda organisation, goda rykte, 
etablerade förvaltningsmetodik samt skal-
bara affärsmodell.

eBay är uppdelat i tre verksamhetsområ-
den: Marketplaces (konsument e-handel), 
Enterprises (teknologi och service gent-
emot andra detaljhandelsföretag), samt 
Paypal. För närvarande utgör e-handel 
endast ca 8 procent av total privatkon-
sumtion i USA, något vi tror kommer öka 
betydligt i framtiden. Under året beslu-
tade företaget, p.g.a. både marknadsut-
veckling (lanseringen av Apple Pay, Ali-
babas aggressivare framtoning m.m.) och 
tryck från investerare, att särnotera Paypal 
under 2015.

Pearson är världens ledande utbildnings-
företag samt ägare till Financial Times 
och The Economist. I likhet med bran-
schen överlag förändras nu Pearson från 
en analog till digital publicist av material. 
Detta tror vi ytterligare kommer stärka 
bolagets konkurrenskraft och samtidigt 
öka lönsamheten i ett redan effektivt bolag.

Varian Medical är störst i världen på med-
icinsk strålningsutrustning som används 
i behandling av tumörer. Bolaget räknar 
med att deras globala marknadsandel är 
55 procent och att marknaden växer med 
8 procent årligen. Marknaden kan numera 
liknas vid ett duopol mellan Varian och 
Elekta, där den stora konkurrenssituatio-
nen över tid snarare kommer från alterna-
tiva behandlingsmetoder. Strålbehandling 
växer dock stadigt i samtliga marknader 
men i synnerhet i utvecklingsländerna är 
behovet mycket stort kommande åren. 

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument 
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen 
av dessa möjligheter har utnyttjats under 
perioden.  
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DIDNER & GERGE GLOBAL 2014-12-30

10 största nettoköp Mkr

 52
50
50
48
46
46
45
44
43
42

Qualcomm
Spectris
Ashmore Group
Cabela’s 
WW Grainger
First Pacific
Fresenius Medical Care
Aflac
Nomura Research Institute
Carl Zeiss Meditec

10 största nettosälj Mkr 

McKesson
Aryzta
Teva Pharma
Berkshire Hathaway
Stock Spirits Group
Microsoft
TD Ameritrade
Kerry Group
Mantech
Fukuda Denshi

 

 34
32
30
30
26
24
20
17
16
11

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste 
betalkurs).

Fondens utveckling

Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Utdelning, kr
Totalavkastning, %  
MSCI ACWI TR Net i SEK, %

Omsättning

Omsättningshastighet, ggr 1

Kostnader

Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Årlig avgift, % 

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)

Totalrisk D&G Global, %
Totalrisk för MSCI ACWI TR Net i SEK, %
Aktiv risk, %

 2014 2013 2012 2011*

 1 623,7 790,1  264,8 123,8
 175,25 143,1  113,29 105,62
 9,265 5,5215  2,3370 1,1718
 0 0  0 0
 22,47 26,31  7,26 5,62
 26,36 21,97  9,38 5,23

 

 0,26 0,22 0,73

 1,60 1,60  1,60 1,60
 2,0 1,1  0,7 0,3
 0,15 0,18  0,16 0,21
 1,59 1,59  1,58 1,60

 
 172 181  168
 11 11  10

 5,29 6,97
 6,31 6,55
 4,33 4,12

*  Fonden startade 2011-09-28.   1   Fondens sammanlagda försäljning av aktier  (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.      
2 Transaktionskostnader redovisas utan kupongskatt för samtliga år. I tidigare årsrapporter har kupongskatt varit inkluderad.

