ÅRSBERÄTTELSE

2012

INNEHÅLL

VÅRA MEDARBETARE

3 VD HAR ORDET
3 NÅGRA ORD FRÅN
		 HENRIK DIDNER & ADAM GERGE
4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND
8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG
12 DIDNER & GERGE GLOBAL
16 REVISIONSBERÄTTELSER
16 FONDBOLAGET

Helena Hillström

Henrik Didner

Adam Gerge

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Adam Nyström

Gustaf Setterblad

Henrik Andersson

FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG

FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG

FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Jens Barnevik

Johan Wallin

Michael Eriksson

FÖRVALTARE D&G GLOBAL

ANALYTIKER

RISKKONTROLL

Åsa Nilsson

Camilla Karlsson

Annica Hammarberg

REGELEFTERLEVNAD

CHEF ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Josefine Sjölund

Emma Westlin Forsberg

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

17 INVESTERINGSFILOSOFI
18 INFORMATION OM SPARANDE
19 PRESSKLIPP

>>>

<<<

DIDNER & GERGE FONDER AB
Postadress
Box 1008
		
751 40 Uppsala
Besöksadress Dragarbrunnsg. 45
Telefon
018-640 540
Telefax
018-10 86 10
E-post
info@didnergerge.se
Webb
www.didnergerge.se

OMSLAGSBILDEN
Botaniska trädgården i Uppsala.

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.

DIDNER & GERGE
ÅRSBERÄTTELSE 2012
© 2013, Didner & Gerge Fonder AB
FOTO DÄR ANNAT INTE ANGES:
© Göran Ekeberg,
add light, 2012
GRAFISK PRODUKTION:
Trycksaken i Uppsala AB
Tryckt i Sverige 2013

2

VD har ordet
När vi nu summerar börsåret 2012 kan vi
konstatera att Stockholmsbörsen vid årsskiftet gått upp med 16,5 procent inklusive
utdelningar. Våra fonder kan visa upp följande resultat: Aktiefonden gick upp med
26,0 procent vilket är hela 9,5 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Småbolagsfonden steg med 20,7 procent vilket
är 8 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Globalfonden hade ett något
svagare resultat och steg med 7,3 procent,
vilket är 2,1 procentenheter mindre än sitt
jämförelseindex.
Sammanfattningsvis har det varit ett
mycket bra år hos oss på Didner & Gerge.
I skrivande stund har tidningen Dagens
industri i samarbete med fondutvärderaren
Morningstar just utsett Årets stjärnförval-

tare. I kategorin Sverige, små och medelstora bolag belönades Henrik Didner och
Adam Gerge med förstaplatsen samt Adam
Nyström och Gustaf Setterblad med en
hedrande andraplats. Vi är mycket glada
för det och ser det som ett kvitto på att vår
förvaltningsfilosofi fungerar. Men, även
om vi är stolta och glada över utmärkelser och över årets resultat så är det värt att
påminna om att utfallet enskilda år aldrig
är det viktigaste. Långsiktighet är ett kännetecken när det gäller fondsparande och
det är alltid resultaten över tid som är det
viktiga både för oss och för våra andelsägare.
Vi kommer att arbeta vidare med vår tydligt aktiva och uthålliga förvaltning samt
med att ge våra andelsägare bästa möjliga
service. Som ett led i det senare arbetet

vill vi fortsätta att öka tillgängligheten för
våra sparare. Det går i dagsläget naturligtvis alldeles utmärkt att direktspara hos oss
i våra fonder. Men om ni vill spara i våra
fonder via ett investeringssparkonto eller
ha någon typ av pensionssparande hos oss
så kan ni bara göra det via till exempel en
bank. Vi arbetar därför med att våra fonder
ska finnas tillgängliga på olika fondtorg,
plattformar och andra typer av distributionskanaler så att ni kan ha den del av ert
sparande som vi inte kan erbjuda direkt
hos oss där det passar er bäst.
Har du frågor om oss eller om våra
fonder så är du alltid välkommen att kontakta oss.
Varmt tack för ert förtroende!
Helena Hillström

Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge
2012 visade sig bli ett bra år med en börsuppgång på 16,5 procent (inklusive utdelningar). Kanske har vi i Europa haft en lite
väl negativ syn på 2012. Den ekonomiska
aktiviteten i världen utanför Europa var
förhållandevis god.
Börsutvecklingen under det första kvartalet
påverkades positivt av Greklands skuldnedskrivning, vilket avvärjde en statsbankrutt,
samt att marknadens oro för Italien minskade i takt med att den s k teknokratregeringen med Mario Monti i spetsen vann
marknadernas förtroende. Andra kvartalet
var däremot svagt och präglades av en oro
då Spaniens problem visade sig vara större
än väntat och landets banksektor akut
behövde ett betydande kapitaltillskott. Det
spädde på den allmänna oron för att den
europeiska ekonomin ytterligare skulle försvagas, och dra med sig den övriga världen
i en recession. Risken för en nedgång tilltog då tecken på en minskad aktivitet i den
kinesiska ekonomin kunde skönjas, inte
minst orsakat av en väntan på ett ledarbyte i
stats- och partitoppen under senhösten.
I slutet av juli blev dock marknaderna
lugnade av att chefen för den Europeiska centralbanken (ECB), italienaren
Mario Draghi, i ett tal framförde att ECB
skulle ”försvara euron till varje pris vad

det än kräver”. En tolkning av detta var att
Tyskland, som genom sin storlek och starka
ekonomi har det största inflytandet i EU,
accepterade att centralbanken kunde köpa
spanska och t o m italienska statspapper på
marknaden. Villkoret för det var att Spanien, och Italien om så blev aktuellt, förband sig att vidta nödvändiga reformer för
att stärka sina ekonomier och därmed återfå
marknadernas förtroende.
Uppgången under andra halvåret stärktes
av att USAs ekonomi verkade gå åt rätt håll.
Huspriser, byggandet och sysselsättningen
ökade vilket minskade oron för en recession
i USA. Betydelsen av den s k gasrevolutionen i USA uppmärksammades allt mer. De
senaste åren har teknisk utveckling möjliggjort utvinning av stora volymer av skiffergas och i viss utsträckning olja djupt under
marken i ett flertal delstater. Utbudet av gas
har blivit så stort att priset sjunkit kraftigt
i USA – det är nu bara cirka en fjärdedel av
priset i Europa. Konsekvenserna av detta
är stora. Hushållen och industrin får minskade energikostnader samt investeringarna
i gasutvinning är betydande. Därutöver
planerar den kemiska industrin stora investeringar i ny produktionskapacitet då det
ur gas kan framställas ett flertal insatsvaror för plastindustrin. Vissa bedömare ser
t o m framför sig att USA kring cirka 2020

kan bli mer eller mindre självförsörjande på
energi – dvs USAs oljeimport från t ex Mellanöstern skulle i princip upphöra. Detta
skulle förmodligen vara mycket positivt för
ekonomin och den politiska stabiliteten i
världen.
Inför 2013 finns det en viss allmän optimism. För Europa är prognoserna att situationen fortfarande är besvärlig, men att en
förbättring kan skönjas. För världsekonomin i stort spås en svag förbättring från en
redan god nivå.
Vi har en relativt positiv syn på 2013, men
har dock en svag oro för att börsen lite för
fort intecknar ett relativt gott år. Det ska bli
intressant att följa utvecklingen i Kina. Den
stora investeringsdrivna tillväxten börjar
avta och frågan är hur svårt det är för en
enpartistat att stimulera den privata konsumtionen. Mer privat konsumtion innebär
mindre privat sparande – vågar medelkinesen minska sitt sparande när få eller inga
sociala skyddsnät finns och när rättssäkerheten är låg i förhållande till landets ökade
välstånd och utbildningsnivå?
En positiv faktor är att företagen i allmänhet fortfarande är relativt försiktigt
värderade och har god lönsamhet samt låg
skuldsättning.
Henrik Didner & Adam Gerge
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Avkastning 2012