DAGLIGVAROR     4,9

Tate & Lyle (GB) 650 000 50,0 7 348,56 47,8 2,9

Mandom Corp (JP) 125 000 24,6 256,96 32,1 2,0

FINANS & FASTIGHET     27,1

Fairfax Financial (CA) 21 000 56,3 4 070,47 85,5 5,3

Markel (US) 14 000 46,7 5 325,33 74,6 4,6

Oaktree Capital (US) 145 000 50,8 395,50 57,3 3,5

Value Partners (HK) 8 000 000 31,6 6,52 52,2 3,2

Aflac (US) 106 000 43,8 480,44 50,9 3,1

First Pacific (HK) 6 600 000 45,6 7,65 50,5 3,1

Ashmore Group (GB) 1 400 000 49,8 3 343,32 46,8 2,9

Danske Bank (DK) 105 000 12,8 211,95 22,3 1,4

HÄLSOVÅRD     16,8

Fresenius Medical Care (DE) 100 000 45,0 583,04 58,3 3,6

Varian Medical (US) 76 000 36,3 687,19 52,2 3,2

Carl Zeiss Meditec (DE) 220 000 42,1 198,90 43,8 2,7

Dräger (DE) 55 000 41,7 790,62 43,5 2,7

Nakanishi (JP) 110 400 18,1 331,58 36,6 2,3

Tokai Corp (JP) 125 700 23,7 234,25 29,4 1,8

Medikit (JP) 37 100 8,3 235,55 8,7 0,5

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     12,8

John Deere (US) 108 000 62,0 692,46 74,8 4,6

WW Grainger (US) 25 000 46,5 2 000,77 50,0 3,1

Rolls-Royce (GB) 420 000 45,1 10 368,76 43,5 2,7

Xylem (US) 130 000 25,5 298,94 38,9 2,4

Rolls-Royce inlösenaktie (GB) 37 800 000 0,0 1,21 0,5 0,0

INFORMATIONSTEKNOLOGI     22,2

Spectris (GB) 295 000 73,2 25 102,05 74,1 4,6

Qualcomm (US) 105 000 51,7 581,68 61,1 3,8

eBay (US) 125 000 42,2 443,87 55,5 3,4

Pearson (GB) 350 000 43,7 14 118,40 49,4 3,0

Nomura Research Institute (JP) 205 000 42,7 240,41 49,3 3,0

Millicom Int Cellular SDB (SE) 80 000 47,9 582,50 46,6 2,9

Rib Software (DE) 235 000 12,3 103,13 24,2 1,5

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     8,6

Autoliv SDB (SE) 62 000 33,8 837,50 51,9 3,2

Cabela’s (US) 120 000 47,7 405,61 48,7 3,0

Shiseido (JP) 350 000 36,2 109,86 38,4 2,4

 

SUMMA VÄRDEPAPPER    1 499,33 92,3

 

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     7,7 

Banktillgodohavande    127,49 

Fordringar (sålda värdepapper)    0 

Upplupna intäkter/kostnader, netto    –3,08 

Skulder (köpta värdepapper)    0 

 

FONDFÖRMÖGENHET    1 623,74 100,0

 

Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %
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RESULTATRÄKNING 2014 2013
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 256 127 926 111 409 892
Ränteintäkter 248 152 399 106
Aktieutdelningar 17 918 868 7 964 829
Valutakursvinster och -förluster netto 9 200 007 –1 330 516  
  283 494 953 118 443 312
Kostnader  
Förvaltningskostnader –19 524 491 –8 403 516
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –2 038 363 –1 103 179
 skatteskuld –1 272 445 0  
  –22 835 299 –9 506 695

Årets resultat 260 659 654 108 936 617

Värdeförändring aktier 2014 2013
Reavinster 91 727 946 14 759 468
Reaförluster –5 536 –333 008
Förändring över-/undervärden aktier 164 405 516 96 983 432  
  256 127 926 111 409 892 

Förändring av   
fondförmögenheten 2014 2013

Fondförmögenhet IB 790 074 545 264 733 206
Andelsutgivning 901 798 651 557 774 843
Andelsinlösen –328 865 064 –141 370 120
Årets resultat 260 659 654  108 936 617  
Fondförmögenhet UB 1 623 667 786 790 074 546

BALANSRÄKNING 2014 2013
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 1 499 326 581 687 289 437
Bank- och övriga likvida medel  127 739 181 103 828 012  
  1 627 065 762 791 117 449

Skulder  
Skatt 1 272 445 0
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 2 125 531 1 042 903  
  3 397 976 1 042 903

Fondförmögenhet 1 623 667 786 790 074 546

Resultat- och balansräkning 2014-12-31

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser 
normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär 
risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem 
år. En aktiefond som investerar i utländska värdepapper utsätts för en viss 
valutarisk. Detta då växelkurser på utländska valutor fluktuerar gentemot 
den svenska kronan. Andra risker som kan förväntas förekomma för fonden 
och därmed dess andelsägare är branschrisk, företagsrisk, ränterisk, 
inflationsrisk och likviditetsrisk. För mer information om risk se respektive 
fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en 
insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget 
på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Avkastning   
 Fonden Index
2014 6,69% 2,74%
Sedan start [14-08-28]  6,69% 2,74%

Övrig information
Fonden startade 2014-08-28
Förvaltare Carl Granath, 
 Henrik Sandell 
Jämförelseindex MSCI Europe Small + 
 Microcap TR Net i SEK
Bankgiro 545-0846

Didner & Gerge Small and Microcap 
visade under 2014 en uppgång på 6,7 pro-
cent jämfört med 2,7 procents uppgång för 
MSCI Europe Small + Microcap (perioden 
28 augusti till 31 december). Fonden hade 
därmed en utveckling som var bättre än sitt 
jämförelseindex. Fonden hade under perio-
den ett nettoinflöde på 305 miljoner kronor.

Fondens andelsvärde var vid starten den 
28 augusti 100 kronor. Vid årets utgång 
var andelsvärdet 106,69 kronor. Fondens 
utveckling gynnades under perioden av 
innehaven i det svenska konglomeratet 
Lifco, brittiska begravningsentreprenören 
Dignity och tyska industrirobottillver-
karen Kuka. Fonden påverkades under 
samma period negativt av kursutveck-
lingen i irländska sakförsäkringsbolaget 
FBD Holding, italienska IT grossisten 
Esprinet samt kapitalförvaltaren Azimut.

Större förändringar
Small and Microcaps fondförmögenhet 
ökade under året. Detta berodde främst 
på nettoinflöden, men hjälptes också av en 

positiv utveckling av innehaven. Då fonden 
startade under året motsvarar fondens posi-
tioner i princip nettoköpen under perioden. 
Inga större nettoförsäljningar har skett.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens 
största innehav per årsskiftet. 

Bahnhof är en internetoperatör som erbju-
der bredbandstjänster och telefoni till 
företag och hushåll på den svenska mark-
naden. Bolaget har en väldigt spännande 
position inom datahallar där man växer 
starkt och där vi ser fortsatt god tillväxtpo-
tential över en lång tid framöver. Bolaget 
har växt med över 30 procent i genomsnitt 
sedan 2006 och tar marknadsandelar på 
både hushålls- och företagssidan mot sina 
större konkurrenter.

Lifco är ett svenskt konglomerat med över 
100 dotterbolag. Lifco har tre huvudsak-
liga verksamheter: dentallösningar, demo-
leringsrobotar och verktyg, samt system-
lösningar. Det största affärsområdet är 

Didner & Gerge 

Small and Microcap

återförsäljning av förbrukningsprodukter, 
utrustning och tekniska tjänster till tand-
läkare, vilket står för över hälften av intjä-
ningen. Bolaget har historiskt växt snabbt 
genom att förvärva bolag inom dessa 
områden. Vi ser goda möjligheter till fort-
satt värdeskapande genom denna strategi.

Cegid är ett mjukvarubolag som bl.a. säljer 
redovisningsprogram till bokförings-
byråer och affärssystem till detaljhan-
deln. Bolaget har en stark position på sin 
hemmamarknad, Frankrike, men har de 
senaste åren växt alltmer internationellt. 
Bolaget har gått över från licensförsäljning 
av mjukvara till prenumerationstjänster. 

Fonden Index

6,7%

2,7%
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Utveckling av Didner & Gerge Small and Microcap och MSCI Europe Small + Microcap uttryckt i SEK 2014-08-28–2014-12-30 (2014-08-28=100)Utveckling sedan start
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Detta har tyngt försäljningstillväxten 
kortsiktigt, men har också lett till att åter-
kommande intäkter nu är ca 65 procent 
av bolagets intäkter, vilket vi tycker är en 
positiv utveckling. 

Thor Industries är Nordamerikas 
ledande tillverkare av husvagnar och hus-
bilar. Bolaget har redovisat vinster varje år 
sedan det grundades 1980, trots några rik-
tigt tuffa perioder, t.ex. under finanskrisen 
2006-2009 då intäkterna mer än halvera-
des. Bolaget har en konservativ affärsmo-
dell med flexibel produktion och låga fasta 
kostnader. Dessutom har man som princip 
att aldrig ta lån.

Aurelius är ett tyskt investmentbolag spe-
cialiserat på att köpa problemtyngda och 
ofta misskötta verksamheter, för att vända 
dem till vinst. Koncernen har en stark orga-
nisation med operativa chefer och funk-
tionsspecialister inom t.ex. logistik och 
inköp. Dagens börskurs sätter ett nollvärde 
på framtida affärsflöden trots att Aurelius, i 
snitt, har avkastat 10 gånger investerat kapi-
tal i bolagen man sålt.

Flügger är Danmarks ledande producent 
av dekorativ färg och erbjuder, utöver det, 
ett storskaligt sortiment inom närliggande 
produktområden. Produkterna säljs i 
Skandinavien, Östeuropa och Kina genom 
omkring 600 butiker varav hälften ägs av 
bolaget. Bolaget har haft en utmanande 
period lönsamhetsmässigt, inte minst på 
grund av en svag hemmamarknad under 
ett antal år. Vi tror att bolagets nye VD har 
goda förutsättningar att förbättra kapital-
effektiviteten och öka marginalerna.

Kuka är en av världens ledande tillverkare 
av industrirobotar och automationslös-
ningar. Med huvudkontor i Augsburg, 
Tyskland, har bolaget en stark ställning 
inte minst i Europa, men förutsättningarna 
för en ökad internationell närvaro ser goda 
ut. I takt med en växande löneinflation i 
s.k. lågkostnadsländer och ett ökat fokus 
på att minska inslagen av manuellt arbete 
inom industrin bör den starka efterfrågan 
på Kukas produkter ha goda odds att fortgå 
under en lång tid framöver.

Zalaris som noterades på Oslobörsen 
under året, är en ledande spelare i Norden 
inom HR-outsourcing där man bland 
annat tar över hanteringen av kunders 

löne- och personaladministration. Bola-
get har växt med över 20 procent i genom-
snitt de senaste 10 åren och dess kundlista 
inkluderar numera flera av Nordens största 
bolag. Vi ser en god tillväxtpotential även 
framöver då Zalaris erbjudanden möjlig-
gör betydande kostnadsbesparingar för 
kunderna.

Dräger är ett tyskt bolag med rötter från 
1800-talet. I dagsläget har bolaget två 
huvudverksamheter: medicinutrustning, 
med lösningar för patientövervakning 
och anestesiutrustning, samt skyddsut-
rustning, såsom t.ex. gasdetektorer och 
skyddsmasker. En svag resultatutveckling 
under året har tyngt såväl bolagets aktie-
kurs som värdering. Vår bedömning är att 
bolaget har haft en investeringsperiod och 
att det finns god potential till lönsamhets-
förbättring och omvärdering på sikt.

Senior är ett brittiskt industriföretag med 
två divisioner: Aerospace, där man erbju-
der komponenter till flygplan, gasturbins-
motorer mm., samt Flexonics där man 
tillhandahåller skräddarsydda produkter 
mot bilindustrin, lastvagnsindustrin och 
en mängd andra industriella verksamhets-
områden. Senior har växt omkring 10 pro-
cent i genomsnitt sedan 2006. Vi tror att 
tillväxtförutsättningarna är fortsatt goda 
tack vare en gynnsam investeringscykel 
i flygindustrin tillsammans med fortsatt 
fokus på värdeskapande förvärv.