Didner & Gerge
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Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond steg med 26,0
procent under 2012 jämfört med 16,5 procents uppgång för SIX Return. Fonden hade
därmed en utveckling som var hela 9,5 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex.
Fonden hade under perioden ett nettoinflöde
på 983 miljoner kr.
Vid årets utgång var andelsvärdet 1319,20 kr
per andel. Under året har fonden gynnats av
en positiv utveckling för de flesta innehav
bl a Trelleborg, Danske Bank, Volvo, Hexpol,
Hexagon, AAK, Scania, AssaAbloy och
Electrolux. Under samma period har fonden
påverkats av en negativ kursutveckling för bl a
Skanska, Securitas och Hennes & Mauritz.
Större förändringar
Didner & Gerge Aktiefonds största nettoköp skedde under året i Hennes & Mauritz,
Swedbank, SKF, Skanska och Danske Bank.
De största nettoförsäljningarna skedde i
Sandvik, Securitas, SEB, Assa Abloy och
Electrolux. Didner & Gerge Aktiefonds
fondförmögenhet ökade under året som en
följd av såväl goda förvaltningsresultat som
inflöden till fonden.
Fondens utveckling sedan start

26,0%

15

16,5%

10
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0

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
är en industrikoncern med
inriktning på polymera material som
huvudsakligen säljs till ett brett spektrum
av industrier t ex transport-, bygg-, grafisk
industri samt marint och offshore. Exempel
på produkter är precisionstätningar och produkter som skyddar och dämpar i krävande
miljöer. Trelleborg har de senaste åren successivt förbättrat sina resultat.
Trelleborg

är en av de största bankerna
i Norden med viss verksamhet även i Irland
och baltländerna. Med de största förlusterna bakom sig på Irland och med en förhoppningsvis stabilare fastighetsmarknad
i Danmark bör det finnas utrymme för en
högre värdering.
Danske Bank

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 anlägg-
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Index

Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
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D&G Aktiefond

Avkastning
2012
2 år*
5 år*
Sedan start*
* årligt genomsnitt

Index

D&G
Aktiefond
25,97%
2,72%
7,71%
17,14%

Index
16,49%
0,38%
3,48%
11,00%

Övrig information
Fonden startade
1994-10-21
Förvaltare
Henrik Didner, Adam Gerge
Jämförelseindex
SIX Return
Bankgiro
Plusgiro
PPM-nummer

5923-6356
486 1482-0
291906

Utvecklingen av Didner & Gerge Aktiefond inklusive utdelningar och Six Return Index 1994-10-31–2012-12-31 (1994-10-31=100)
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10 största nettoköp Mkr

SKF B

479

och Sydamerika. Företaget har en stark
balansräkning vilket möjliggör satsningar
på egen projektutveckling och ansvar för
stora projekt.

Skanska
Danske Bank

285
205

Nordea Bank är Nordens största bank med

Scania B

197

Volvo B

161

Nordea Bank
Loomis

139
78

Hennes & Mauritz

962

Swedbank A

535

Nibe Industrier B

68

10 största nettosälj Mkr
Sandvik
Svenska Handelsbanken A
Electrolux B
Assa Abloy
SEB
Securitas
Swedish Match
Axis
Hexpol
Hexagon

522
446
435
325
275
210
201
185
131
131

ningsmaskiner och bussar. Koncernen som
är konjunkturkänslig har en försiktig värdering givet att konjunkturen förbättras och
företaget fortsätter sin effektivisering.
Hennes & Mauritz är en klädvarukedja med

ett brett sortiment inom plagg, accessoarer
och kosmetik. Verksamheten är inriktad på
att sälja kläder med en prisvärd kvalitetsnivå och avseende delar av sortimentet har
bolaget en attraktivt hög modegrad. Bolaget
har fortsatt stora tillväxtmöjligheter på flera
stora marknader t ex i USA, Kina, Ryssland,
Italien, Polen och Storbritannien.
Hexpol är en global tillverkare av polymera
material. Bolaget är idag genom flera förvärv
den tydligt största oberoende tillverkaren av
gummiblandningar i världen. Företaget bör
ha fortsatt tillväxtpotential bl a via förvärv
inom närliggande materialområden.

är världens ledande företag avseende metallpulverteknologi. Bolaget förser
främst verkstadsindustri med pulver för
tillverkning av komponenter men det finns
också många andra industriella tillämpningar.

Höganäs

är ett internationellt verksamt
projektutvecklings- och byggföretag där
huvudmarknaderna finns i Europa, USA

Skanska

ca 11 miljoner kunder. Banken har en något
lägre kapitalisering än några av de andra
stora nordiska bankerna samtidigt som
utlåningen till sektorer med lite högre risk,
t ex shipping, är relativt stor. Detta kanske
är delförklaringar till en försiktig värdering.
Om detta kan hanteras väl över tiden och
effektiviseringen av banken fortsätter bör
möjligheterna vara goda för banken.

Hexagon är verksamt inom mätteknikbran-

schen 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 lönsamheten.

arbetar vidare med att effektivisera verksamheten samtidigt som kapitaliseringen idag är god. Banken har ett välutvecklat kontorsnät i främst Sverige och
Baltikum.

Swedbank

Securitas är ett av de största bolagen i värl-

den inom bevakningstjänster. Företaget har
som strategi att öka teknikinnehållet med
främst kameralösningar för att på det sättet
kunna erbjuda effektiva tjänster till sina
kunder. Vikten av sådana erbjudanden ökar
på en alltmer mogen marknad för bevakning.
(AarhusKarlshamn) tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade
vegetabiliska specialfetter som bla används
i livsmedel, konfektyr och kosmetika. AAK
är ett relativt litet företag nischat mot spe-

AAK

cialfetter i en stor global bransch. Fortsatta
tillväxtmöjligheter genom förvärv av bolag
inom starka nischer bör vara goda.
Scania tillverkar och säljer tunga lastbilar
och bussar med starkt fokus på produkternas driftsekonomi. Scanias modulära
produktsystem med ett begränsat antal
huvudkomponenter medför en hög grad
av anpassning samtidigt som kostnader för
produktutveckling, produktion och reservdelshantering har kunnat hållas nere vilket
över tiden gett en god lönsamhet.
SKF är ett av världens ledande bolag inom
kullager, tätningar, smörjsystem, industriell service och industriella lösningar som
kräver mekanik i kombination med annan
teknik. Företaget har konsekvent under lång
tid satsat på effektivisering av produktionen, översyn av produktutbudet, kompletterande förvärv mot prioriterade industrinischer och en satsning på ett större serviceinnehåll. Detta har medfört högre marginaler
och lönsamhet samt nya tillväxtmöjligheter
för bolaget.
Husqvarna är ett världsledande företag avse-

ende utomhusprodukter som motorsågar,
trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer för både konsumentmarknaden och
den professionella marknaden. Koncernen
är också verksam inom bevattningsprodukter samt inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Beroendet av ett fåtal större detaljhandelskedjor i USA i kombination med produktionsproblem och svag marknad har påverkat lönsamheten negativt. Här kan finnas en
långsiktig lönsamhetspotential.
Henrik Didner & Adam Gerge