AirBoss of America är ett kanadensiskt 
bolag som sedan 1980-talet är verksamma 
inom gummiindustrin. Bolaget har växt 
till att bli Nordamerikas näst största leve-
rantör av polymera blandningar, men har 
även, via förvärv, blivit en relevant spelare 
inom antivibrationslösningar mot for-
donsindustrin. Utöver detta levererar man 
produkter baserade på gummi, såsom gas-
masker och kängor mot försvarsindustrin. 
Vi tycker att bolaget är aptitligt värderat 
givet sin goda tillväxtpotential.

Azimut är en av Italiens ledande bankobe-
roende kapitalförvaltare. Bolaget förvaltar 
närmare 30 miljarder Euro och har erbju-
danden inom de flesta relevanta tillgångs-
klasserna. Azimut har under ett antal år 
investerat i att bygga ut sin distributions-
kraft och rådgivningsverksamhet, både 
organiskt och genom förvärv, vilket borgar 
för en fortsatt god tillväxt. Om bolaget når 

sin målsättning om att förvaltat kapital ska 
överstiga 50 miljarder Euro bör det finnas 
en god uppsida i aktien.

Diploma är ett holdingbolag från Stor-
britannien med tre divisioner: ’Controls’, 
där man bl.a. gör ledningar, fastelement 
och kontrollinstrument mot applikatio-
ner för tuffa miljöer, ’Seals’, som bl.a. säljer 
hydrauliktätningar och packningar mot 
tunga fordon samt ’Life Sience’ som säljer 
förbrukningsvaror, instrument och kring-
liggande tjänster mot hälsosektorn. Bola-
get har genomfört över 20 förvärv sedan 
1992 som sammanlagt motsvarar över 25 
procent av dagens börsvärde. Vi tror att 
strategin ’förvärva, bygga, växa’ med god 
lönsamhet kommer att fortsätta vara fram-
gångsrik framöver.

FBD Holdings är ett av Irlands ledande 
sakförsäkringsbolag. I vår mening är det 
ett konservativt och välskött bolag, som 
har tagit sig igenom en mycket tuff period 
på ett föredömligt sätt. Utöver finanskri-
sen har den irländska fastighetsmarknaden 
kraschat. Dessutom har man en period av 
hård konkurrens, 11 år av fallande premie-
intäkter på marknaden och historiskt höga 
väderrelaterade utbetalningar, bakom sig. 
Trots en kortsiktigt pressad vinstutveck-
ling anser vi att FBD är ett bra exempel 
på en irländsk återhämtning och ser goda  
möjligheter till positiv värdeutveckling.

Kopparbergs Bryggeri är en svensk 
exportsuccé och bolagets päroncider är 
världens mest sålda cider. Bolaget har tre-
dubblat sina intäkter de senaste 10 åren, 
hjälpt av goda framgångar bland annat i 
Storbritannien som numera är Koppar-
bergs största marknad. Bolaget annonse-
rade under 2013 ett samarbete med SAB-
Miller, världens näst största bryggeri sett 
till volym, vilket erbjuder Kopparbergs en 
mycket slagkraftig distributionskraft mot 
nya marknader. Vi ser goda möjligheter för 
en fortsatt god tillväxt och tilltalas av bola-
gets låga värdering relativt internationella 
snabbväxande bryggerier. 

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument 
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen 
av dessa möjligheter har utnyttjats under 
perioden.  
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10 största nettoköp Mkr

 14
13
11
11
11
10
10
10
9
9

Bahnhof
Cegid Group
Thor Industries
Flügger
Zalaris
FBD Holdings
Aurelius
Lifco
Azimut Holding
Senior

Nettosälj Mkr 

Dignity B aktie

 

 1

Fondens utveckling

Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, %  
MSCI Europe Small+Microcap TR Net i SEK, %

Kostnader

Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr

 2014 *

 324,8
 106,69
 3,044
 6,69
 2,74

 

 1,60
 0,5

*  Fonden startade 2014-08-28. 

DAGLIGVAROR     6,3

Kopparbergs Bryggeri (SE) 97 681 7,2 82,00 8,0 2,5

Cranswick (GB) 42 835 6,7 16 505,62 7,1 2,2

Amsterdam Commodities (NL) 30 300 5,0 178,82 5,4 1,7

FINANS & FASTIGHET     15,8

Aurelius (DE) 39 656 10,3 296,80 11,8 3,6

Azimut Holding (IT) 51 534 9,3 170,06 8,8 2,7

FBD Holdings (IE) 77 000 10,3 112,04 8,6 2,7

Banca IFIS SPA (IT) 57 439 8,1 129,05 7,4 2,3

Paragon Group of Companies (GB) 148 900 6,0 4 969,77 7,4 2,3

Protector Forsikring (NO) 181 000 7,8 40,24 7,3 2,2

HÄLSOVÅRD     7,4

Lifco (SE) 107 000 10,0 134,50 14,4 4,4

Dräger (DE) 12 400 8,1 790,62 9,8 3,0

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     24,4

Kuka (DE) 19 000 8,1 555,99 10,6 3,3

Zalaris (NO) 344 790 11,2 28,46 9,8 3,0

Senior (UK) 268 000 8,9 3 632,68 9,7 3,0

Diploma (UK) 100 521 8,0 8 626,57 8,7 2,7

OHB (DE) 35 473 6,7 185,71 6,6 2,0

Amadeus FiRe (DE) 10 622 5,5 588,23 6,2 1,9

Kardex (CH) 16 223 5,5 363,26 5,9 1,8

Hi-Lex Corp (JP) 27 100 5,2 215,76 5,8 1,8

R Stahl (DE) 15 110 5,6 372,45 5,6 1,7

Carlo Gavazzi Holding (CH) 3 255 5,8 1 653,69 5,4 1,7

Tsurumi Manufacturing (JP) 39 400 4,5 124,72 4,9 1,5

INFORMATIONSTEKNOLOGI     16,7

Bahnhof (SE) 159 986 13,9 91,50 14,6 4,5

Cegid Group (FR) 47 634 12,9 283,08 13,5 4,2

Akka Tech. (FR) 24 330 6,1 267,62 6,5 2,0

Nemetschek (DE) 7 575 5,5 788,17 6,0 1,8

INFORMATIONSTEKNOLOGI forts.

Esprinet (IT) 105 000 6,7 54,34 5,7 1,8

Atoss Software (DE) 13 844 3,8 306,37 4,2 1,3

ND Software (JP) 25 600 3,5 144,38 3,7 1,1

MATERIAL     12,0

Flügger (DK) 22 897 11,3 474,79 10,9 3,3

AirBoss of America (CA) 109 200 7,2 82,02 9,0 2,8

TFF Group (FR) 12 155 6,9 598,60 7,3 2,2

SK Kaken (JP) 12 000 7,1 602,82 7,2 2,2

Corticeira Amorim (PT) 167 476 4,6 28,47 4,8 1,5

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     8,3

Thor Industries (US) 30 000 11,4 428,77 12,9 4,0

Dignity (GB) 33 825 6,3 23 076,52 7,8 2,4

Adler Modemärkte (DE) 50 471 5,7 126,79 6,4 2,0

 

SUMMA VÄRDEPAPPER    295,66 91,0

 

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     9,0 

Banktillgodohavande    29,52 

Fordringar (sålda värdepapper)    0 

Upplupna intäkter/kostnader, netto    –0,40

Skulder (köpta värdepapper)    0 

 

FONDFÖRMÖGENHET    324,78 100,0

 

Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför 
EES förutom Kopparbergs Bryggeri som handlas på NGM Nordic MTF samt 
Bahnhof som handlas på Aktietorget.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste 
betalkurs).
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RESULTATRÄKNING  2014
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper  20 501 829
Ränteintäkter  9 065
Aktieutdelningar  696 374
Valutakursvinster och -förluster netto  168 004  
   21 375 272

Kostnader  
Förvaltningskostnader  –1 458 925
Övriga kostnader
 transaktionskostnader  –500 365  
   –1 959 290

Årets resultat  19 415 982

Värdeförändring aktier  2014
Reavinster  917 051
Förändring över-/undervärden aktier  19 584 778  
   20 501 829 

Förändring av   
fondförmögenheten  2014

Fondförmögenhet IB  0
Andelsutgivning  332 584 251
Andelsinlösen  –27 238 019
Årets resultat   19 415 982  
Fondförmögenhet UB  324 762 214

BALANSRÄKNING  2014
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper  295 657 657
Bank- och övriga likvida medel   29 527 567  
   325 185 224

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter  423 010  
   423 010

Fondförmögenhet  324 762 214

Resultat- och balansräkning 2014-12-31

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser 
normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär 
risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande 
fem år. Likviditetsrisken är större i småbolagsfonder än aktiefonder som 
investerar i större bolag då investeringar i mindre bolag är i regel mindre 
likvida än investeringar i större bolag.  En aktiefond som investerar i utländska 
värdepapper utsätts för en viss valutarisk. Detta då växelkurser på utländska 
valutor fluktuerar gentemot den svenska kronan. Andra risker som kan 
förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är branschrisk, 
företagsrisk, ränterisk och inflationsrisk. För mer information om risk se 
respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av fondens faktablad innan 
du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos 
fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Fondbolagets styrelse
 Ordinarie styrelseledamöter

• Henrik Didner, ordförande
 Filosofie doktor i företagsekonomi
• Sven Blanke
 Advokat
• Anders Frigell
  Advokat, Advokatfirman Lindahl
• Adam Gerge
 Ekonomie licentiat
• Mats-Olof Ljungquist
 Konsult, Senior Advisor 
 på Omeo Financial Consulting
• Kristina Patek
 Partner Scope Capital Advisory
• Helena Hillström, adjungerad
 VD

Fondbolagets företagsledning
• Helena Hillström, vd
• Adam Gerge, vice vd

Fondbolagets firma
Fondbolagets firma är Didner & Gerge 
Fonder AB.
Box 1008, 751 40 Uppsala
Organisationsnummer: 556491-3134

Fondbolagets revisorer
Bolagets revisor är auktoriserad revisor 
Peer Fredriksson, ECOVIS SME Revision 
AB. Revisorssuppleant är Sten Olofsson, 
Grant Thornton AB.

Svensk kod för fondbolag
Didner & Gerge Fonder är medlem i Fond-
bolagens Förening och följer ’Svensk kod för 
fondbolag’.

Ersättningsprinciper
Styrelsen i Didner & Gerge Fonder 
AB  fastställde i början av år 2010 en 
ersättnings policy som omfattar alla 
anställda vid fondbolaget. Den baseras på 
och följer Finans inspektionens nya regel-
verk. De anställda vid fondbolaget ersätts 
via fast lön. Därut över kan tillkomma 
rörlig ersättning för fondförvaltare. 
Grundprinciperna har varit att rullande 
treårsresultat för fondförvaltningen jäm-
fört med relevant jämförelse index skall 
styra eventuell rörlig ersättning till fond-
förvaltare, att modellen för ersättning inte 
skall leda till för stort risktagande samt att 
det skall finnas tak för rörlig ersättning 
bestämt till hur många procent av grund-
lön som den rörliga ersättningen maximalt 
kan uppgå till. 