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 aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden
och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.
För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid
del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.
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DIDNER & GERGE AKTIEFOND 2012-12-28
Finansiella instrument* Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

DAGLIGVAROR					
AarhusKarlshamn (SE)
2 270 000 316,9 276,00 626,5

Finansiella instrument* Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

4,0%
4,0%

MATERIAL					
Höganäs (SE)
2 916 000 460,0 248,50 724,6

4,6%
4,6%

FINANS O FASTIGHET					
12,6%
Nordea Bank (SE)
11 500 000 765,2
62,10 714,2 4,5%

SÄLLANKÖPSVAROR					
Hennes & Mauritz (SE)
4 250 000 963,3 224,50 954,1

11,0%
6,1%

Swedbank (SE)

5 020 000

539,1

127,00

637,5

4,1%

Husqvarna B (SE)

10 130 000

456,9

39,19

397,0

2,5%

SEB (SE)
Handelsbanken A (SE)

4 700 000
900 000

150,7
187,5

55,25
232,40

259,7
209,2

1,7%
1,3%

Electrolux B (SE)
Nobia (SE)

1 060 000
3 211 412

111,4
103,5

170,50
26,50

180,7
85,1

1,2%
0,5%

Latour B (SE)

855 000

50,2

124,20

106,2

0,7%

Husqvarna A (SE)

1 853 000

83,3

39,24

72,7

0,5%

Melker Schörling (SE)

275 000

25,6

209,20

57,5

0,4%

Rezidor Hotel Group (SE)

1 715 255

61,0

23,20

39,8

0,3%

INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER					
Trelleborg (SE)
17 170 000 768,7
80,55 1 383,0
88,80 1 175,7
Volvo B (SE)
13 240 000 1 008,2

47,6%
8,8%
7,5%

UTLÄNDSKA AKTIEINNEHAV					
Danske Bank (DK)
11 250 000 1 587,2 110,15 1 239,2

8,6%
7,9%

620 474

85,0

107,78

66,9

0,4%

1 631 750
946 400

38,6
19,7

14,39
21,67

23,5
20,5

0,1%
0,1%

810,0
722,2
641,0
632,2
594,9
571,2
388,6
193,3
157,5
141,0
40,2
20,8

5,2%
4,6%
4,1%
4,0%
3,8%
3,6%
2,5%
1,2%
1,0%
0,9%
0,3%
0,1%

INFORMATIONSTEKNIK					
Axis (SE)
1 910 000 174,2 177,50 339,0
Ericsson B (SE)
3 200 000 213,0
65,10 208,3
CyberCom Consulting (SE) 8 373 895
44,1
1,50
12,6

3,6%
2,2%
1,3%
0,1%

Hexpol (SE)
Skanska (SE)
Hexagon (SE)
Securitas (SE)
Scania B (SE)
SKF B (SE)
Assa Abloy (SE)
Loomis (SE)
Nibe Industrier (SE)
BeijerAlma (SE)
Abb Ltd SDB (SE)
OEM (SE)

2 358 000
6 800 000
3 930 000
11 150 000
4 430 000
3 500 000
1 600 000
1 850 000
1 680 000
1 215 299
300 000
310 200

Fondens utveckling
Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar, milj st
Utdelning, kr
Totalavkastning, %
SIX Return Index (inkl utd), %
OMX Stockholm, %

155,5
684,9
288,9
764,3
492,5
478,9
246,9
139,4
171,2
50,3
38,5
12,5

343,50
106,20
163,10
56,70
134,30
163,20
242,90
104,50
93,75
116,00
134,10
67,00

Ekornes (NO)
Pronova Biopharma (NO)
Infratek (NO)

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT*			

14 446,5 92,0%

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				
Banktillgodohavande				
1 301,6
Fordringar (sålda värdepapper)				
0,0
Upplupna intäkter/kostnader				
–14,4
Skulder (köpta värdepapper)				
–32,4
FONDFÖRMÖGENHET				

8,0%

15 701,3 100,0%

* 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).

2012

2011

2010

2009

2008

15 701
1 319,2
11,902
41,41
25,97
16,49
12,00

11 707
1 082,98
10,810
20,64
–16,24
–13,51
–16,69

14 877
1 314,48
11,318
12,85
29,50
26,70
23,05

11 007
1 026,8
10,719
37,79
83,30
46,70
52,50

5 944
593,25
10,020
32,8
–42,10
–39,10
–42,00

2007

2006

2005

2004

2003

10 243 11 463
1 061,94 1 094,45
9,646 10,473
41,35
18,24
0,50
19,20
–2,60
28,10
–6,00
23,60

10 906
933,91
11,678
12,61
34,00
36,30
32,60

7 791
708,86
10,99
9,72
20,90
20,80
17,60

4 903
594,38
8,249
12,33
33,40
34,20
29,80

Omsättning					
Omsättningshastighet, ggr 1

0,28

0,51

0,43

0,59

0,51

0,46

0,37

0,54

0,52

0,45

Kostnader					
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr
Transaktionskostnader, %
Årlig avgift, %

1,22
5,4
0,04
1,22

1,22
9,7
0,08
1,22

1,22
12,2
0,10
1,22

1,22
12,1
0,16
1,23

1,22
15,1
0,19
1,21

1,22
18,5
0,16
1,22

1,22
16,2
0,15
1,22

1,20
11,2
0,11
1,23

1,20
9,5
0,11
1,24

1,20
4,2
0,10
1,26

113
7

134
9

165
10

94
7

131
8

129
8

141
9

140
8

141
9

21,77
17,33
5,86

28,91
19,90
11,19

32,20
27,30
12,13

20,20
22,50
8,50

14,30
14,30
5,50

13,20
12,30
4,60

13,39
9,95
6,04

17,54
14,97
6,43

29,75
27,55
5,78

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Engångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

140
8

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån)
Totalrisk D&G Aktiefond, %
Totalrisk för SIX Return, %
Aktiv risk, %

20,16
15,49
6,54

1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.
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Resultat- och balansräkning 2012-12-31

RESULTATRÄKNING

2012

2011

Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper

2 780 364 678

Ränteintäkter
Aktieutdelningar
Övriga intäkter
		

–2 615 553 478

7 106 934

4 746 963

421 155 035

397 016 600

37 222

475 396

3 208 663 869

–2 213 314 519

Kostnader		
Förvaltningskostnader
Övriga kostnader
transaktionskostnader*
Skatt
		
Årets resultat

–168 737 600

–155 597 536

–5 404 500
0

–6 470

–174 142 100

–155 604 006

3 034 521 769

–2 368 918 525

*ingick tidigare i värdeförändring aktier (9,7 Mkr 2011)

Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier

2012
828 648 146
–92 095 697
2 043 812 229

2011
994 521 407
–327 066 761
–3 283 008 124

2 780 364 678

–2 615 553 478

Förändring av 		
fondförmögenheten
2012
Fondförmögenhet IB
11 706 765 820
Andelsutgivning
2 768 575 014
Andelsinlösen
–1 355 727 505

2011
14 876 491 086
1 337 513 683
–1 909 854 228

		

Årets resultat
Lämnad utdelning

3 034 521 769
–454 411 208

–2 368 918 525
–228 466 196

15 699 723 889

11 706 765 820

BALANSRÄKNING
2012
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
14 446 495 367
Bank- och övriga likvida medel
1 301 637 491

2011

Fondförmögenhet UB

Övriga tillgångar
		

11 443 452 483
275 111 553

0

2 025 070

15 748 132 858

11 720 589 106

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
Övriga skulder
		
Fondförmögenhet

16 037 200
32 371 769

11 610 972
2 212 314

48 408 969

13 823 286

15 699 723 889

11 706 765 820
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Avkastning 2012

Didner & Gerge

25
20

Småbolag

5
0

Under året har samtliga aktier i bl a Hexpol,
Hexagon och Axis sålts. Vi har även minskat
våra innehav i Trelleborg och NCC.

Vid årets utgång var andelsvärdet 266,75
kr per andel. Under året har fonden gynnats av en positiv kursutveckling för bl a
Lagercrantz, Loomis, Trelleborg, Hexpol
och NCC. Under samma period har fonden
påverkats negativt av en svag kursutveckling för bl a Jyske Bank, Sydbank, Swedol
och Tethys Oil.

Till följd av en svag aktiekursutveckling
ökade vi vårt innehav i Loomis under året.
Det visade sig vara lyckat då aktien återhämtade sig under andra halvan av 2012. Loomis
tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden
av kontanter i Europa och USA. Under
2012 ökade vinsterna på grund av en fortsatt positiv utveckling i den underliggande
affären men även på grund av förvärv som
gjordes under 2011. Bolaget har även gynnats av att man tagit många nya kontrakt
på den svenska marknaden som en följd av
konkursen för konkurrenten Panaxia. Dessa
kontrakt bör ge en positiv effekt på resultatet 2013. Aktien hade en stark avslutning på
2012 men är trots det rimligt värderad om
man tror att bolagets marginalexpansion
kan fortsätta.

Fondens utveckling sedan start
290
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12,7%
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Didner & Gerge Småbolag visade under 2012
en uppgång på 20,7 procent jämfört med
12,7 procents uppgång för Carnegie Small
Cap Return Index. Fonden hade därmed en
utveckling som var betydligt bättre än sitt
jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 477 miljoner kr.

Större förändringar
Småbolagsfondens fondförmögenhet ökade
under året, både som en följd av den positiva börsutvecklingen men även på grund av
inflöden i fonden. Vid årets slut var fondförmögenheten 1,75 miljarder. De största nettoköpen under perioden var i Loomis, Sydbank
och Jyske Bank vilka även utgjorde småbolagsfondens största innehav vid årsskiftet.

20,7%

15

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

D&G Småbolag

Index

Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
35
30
25

28,6%

20

21,2%

15
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0

D&G Småbolag

Avkastning
2012
2 år*
Sedan start*
* årligt genomsnitt

Index

D&G
Småbolag
20,69%
2,44%
28,63%

Övrig information
Fonden startade
Förvaltare

2008-12-23
Adam Nyström,
Gustaf Setterblad
CSRX Sweden
360-4071
495 269-3
140491

Jämförelseindex
Bankgiro
Plusgiro
PPM-nummer

Utvecklingen av Didner & Gerge Småbolag och Carnegie Small Cap Return Index 2008-12-23–2012-12-31 (2008-12-23=100)

D&G Småbolag

Index

2009

Index
12,65%
–1,14%
21,19%

2010

2011

2012

och Sydbank har i princip all
sin verksamhet i Danmark där man är två av
de största bankerna, dock betydligt mindre
än Danske Bank. Den ekonomiska krisen
har slagit betydligt hårdare mot Danmark
än vad den gjorde mot Sverige och speciellt den danska fastighets- och jordbrukssektorn har orsakat stora kreditförluster.
Den danska ekonomin är fortsatt svag och
återhämtningen från finanskrisen går långsamt. 2012 blev ännu ett år då bankernas
kreditförluster var stora, både på grund av
en dålig kreditkvalitet och på grund av nya
regler från tillsynsmyndigheten. Vi tycker
fortfarande att värderingarna ser försiktiga
ut om kreditförlusterna på marknaden går
mot en normalisering.

Jyske Bank

Lagercrantz är en teknikkoncern inom
elektronik, el och kommunikation. Bolaget
har gynnats av den starka återhämtningen
i svensk ekonomi vilket lyft försäljningen
och lönsamheten. Lagercrantz har även
fortsatt att förvärva bolag vilket haft en
positiv påverkan på företagets vinster. Värderingen ser attraktiv ut om vinstnivåerna
är stabila.
Höganäs är världens ledande företag inom

metallpulverteknologi. Bolaget förser
främst verkstadsindustrin med pulver för
tillverkning av komponenter men också
för många andra avancerade tillämpningar.
Lönsamheten sjönk något under 2012 på
grund av en försiktigare industrikonjunktur samt lagerneddragning i värdekedjan.
Trots detta är marginalerna på en tillfredställande nivå. Aktien har utvecklats väl
under den senare delen av 2012 och vi tror
att det krävs en förbättrad industrikonjunktur för att motivera högre kurser. En stark
balansräkning talar för en god direktavkastning.
Trelleborg är en industrikoncern med
fokus på polymera material. Bolaget har
under de senaste åren gått igenom en
omstruktureringsperiod. Detta, i kombination med ett gynnsamt marknadsläge, har
lett till en förbättrad lönsamhet för bolaget.
Bolaget har under 2012 utvecklats mycket
bra givet den allt mer utmanande slutmarknaden. På sikt tror vi att det delägda bolaget
TrelleborgVibracoustic samt exponeringen
mot olje-/gasindustrin kan driva lönsamheten ytterligare.
NCC är ett av de största byggbolagen i
Norden. Bolaget har under 2012 levere-

rat stabila resultat, men inte så bra som vi
hade hoppats. Trots detta har aktien gett en
acceptabel totalavkastning på grund av den
låga värderingen i ingången av 2012. Under
året har bolaget investerat stora pengar i
egna projekt, bl a bostäder och kommersiella lokaler. Nu gäller det att bolaget kan
omvandla dessa investeringar till vinster
och kassaflöden de kommande åren.
G&L Beijer är en kylgrossist med verksam-

het främst i Europa och Afrika. Bolaget
har gjort ett flertal stora förvärv de senaste
åren och försäljningen ökade på grund av
detta kraftigt under 2012. Trots förvärven
så hade bolaget en dålig resultatutveckling
under 2012 och marginalen försämrades till
följd av en hårdare konkurrens på några av
bolagets mest lönsamma marknader. Bolagets ambition är att fortsätta konsolidera
den globala kylgrossistmarknaden och
detta borde över tid vara positivt för aktiekursen.

TopDanmark är Danmarks näst största
sakförsäkringsbolag med en marknadsandel på ca 20 procent. Bolaget har en uttalad
strategi att inte försöka växa utanför Danmark utan bara fokusera på sin hemmamarknad och göra det bra. Bolaget har en
mycket god kostnadskontroll vilket gör att
de kan leverera en högre lönsamhet än sina
konkurrenter, vilket de har gjort det senaste
decenniet. Bolaget är mycket aktieägarvänligt och återköper aktier för de vinstmedel
som genereras i verksamheten. Aktien har
utvecklats väl och värderingen är inte lika
attraktiv som när vi investerade i bolaget.

är en industrihandelskoncern
som utvecklar och säljer komponenter till
industriföretag. Företagen är främst verksamt på den nordiska marknaden. Över
tid har bolaget goda möjligheter att fortsätta växa genom förvärv av fina bolag till
rimliga priser, något de har bevisat sig vara
skickliga på historiskt. Under 2012 kände
bolaget av en svagare svensk industrikonjunktur.