En redogörelse för fondbolagets ersätt-
ningar offentliggörs enligt Finans-
inspektionens föreskrifter i sam  band med 
att fondbolagets årsredovisning fastställs. 
Fondbolaget lämnar redogörelsen i års-
redovisningen, i en bilaga till årsredovis-
ningen eller på fondbolagets webbplats. 
Om fondbolaget inte tar in redogörelsen i 
årsredovisningen eller i en bilaga till årsre-
dovisningen, skall fondbolaget i årsredo-
visningen upplysa om var informationen 
offentliggörs. 

Valberedningsarbete
Inför bolagsstämmorna 2015 deltar Didner 
& Gerge Fonder AB i valberednings-
arbete i följande bolag: AAK, Beijer Alma, 
Bufab, Getinge, Hexpol, Indutrade, Lifco, 
Loomis, Melker Schörling, Nordnet, 
 Swedish Match och Trelleborg. 

Information 
om fondbolaget

REVISIONSBERÄTTELSER

Rapport om årsberättelse: Jag har i egen-
skap av revisor i Didner & Gerge Fonder AB, org.nr 
556491-3134, utfört en revision av årsberättelsen 
för nedanstående fonder för år 2014.

Fondbolagets ansvar för årsberättelsen: 
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberät-
telsen och för att lagen om värdepappersfonder 
och Finansinspektionens föreskrifter om värde-
pappersfonder tillämpats vid upprättandet och för 
den interna kontroll som fondbolaget bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsberättelse som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar: Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsberättelsen på grundval av min revision. Jag 
har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsberättel-
sen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
fondbolagets interna kontroll. En revision innefat-
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsberättelsen. Jag anser 
att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande: Enligt min uppfattning har årsberättel-
sen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen 
om värdepappersfonder samt Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra förordningar: Utöver min revision av 
årsberättelsen har jag även utfört en revision av 
fondbolagets förvaltning för  år 2014.

Fondbolagets ansvar: Det är fondbolaget 
som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen 
om värdepappersfonder.

Revisorns ansvar: Mitt ansvar är att med rimlig 
säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt 
uttalande om förvaltningen har jag utöver min revi-
sion av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna 
bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen 
om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

Uttalande: Enligt min uppfattning har fondbo-
laget inte handlat i strid med lagen om värdepap-
persfonder eller fondbestämmelserna.

Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Small and Microcap

Stockholm den 30 januari 2015

Peer Fredriksson, Auktoriserad revisor
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Fonden är alltid mer 
eller mindre fullinvesterad
Vi är försiktiga med att ha en bestämd 
uppfattning om börsens utveckling. Vår 
filosofi är att alltid vara mer eller mindre 
fullinvesterade. Målsättningen är att fon-
dernas urval av aktier över tiden skall 
generera en avkastning överstigande ett 
relevant jämförelseindex.

Vi försöker alltid bilda 
oss en egen uppfattning
Vi tar gärna del av andras analyser och 
bedömningar av företag. Vi tycker dock 
att det är viktigt att ha ambitionen att 
alltid själva försöka bilda oss en uppfatt-
ning om företagens framtid. Vi strävar 
alltid efter en egen förståelse av skälen 
till varför en aktie bör ingå i portföljen. I 
vår arbetsmetodik ingår att komplettera 
allmänt tillgänglig information om mark-
nader och företag med egna analyser och 
företagsbesök. 

Med ett företagsfokuserat tänkande 
försöker vi över tiden förbättra urvals-
processen. 

Information 
om vår investeringsfilosofi
Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra 
fonder. Vår målsättning är att med ett rim-
ligt risktagande långsiktigt prestera en 
avkastning som överträffar relevanta jäm-
förelseindex. 

Det är vår övertygelse att om en fond över 
tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt jäm-
förelseindex så är aktiv förvaltning en nöd-
vändighet. En förutsättning för att genom 
aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda 
resultat är att man måste vara villig att ta 
risken att fonden ibland utvecklas sämre än 
index. Därför rekommenderar vi alltid att 
våra andelsägare har en placeringshorisont 
på minst fem år.

Fokus på företag
Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra före-
tag med god kurspotential. Med bra företag 
menar vi välskötta företag som normalt har 
en historik där försäljning och resultat inte 
varierat för mycket; har goda vinstmargina-
ler eller kan uppnå det samt tillhör de större 
i sin bransch eller inom utvalda nischer. 

På 3–5 års sikt är det även önskvärt att 
företagen skall vara inte oväsentligt större. 
Tror vi fortfarande att aktien har en bra 
kurspotential kan vi äga aktien i många år. 
Vi har normalt en långsiktig placeringsho-
risont. Vi är av uppfattningen att välskötta 
bolag normalt tar hänsyn till hållbarhets-
frågor och en företagsledning med en god 
kostnadskontroll inser vikten av att hus-
hålla med resurser och vara medveten om 
risker. Vi är generellt försiktiga till företag 
där företagets resultat till största delen 
beror på hur priset på den vara/de varor 
företaget säljer utvecklas; som råvaru-, 
skogs- och stålföretag. Vi kan dock inves-
tera i sådana bolag om vi bedömer att värde-
ringen är tydligt låg. 