Addtech

är en av de ledande mediekoncernerna i Norden. De har största delen av
sin verksamhet i Norge och Sverige, men
finns även i drygt ett tiotal andra länder.
De ger ut två av Norges största papperstidningar, samt Aftonbladet och Svenska
Dagbladet i Sverige. Denna lönsamma
verksamhet med tryckta tidningar kommer
dock att minska över tid. Samtidigt stor-

Schibsted

satsar bolaget på sin onlineverksamhet
där framförallt Blocket och liknande sidor
ingår. Denna del av bolaget har god tillväxt
och står nu för mer än hälften av rörelseresultatet. Bolaget har framgångsrikt lyckats
lansera versioner av Blocket i andra länder
som exempelvis Frankrike, och potentialen är stor om framgångarna fortsätter.
Det krävs eftersom aktien är dyr på dagens
vinstnivåer.
IFS levererar affärssystem med fokus mot
ett antal utvalda nischer. Bolaget har de
senaste åren rapporterat en god marginalutveckling även om 2012 blev svagt för
bolaget då vinsterna minskade. Höjdpunkten under året var att man vann ett stort
kontrakt från Maersk på bolagets mjukvara.
Om IFS rörelse lyckas fortsätta växa bör
marginalerna fortsätta att utvecklas positivt. IFS har en stark balansräkning vilken
kan användas både till företagsförvärv men
även till stabila utdelningar. Bolagets värdering lämnar dock inte mycket utrymme
för besvikelser.

är en återförsäljare av verktyg
och andra varor och har ett eget butiksnät.
Bolaget genomför en stor expansion av sitt
butiksnätverk och har nyligen gått in på
den norska marknaden. Bolaget har haft ett
relativt tufft år 2012, med bland annat en
svag marknad samt kostnader och problem
förknippade med att bygga ett nytt centrallager. På sikt har bolaget goda möjligheter
till fortsatt god organisk tillväxt.

Swedol

Vi har under året tydligt ökat vårt innehav i

Rejlers som är en av de ledande teknikkon-

sulterna i Norden. Rejlers har historiskt
visat upp en stark tillväxt som uppkommit både genom förvärv men även genom
organisk expansion. Man har även över tid
uppvisat rimlig lönsamhet. Om bolagets
målsättning om en fortsatt hög tillväxttakt
uppfylls ser aktien försiktigt värderad ut.

Pronova Biopharma utvecklar och tillver-

kar läkemedel som framställts av omega 3. I
november lade den tyska kemijätten BASF
ett kontantbud på bolaget. Trots detta bud,
som gjorde Pronova till en av våra bäst presterande aktier procentuellt under 2012,
så har det varit en dålig investering totalt
sett. Bolaget har under de senaste åren haft
diverse problem som haft en negativ påverkan på aktiekursen.
Adam Nyström & Gustaf Setterblad
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Finansiella instrument* Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

MATERIAL					
Höganäs (SE)
322 340
75,8 248,50
80,1

Finansiella instrument* Antal
4,6%
4,6%

INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER					 28,6%
Loomis (SE)
1 594 408 139,3 104,50 166,6 9,5%

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

INFORMATIONSTEKNIK forts.
Know IT (SE)
760 151

55,5

46,60

35,4

2,0%

Addnode (SE)

598 173

14,6

36,50

21,8

1,2%

964 392
1 521 376

11,4
5,2

10,90
5,85

10,5
8,9

0,6%
0,5%

Trelleborg (SE)

961 280

61,7

80,55

77,4

4,4%

Novotek (SE)
Formpipe (SE)

G&L Beijer (SE)
Addtech (SE)

672 818
372 808

80,2
57,2

108,00
186,00

72,7
69,3

4,1%
4,0%

UTLÄNDSKA AKTIEINNEHAV					 28,1%
Jyske Bank (DK)
780 712 159,7 180,92 141,2 8,1%
1 229 198

Rejlerkoncernen (SE)

536 717

38,0

70,00

37,6

2,1%

Sydbank (DK)

BeijerAlma (SE)

275 233

36,9

116,00

31,9

1,8%

Uniflex (SE)
VBG (SE)

549 154
182 007

9,3
17,4

33,00
91,00

18,1
16,6

1,0%
0,9%

Topdanmark (DK)
Schibsted (NO)

Nederman Holding (SE)

67 009

7,7

138,00

9,2

0,5%

Cramo (FI)

Securitas (SE)
Systemair (SE)

19 478
3 736

1,1

56,70
87,00

1,1

0,1%

0,3

0,3

0,0%

Selvaag Bolig (NO)
Spar Nord Bank (DK)

SÄLLANKÖPSVAROR					
Swedol (SE)
1 923 016
41,7
25,60
49,2
Skistar (SE)
190 000
15,2
86,00
16,3
New Wave Group (SE)
468 724
11,5
25,00
11,7
Trygga Hem (SE)
425 000
4,3
15,80
6,7
Fenix Outdoor (SE)
3 839
0,6 177,00
0,7

4,8%
2,8%
0,9%
0,7%
0,4%
0,0%

FINANS O FASTIGHET					
NCC B (SE)
569 005
71,2 136,20
77,5
Klövern Pref (SE)
260 047
35,4 136,75
35,6
SBC (SE)
1 347 950
15,4
23,50
31,7
Nordnet (SE)
621 868
13,6
16,80
10,4
Avanza Bank (SE)
34 918
4,5 131,50
4,6

9,1%
4,4%
2,0%
1,8%
0,6%
0,3%

INFORMATIONSTEKNIK					
14,3%
Lagercrantz (SE)
1 740 289
76,6
70,50 122,7
7,0%
IFS B (SE)
495 910
49,6 103,25
51,2 2,9%

Fondens utveckling
Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Utdelning, kr
Totalavkastning, %
CSRX, %

Pronova Biopharma (NO)

4,0%
3,8%

2 516 764

46,9

14,39

36,2

2,1%

207 068

14,3

68,09

14,1

0,8%

625 000
275 830

14,7
8,7

20,86
29,71

13,0
8,2

0,7%
0,5%

1 753,1 100,0%

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

2012

2011

2010

2009

1 753
266,75
6 572,3
5,95
20,69
12,65

1 051
226,10
4 588,70
5,72
–13,04
–13,24

1 463
265,63
5 397,1
0
28,60
30,64

709
206,56
3 156,7
0
102,80
68,90

0,35

0,96

1,18

0,52

1,40
1,0
0,06
1,39

1,40
2,9
0,24
1,41

1,40
4,1
0,32
1,40

1,40
1,35
0,55
1,34

159
9

135
9

150
9

209
12

18,57
16,02
6,96

20,64
20,37
5,85

25,43
23,03
7,25

10 största nettoköp Mkr
Loomis
Sydbank
Jyske Bank
Topdanmark
Schibsted
IFS B
Lagercrantz Group
G&L Beijer
Klövern Pref
Rejlerkoncernen

109
100
98
58
57
45
41
38
35
30

10 största nettosälj Mkr
Hexpol
Hexagon
Trelleborg
Axis
Nederman Holding
Byggmax Group
NCC B
Höganäs
Nordnet
Concentric

1 Fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.
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1 567,9 89,4%

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

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)
Totalrisk D&G Småbolag, %
Totalrisk för CSRX, %
Aktiv risk, %

8,1%

70,5
67,5

FONDFÖRMÖGENHET				

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Engångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

141,1

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				
10,6%
Banktillgodohavande				
188,1
Fordringar (sålda värdepapper)
			
0,0
Upplupna intäkter/kostnader				
–1,8
Skulder (köpta värdepapper)
			
–1,1

Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr
Transaktionskostnader, %
Årlig avgift, %

164,7

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT*			

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1

114,81

58,2 1396,89
57,4 274,40

50 441
245 959

98
50
43
41
33
29
25
16
15
12
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RESULTATRÄKNING

2012

2011

Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
Ränteintäkter
Aktieutdelningar
Övriga intäkter
		

203 102 668

–224 554 385

1 641 674

631 565

45 593 531

31 912 685

45 465

148 282

250 383 338

–191 861 853

Kostnader		
Förvaltningskostnader

–21 786 997

–17 071 684

–988 600
0

–2 512

		

–22 775 597

–17 074 196

Årets resultat

227 607 741

–208 936 049

Övriga kostnader
transaktionskostnader*
Skatt

*ingick tidigare i värdeförändring aktier (2,9 Mkr 2011)

Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier

2012
105 216 110
–31 963 450
129 850 009

2011
150 741 588
–92 285 886
–283 010 087

203 102 668

–224 554 385

Förändring av 		
fondförmögenheten
2012
Fondförmögenhet IB
1 050 833 643
Andelsutgivning
1 094 635 741
Andelsinlösen
–583 525 561
Årets resultat
227 607 741

2011
1 462 492 380
787 761 096
–962 230 983
–208 936 049

		

Lämnad utdelning

–36 587 008

–28 252 800

1 752 964 557

1 050 833 644

BALANSRÄKNING
2012
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
1 567 905 135
Bank- och övriga likvida medel
188 144 897
Övriga tillgångar
30 810

2011

Fondförmögenhet UB

		

1 756 080 842

1 012 548 570
38 710 011
778 204
1 052 036 785

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
Övriga skulder

2 009 319
1 106 966

1 203 141
0

		

3 116 285

1 203 141

1 752 964 557

1 050 833 644

Fondförmögenhet

11

Didner & Gerge
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Avkastning 2012

10

9,4%
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Global
Didner & Gerge Globalfond visade under
2012 en uppgång på 7,3 procent jämfört med
9,4 procents uppgång för MSCI ACWI.
Fonden hade därmed en utveckling som var
sämre än sitt jämförelseindex. Fonden hade
under perioden ett nettoinflöde på 131 Mkr.
Vid årets utgång var andelsvärdet 113,29 kr
per andel. Under året har fonden gynnats
av en positiv kursutveckling för bl a Autoliv,
Kerry Group, SAP, Halfords och Avigilon.
Under samma period har fonden påverkats
negativt av en svag kursutveckling för bl a
Fairfax Financial, Dr Ci Labo, Millicom,
Mantech och Nakanishi.
Större förändringar
Globalfondens fondförmögenhet ökade
under året, både som en följd av den positiva börsen men även på grund av inflöden i
fonden. De största nettoköpen under periodenvariFairfax,DraegerwerkochNakanishi.
De största nettoförsäljningarna under perioden var i SAP, Halfords och Gerresheimer.
Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
120

Fondens utveckling sedan start

6

7,3%

4
2
0

består idag av tre
ben: poster i marknadsnoterade bolag,
den helägda försäkringsrörelsen och de
helägda bolagen utanför försäkringsindustrin. Trenden de senaste åren har varit
den av en ökande betydelse för de två sistnämnda benen. I en tid då företags marknadspositioner och uthållighet är viktigare
än någonsin (utrymmet att tjäna pengar på
medelmåttiga affärsidéer försvåras oerhört
i tider av minskande belåning) har vi en tid
ansett att Berkshire ger en sällsynt möjlighet att köpa in sig i verksamheter i världsklass till en väldigt förmånlig värdering.

Berkshire Hathaway

Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades
1986, då Prem Watsa köpte bolaget Markel
Financial från familjen Markel. Fairfax har
ökat sitt substansvärde med i genomsnitt
24 procent årligen sedan 1986 och förutsättningarna som gjort detta möjligt kvarstår. Bolaget värderas idag till obetydligt
över det egna kapitalet, vilket betyder att
aktiemarknaden inte visar detta kvalitetsföretag någon tilltro till att fortsätta öka
det egna kapitalet med dubbelsiffriga tal.
Under 2012 har aktien fortsatt hämmats
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av svag avkastning i investeringsportföljen
och det låga ränteläget.
Varian Medical är störst i världen på medi-

cinsk strålningsutrustning som används i

Utvecklingen av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK 2011-09-28–2012-12-31 (2011-09-28=100)
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behandling av tumörer. Bolaget räknar med
att deras globala marknadsandel är 55 procent och att marknaden växer med 8 procent
årligen. Behovet av strålbehandling växer
stadigt i samtliga marknader men i synnerhet i utvecklingsländerna är behovet mycket
stort kommande åren. Lönsamheten har
ökat i god takt senaste åren och rörelsemarginalen ligger relativt stabilt runt 22–23 procent.
Tyska Draegerwerk är ledande aktör inom
ventilations och anestesiutrustning samt
tillverkar gasdetektorer och skyddsmasker
åt diverse industrier och offentliga myndigheter. Trots bolagets starka ställning inom
sina nischområden värderas aktien mycket
lågt av aktiemarknaden. 2012 har bolaget
valt att kraftigt öka forsknings & utvecklingsinvesteringarna, samt även bygga ut
säljorganisationen i utvecklingsländer.
Därför har den förväntade marginalförbättringen skjutits fram i tid och aktiekursen
straffats under året.
är Japans största och mest välkända kosmetikbolag med en betydande
försäljning i Kina. Trots en bruttomarginal
på 80 procent lyckas bolaget för närvarande
bara prestera 5–6 procents rörelsemarginal.
Ledningen har därför under 2012 inlett ett
stort besparingsprogram som (oss veterligen) aldrig tidigare under bolagets 140-åriga
existens genomförts. Idag värderas aktien
till en Price/Sales multipel på 0,7 gånger,
vilket är väl lågt. Konsumentföretag med
Shiseidos marknadspositioner, varumärkeskännedom och globala styrka ska med
en mer normal lönsamhet värderas till 2–3
gånger försäljningen.

Shiseido

har fram till i december 2012 varit
verksamt inom specialförsäkringar, dvs
nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte brytt sig om. Det kan
röra sig om att försäkra en fotbollsspelares
ben, ett scoutläger, filmrekvisita 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 återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blir starten på ett nytt tillväxtben för detta oerhört välskötta bolag.

Markel

är ett japanskt dentalbolag som
är specialiserat på handhållna tandläkarbor-

Nakanishi

rar. 85 procent av försäljningen går på export
och trots en ogynnsam valutasituation så är
bolaget höglönsamt. Under innevarande år
räknar bolaget med att prestera 31 procents
rörelsemarginal. Yenförsvagningen under
senare tid är mycket positiv för Nakanichis
konkurrenskraft globalt.
är USAs största distributör av
läkemedel, dvs länken mellan läkemedelsproducenter och apotek, sjukhus, företagshälsovård m m. Tack vare en sann kultur av
långsiktighet i bolaget där man skyndat långsamt har McKesson knaprat marknadsandelar, haft de nöjdaste kunderna och byggt upp
en position som ”problemlösare” åt leverantörer och kunder. Bolaget liknar nu mer ett
outsourcingcenter, med nya verksamheter
såsom blandning av generika, totalt logistik
och lageransvar för över 100 sjukhus samt
upphandling av nya läkemedel.