Investeringar oberoende 
av bransch och börsvikter
Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar 
enligt våra bästa idéer oberoende av bransch 
och börsvikter. Fondernas utveckling rela-
tivt index kan därför förväntas visa viss ore-
gelbundenhet. 

Besök gärna fondkollen.se!

Fondkollen.se är en sida som drivs av 
Fondbolagens Förening och syftar till 
att ge enkel och saklig information 
om att spara i fonder. Fond kollen.se 
uppmuntrar sparare att se över sina 
fonder med hjälp av konkreta exempel, 
utvärderingsverktyg, filmer och tips. 
Fondkollen.se vill hjälpa sparare att fatta 
medvetna beslut om sitt fondsparande, 
både vad gäller premiepensionen och 
privat sparande. Fondbolagens Förening 
är en branschorganisation med syafte att 
tillvarata fondspararnas och fondbolagens 
intressen. En av föreningens uppgifter är 
att sprida information om fondsparandet 
till privatpersoner.

Tisdagen den 4 november arrangerade Didner & Gerge Fonder en andelsägarträff för att 
fira fondbolagets 20-årsjubileum. Närmare 1 000 personer kom till Uppsala Konsert & Kon-
gress och lyssnade till VD och samtliga förvaltare som berättade om fondbolaget, fonderna och 
investeringsfilosofin. Särskild uppmärksamhet ägnades åt vår senaste fond Didner & Gerge 
Small and Microcap. Ett hjärtligt tack till alla er som deltog!
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INFORMATION OM SPARANDE I VÅRA FONDER

Tag alltid del av fondens faktablad innan 
du gör en insättning. Faktablad och 
 blanketter kan beställas hos fondbolaget, 
tel 018-640 540, eller  skrivas ut från hem-
sidan www.didnergerge.se 

KÖP AV ANDELAR

Nya kunder måste fylla i en anmälnings-
blankett innan den första insättningen kan 
göras. När du har registrerats som kund 
skickar vi en bekräftelse med ditt kund-
nummer och du köper då andelar genom 
att göra en insättning till önskad fond. 

Betalningsmottagare är Didner & 
Gerge Aktiefond, Didner & Gerge Små-
bolag, Didner & Gerge Global, Didner & 
Gerge Small and Microcap respektive och 
insatta medel går direkt in på respektive 
fonds konto hos förvaringsinstitutet, SEB. 
Köpet sker till den andelskurs som gäller 
den dag pengarna är fonden tillhanda före 
klockan 16.00, vilket normalt tar cirka 1–2 
bankdagar. Observera att namn och kund-
nummer eller person-/organisationsnum-
mer måste anges som meddelande vid 
insättningen. Dagen efter att vi registrerat 
ditt innehav av fondandelar skickar vi dig 
en bekräftelse på ditt köp. 

Det går bra att månadsspara i fonderna 
via autogiro. Minsta belopp vid månads-
sparande är 100 kronor. Fyll i en blankett 
för månadssparande och skicka in den till 
oss så ordnar vi överföringen. Om denna 
anmälan är oss tillhanda senast den 15 
i månaden kommer första dragning att 
göras samma månad, annars sker första 
dragning efterföljande månad. Pengarna 
dras den 28 varje månad. Om pengar 
saknas på kontot görs inget ytterligare 
försök. Observera att du inte erhåller köp-
nota efter varje köp utan beloppen som 
sparas redovisas via kontoutdrag respek-
tive sammanställning som du erhåller 
varje kvartal.

Blanketten kan även användas vid 
ändring av befintligt månadssparande, 
dvs beloppsändring, eller för avslut av 
månads sparandet.

INLÖSEN AV ANDELAR

Inlösenanmälan skall inges skriftligen och 
vara undertecknad. Det kan ske genom 
vanlig post, via fax 018-10 86 10, eller via 
e-post innehållande sådan skriftlig under-
teckning. Använd gärna vår blankett för 
inlösen. Pengarna utbetalas till det bank-
konto tillhörande dig, som du föranmält. 

Vid inlösen skall detta kontonummer 
uppges.

Vid försäljning av barns innehav måste 
försäljningsbegäran undertecknas av båda 
vårdnadshavarna. Då försäljningslikviden 
skall gå till ett bankkonto som är tillhörigt 
andelsägaren bör även barn ha ett bank-
konto föranmält.

När det gäller inlösen avseende juridisk 
person krävs skriftligt bevis på att den som 
begär inlösen har rätt att göra det, t ex uppvi-
sande av firmateckningsrätt. Vid försäljning 
av företags/organisationers innehav ber vi 
därför att du bifogar ett aktuellt registre-
ringsbevis från Bolagsverket.

Är en undertecknad begäran om för-
säljning fondbolaget tillhanda före 16.00, 
sker försäljningen till den dagens slutkurs; 
kommer begäran fondbolaget tillhanda 
efter 16.00 sker försäljningen till nästa dags 
slutkurs. Det innebär att en begäran om 
försäljning till ett framtida datum inte är 
möjlig. Inte heller går det att villkora för-
säljningen till en viss kurs. Avräkningsnota 
skickas normalt till dig dagen efter försälj-
ningen och försäljningslikviden finns på ditt 
bankkonto efter cirka tre bankdagar. 

BESKATTNING AV FONDANDELAR

På fondinnehav betalas en årlig skatt. Skat-
teuttaget uppgår till 0,12 procent av fond-
andelarnas värde vid inkomstårets ingång. 
På reavinster vid försäljning av andelar är 
skatten 30 procent. Om du är skatteplik-
tig utomlands måste du meddela oss detta. 
Detta gäller även om din skattehemvist 
skulle förändras.