McKesson

är trots en 20 procents ökning av
aktiekursen under 2012 Europas kanske
lägst värderade konsumentföretag. Verksamheten består av produkter inom specialbageri, ibland även kallad bake-off. Kunder
är alltifrån de stora detaljhandelskedjorna
till mindre kaféer och bensinmackar. Bolaget är framförallt verksamt i Europa och
USA. Lönsamheten i verksamheten är god,
kassaflödena är starka och tillväxten stabil.
Aryzta har alla förutsättningar att leda industrin i många år framöver.
Aryzta

Xylem är en ledande amerikansk tillverkare

av undervattenspumpar, tidigare en division
inom konglomeratet ITT. Bolaget noterades
på NYSE i november 2011. Hanteringen av
världens vattenresurser blir viktigare för
varje år och Xylem är väl positionerad inom
detta område med globala marknadsandelar
på 20–30 procent. De senaste åren har bolaget flyttat fram positionerna rejält inom service- och reservdelsförsäljning, något som
vi anser blir starkt lönsamhetsdrivande.
är ett engelskt bolag som tillverkar ingredienser till livsmedelsindustrin.
Historiskt har bolaget verkat inom bulkorienterade och cykliska områden, men
med en tydligare inriktning mot mer specialiserade produkter – vilket är en oerhört fin
nisch att verka inom – under ledning av en
ny meriterad VD, bedömer vi att både tillväxten och lönsamheten kommer fortsätta
förbättras markant.

Tate & Lyle

SMC är ett japanskt verkstadsbolag som
tillverkar s k pneumatisk utrustning till
automatiserad produktion. Bolaget är
internationellt representerat med egna försäljningskontor i 78 länder och höga marknadsandelar inom sitt område (ca 30 procent globalt, 45 procent i Asien). Bolaget
uppvisar en imponerande lönsamhet med
25 procentiga rörelsemarginaler senaste
åren och drivs av en stark automatiseringstrend i utvecklingsekonomierna.
NGK Sparkplug tillverkar och säljer tänd-

stift och glödstift både direkt till biltillverkare och till den lönsamma eftermarknaden. Bolaget har även en relativt liten
halvledarverksamhet (12 procent av försäljningen) som dras med stora förluster. 80
procent av försäljningen sker utanför Japan,
men då 70 procent av produktionskapaciteten är i Japan är bolagets vinst i likhet
med andra exportdrivna företag känslig för
valutarörelser. En fortsatt svagare yen är
därför allt annat lika gynnsamt.
Rolls Royce Bolaget har sakta men säkert
under flera år byggt upp en styrkeposition
inom segmentet ”power systems”. I termer
av produkter handlar det om flygmotorsystem, dieselmotorer, gasturbiner, gasmotorer m m. Man är världsledande inom samtliga verksamhetsområden, men kanske
framförallt inom motorer till större flygplan. Vi ser ett antal drivkrafter för detta
oerhört välskötta bolag under närmaste
decenniet. Trots en god aktieutveckling
sedan fondens start ser vi fortsatt en betydande värderingsuppsida då synen på bolagets uthålliga konkurrenskraft är alltför
försiktig.
TD Ameritrade är en av de tre stora inter-

netmäklarna i USA tillsammans med
E-trade och Charles Schwab. Bolaget är
välskött till grunden och har på senare
år framgångsrikt flyttat fokus något mer
mot att serva oberoende kapitalförvaltare.
Kärnan är dock fortsatt privatpersoner,
framförallt aktiva aktiehandlare. Lönsamheten går just nu på sparlåga p g a den
låga räntenivån. En mer normal räntenivå
kommer innebära kraftigt högre marginaler tack vare den ränteskillnad TD Ameritrade erhåller då kunddepåers likvida
medel placeras på bankkonto över natten.
Henrik Andersson & Jens Barnevik
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DIDNER & GERGE GLOBAL 2012-12-28
Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

Finansiella instrument*

DAGLIGVAROR					
14,8%
Aryzta (CH)
25 000 8,3
335,98 8,4 3,2%

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

INFORMATIONSTEKNIK					
12,8%
Millicom Int Cellular (SE)
13 800 9,1
564,00 7,8 2,9%

100 000

7,4

80,52

8,1

3,0%

Pearson (GB)

60 000

8,0

124,97

7,5

2,8%

Kerry Group (IE)
Mandom (JP)

20 000
37 000

5,2
6,2

344,43
179,49

6,9
6,6

2,6%
2,5%

Mantech (US)
Microsoft (US)

42 000
36 700

8,2
7,1

167,46
174,28

7,0
6,4

2,7%
2,4%

Family Mart (JP)

21 800

6,0

268,56

5,9

2,2%

Addnode (SE)

75 000

1,9

36,50

2,7

1,0%

Pigeion (JP)

11 000

2,6

311,99

3,4

1,3%

Rib Software (DE)

63 000

2,7

37,74

2,4

0,9%

FINANS O FASTIGHET					
Berkshire Hathaway (US)
18 14,3 864 918,14 15,6

17,1%
5,9%

MATERIAL					
SK Kaken (JP)
17 000 4,7
287,06 4,9

1,8%
1,8%

SÄLLANKÖPSVAROR					
Shiseido (JP)
95 000 9,0
91,94 8,7

8,7%
3,3%

Tate & Lyle Plc (GB)

Fairfax Financial (CA)
Markel (US)
Td Ameritrade (US)

5 700 15,5
3 100
72 000

8,6
8,2

2 332,03 13,3

5,0%

2 798,49
108,50

3,3%
3,0%

8,7
7,8

HÄLSOVÅRD					 22,0%
Varian Medical (US)
22 000 8,7
453,94 10,0 3,8%
Dragerwerk (DE)
15 000 10,2
657,83 9,9 3,7%
Nakanishi (JP)
13 000 9,5
650,43 8,5 3,2%
McKesson (US)
13 500 7,8
626,08 8,5 3,2%
Teva Pharma (IL)
29 000 7,8
238,84 6,9 2,6%
Medikit (JP)
27 000 6,2
219,07 5,9 2,2%
Fukuda Denshi (JP)
27 000 5,6
201,78 5,4 2,1%
Tokai (JP)
20 000 3,4
163,63 3,3 1,2%
INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER					
15,5%
Xylem (US)
48 300 8,5
172,76 8,3 3,2%
SMC (JP)
6 800 7,0
1 175,45 8,0 3,0%
NGK Spark Plug (JP)
92 200 7,7
86,12 7,9 3,0%
Rolls-Royce (GB)
85 000 6,3
92,52 7,9 3,0%
Saab B (SE)
50 000 6,1
135,40 6,8 2,6%
Nippon Pillar Packing (JP)
50 000 2,2
43,29 2,2 0,8%
Rolls Royce Inlösenaktie (GB) 6 460 000 0,0
0,01 0,1
0,0%

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

Autoliv (SE)
Advance Auto Part (US)

1 Fonden startade 2011-09-28
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429,00

7,7

463,30

6,5

2,9%
2,4%

245,7

92,8%

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER						
Banktillgodohavande				
19,4
7,2%
Fordringar (sålda värdepapper)		
		
0,0
Upplupna intäkter/kostnader
			
–0,3
Skulder (köpta värdepapper)
			
0,0
FONDFÖRMÖGENHET				

264,8 100,0%

* 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).