AVGIFTER

Förvaltningsavgiften för D & G Aktiefond 
är 1,22%, för D & G Småbolag 1,40%, för 
D & G Global 1,60% och för D & G Small 
and Microcap 1,60%. 

FONDANDELSÄGARNA 
I EN FOND ÄGER FONDEN

Andelsägarna i en fond äger tillsammans 
fonden. Genom att sätta in pengar på en 
fonds konto förvärvar du andelar i fonden 
och blir andelsägare. Dina insatta medel 
går direkt in till respektive fonds konto hos 
SEB. Vid inlösen av andelar betalar banken 
ut pengarna direkt till dig. D & G Aktiefond 
har organisations nummer 817603-2897, 
D & G Små bolag 515602-3052, D & G Global 
515602-4753 och D & G Small and Microcap 
515602-6972.

ANDELENS VÄRDE

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande 
och offentliggörs i de större dagstidning-
arna. På SVT-Text under rubriken PPM 
samt på hemsidan www.didnergerge.se 
redovisas kursen normalt under kvällen 
samma dag.

INFORMATION OM KOSTNADER

Utöver förvaltningsavgiften uppstår 
löpande kostnader i fonden i from av trans-
aktionskostnader till följd av de köp och 
försäljningar av aktier som genomförs i 
fonden, samt eventuella skatter.

I vissa fall innehåller transaktionskost-
naden ersättning för investeringsanalys 
och numer särskiljs denna och betalas 
direkt till analysleverantören efter bedöm-
ning att analysen bidragit till investerings-
processen. Ersättning för exekvering går 
till den motpart som utfört själva trans-
aktionen. Totalkostnad i fonden kan såle-
des sägas vara summan av förvaltnings-
kostnader, skatter och transaktionskost-
nader. Dessa kostnader belastar fonden 
löpande, d.v.s. de kan inte en ytterligare 
gång dras av som förvaltningskostnader 
av den enskilde andelsägaren i den årliga 
självdeklarationen. Kostnader redovisas i 
årsrapporten och på kundens årsbesked. I 
framtida rapporter kommer analyskostna-
der att specificeras. Kontakta fondbolaget 
för mer information.

FÖRVARINGSINSTITUT

Fondernas tillgångar är förvarade hos SEB.

Konsument-
information
Klagomålsansvarig hos Didner & 
Gerge Fonder är Henrik Didner. 
 Klagomål kan framföras muntligen 
alternativt skriftligen om fond bolaget 
så kräver. Andelsägaren bör få svar i 
ärendet snarast. 

Ytterligare vägledning kan fås av Kon-
sumenternas Bank- och finansbyrå, 
Konsumenternas Försäkringsbyrå, 
samt genom den kommunala konsu-
mentvägledningen. 

Det finns även möjlighet att få tvist 
prövad hos Allmänna reklamations-
nämnden eller hos allmän domstol.
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TÄNK PÅ ATT:  
Historisk avkastning är ingen garanti 
för framtida avkastning. De pengar 
som placeras i fonderna kan både 
öka och minska i värde och det är 
inte säkert att du får tillbaka hela det 
insatta kapitalet. 

”Årets Fond Didner & Gerge gör det igen. För 
andra året i rad tar bolaget hem titeln som 
Årets Fondbolag.”

”–Det är första gången ett fondbolag plockar 
hem titeln två gånger. Men det är välförtjänt då 

Didner & Gerge sticker ut ordentligt, säger Privata Affärers chef-
redaktör Per Hammarlund.”

Privata Affärer #2, 2014-02

”Varje plan att starta en ny fond vilar på en idé 
eller en tanke så stark att vi inte kan motstå 
tanken på att dra igång projektet.” 

 ”– Vi har skyndat långsamt, men jag tror att vi 
inom fem år har ett par nya fonder på plats”. 

Helena Hillström i Fond & Bank #13, 2014-11

”Strax innan Didner & Gerge Aktiefond fyllde 
20 år i oktober gled den upp i täten och blev 
största Sverigefond. Den är inte bara störst, 
den är också bäst av alla vanliga Sverige fonder 
oavsett om man tittar på tre, fem tio eller 
femton års sikt.”

Privata Affärer #12, 2014-12

”Förvaltarna Henrik Sandell och Carl 
Granath, som rekryterats [till nya fonden 
D&G Small and Microcap] från Swedbank 
Robur respektive Nordea Fonder, anser 
att de minsta bolagen är tacksamma 
investeringsobjekt eftersom de är mindre 
genom lysta bland analytiker. Därför lämpar

de sig särskilt väl för en fond med aktiv 
förvaltning, enligt förvaltarna.

  – Det är lättare att hitta oupptäckta bolag och sådana 
som blivit lite bortglömda, säger Henrik Sandell.”

Privata Affärer, 2014-08

”Volvo är ett av våra största innehav i vår 
största fond. Jag tror att mycket av de 
åtgärder som görs i Volvo är riktiga och 
bolaget får strukturella fördelar över tiden när 
programmen genomförs.”

Adam Gerge i Aktiespararen #1, 2015-01

Pressklipp
Nedan återfinns ett litet urval av det som skrivits om Didner & 
Gerge i media. 
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Aktiv 
förvaltning.

Det gör skillnad.

www.didnergerge.se
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