2012

20111

264,8
113,29
2,3370
0
7,26
9,38

123,8
105,62
1,1718
0
5,62
5,23

1,60
0,69
0,32
1,58

1,60
0,35
0,33
1,60

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

6,7
6,8

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT*				

Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr
Transaktionskostnader, %
Årlig avgift, %

18 000
14 000

168
10

10 största nettoköp Mkr
Fairfax Finl
Dragerwerk
Nakanishi
Millicom Int Cellular SDB (SEK)
Shiseido
Xylem
Aryzta
Berkshire Hathaway
Td Ameritrade
Tate & Lyle Plc

12
10
9
9
9
9
8
8
8
7

10 största nettosälj Mkr
Sap AG
Halfords Grp Plc
Gerresheimer
Scania B
Tecnicas Reunidas
Bekaert
Novartis
Sanofi
Secom
Semperit

5
4
4
4
4
4
3
3
3
3

Resultat- och balansräkning 2012-12-31

RESULTATRÄKNING

2012

2011

Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
Ränteintäkter

10 413 828

5 544 030

119 121

67 243

Aktieutdelningar

3 768 465

380 376

Valutakursvinster och -förluster netto

–270 623

		

14 030 791

5 991 649

Kostnader		
Förvaltningskostnader
Övriga kostnader
transaktionskostnader*
		
Årets resultat

–3 447 319

–435 092

–689 839
–4 137 158

–435 092

9 893 633

5 556 557

*ingick tidigare i värdeförändring aktier (0,35 Mkr 2011)

Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier

2012
15 562 955
–3 289 221
–1 859 906

2011
1 146 031
–144 551
4 542 550

10 413 828

5 544 030

Förändring av 		
fondförmögenheten
2012
Fondförmögenhet IB
123 762 457
Andelsutgivning
179 124 334
Andelsinlösen
–48 047 218
Årets resultat
9 893 633

2011
0
122 215 609
–4 009 709
5 556 557

		

Fondförmögenhet UB

264 733 206

123 762 457

BALANSRÄKNING
2012
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
245 732 031
Bank- och övriga likvida medel
19 361 812

2011

		

265 093 843

114 787 670
10 964 123
125 751 793

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
Övriga skulder

360 637
0

158 534
1 830 802

		

360 637

1 989 336

264 733 206

123 762 457

Fondförmögenhet
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REVISIONSBERÄTTELSER
Rapport om årsberättelse: Jag har i egenskap av revisor i Didner & Gerge Fonder AB, org.nr
556491-3134, utfört en revision av årsberättelsen
för nedanstående fonder för år 2012.
Fondbolagets ansvar för årsberättelsen:
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och
Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder 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 innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsberättelsen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller 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 ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande 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 årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen
om investeringsfonder samt Finansinspektionens
föreskrifter om investeringsfonder.
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 2012.
Fondbolagets ansvar: Det är fondbolaget
som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen
om investeringsfonder.
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 revision
av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma
om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser
att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Information
om fondbolaget
Fondbolagets styrelse
Ordinarie styrelseledamöter

• Henrik Didner, ordförande
Filosofie doktor i företagsekonomi
• Anders Frigell
Advokat, Advokatfirman Lindahl
• Adam Gerge
Ekonomie licentiat
• Helena Hillström, adjungerad
VD från den 1 januari 2012
• Anders Oremark
Anställd, partner och styrelseordförande i
Diplomat Communications
• Kristina Patek
Partner Scope Capital Advisory
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 Elisabeth
Simonsson, Grant Thornton AB.
Svensk kod för fondbolag
Didner & Gerge Fonder är medlem i

Fondbolagens Förening och följer ’Svensk
kod för fondbolag’.
Ersättningsprinciper
Styrelsen i Didner & Gerge Fonder
AB fastställde i början av år 2010 en
ersättningspolicy som omfattar alla
anställda vid fondbolaget. Den baseras på
och följer Finansinspektionens nya regelverk. De anställda vid fondbolaget ersätts
via fast lön. Därutöver kan tillkomma
rörlig ersättning för fondförvaltare.
Grundprinciperna har varit att rullande
treårsresultat för fondförvaltningen jämfört med relevant jämförelseindex skall
styra eventuell rörlig ersättning till fondförvaltare, 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 grundlön som den rörliga ersättningen maximalt kan uppgå till.
En redogörelse för fondbolagets ersättningar offentliggörs enligt Finansinspektionens föreskrifter i samband med att
fondbolagets årsredovisning fastställs.
Fondbolaget lämnar redogörelsen i årsredovisningen, i en bilaga till årsredovisningen eller på fondbolagets webbplats.
Om fondbolaget inte tar in redogörelsen i
årsredovisningen eller i en bilaga till årsredovisningen, skall fondbolaget i årsredovisningen upplysa om var informationen
offentliggörs.

Uttalande: Enligt min uppfattning har fondbolaget inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna.
Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Global
Stockholm den 31 januari 2013
Peer Fredriksson, Auktoriserad revisor
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Fondbolagets styrelse fr. v: Henrik Didner, Anders Oremark, Anders Frigell, Kristina Patek,
Helena Hillström och Adam Gerge.

Investeringsfilosofi
Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra
fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en
avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex.
Det är vår övertygelse att om en fond över
tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt
jämförelseindex så är aktiv förvaltning en
nödvändighet.
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 företag 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 vinstmarginaler 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 placeringshorisont. Vi är generellt försiktiga till företag
där företagets resultat till största delen
beror på hur priset utvecklas på den vara/
de varor företaget säljer utvecklas; som
råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock
investera i sådana bolag om vi bedömer att
värderingen 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 relativt index kan därför förväntas visa
viss oregelbundenhet.
Fonden är alltid mer
eller mindre fullinvesterad
Vi är försiktiga med att ha en bestämd upp-

arrangerade Didner & Gerge Fonder en andelsägarträff på
Uppsala Konsert & Kongress. Över 700 personer kom och lyssnade till VD och samtliga förvaltare som berättade om fondbolaget, fonderna och investeringsfilosofin. I år gästades vi även
av Jens Henriksson, VD för Nasdaq OMX Stockholm som höll en pedagogisk och intressant
föreläsning på temat ”Börsen och skuldkrisen”. Ett hjärtligt tack till alla er som deltog!

Onsdagen den 7 november

fattning om börsens utveckling. Vår filosofi
är att jämnt vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas
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 uppfattning 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 marknader och företag med egna analyser och
företagsbesök. Med ett företagsfokuserat
tänkande försöker vi över tiden förbättra
urvalsprocessen.

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. Fondkollen.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
syfte att tillvarata fondspararnas och
fondbolagens intressen. En av föreningens uppgifter är att sprida information om fondsparandet till privatpersoner.
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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 anmälningsblankett innan den första insättningen kan
göras. När du har registrerats som kund
skickar vi en bekräftelse med ditt kundnummer och du köper då andelar genom
att göra en insättning till önskad fond.
Betalningsmottagare är Didner & Gerge
Aktiefond, Didner & Gerge Småbolag,
Didner & Gerge Global 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 kundnummer eller person-/organisationsnummer 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 månadssparande är 200 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 köpnota efter varje köp
utan beloppen som sparas redovisas via
kontoutdrag respektive sammanställning
som du erhåller varje kvartal.
Blanketten kan även användas vid ändring av befintligt månadssparande, dvs
beloppsändring, eller för avslut av månads
sparandet.
Vid insättningar via bank-/PlusGiro är
5 000 kr minimikravet för den första insättningen. För efterföljande insättningar är
lägsta belopp 500 kronor.
INLÖSEN AV ANDELAR

Inlösenanmälan skall inges skriftligen och
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vara undertecknad. Det kan ske genom
vanlig post, via fax 018-108610, eller via
e-post innehållande sådan skriftlig underteckning. Använd gärna vår blankett för
inlösen. Pengarna utbetalas till det bankkonto tillhörande dig, som du föranmält.
Vid inlösen skall detta kontonummer
uppges.

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. Didner & Gerge
Aktiefond har organisationsnummer
817603-2897, Didner & Gerge Småbolag
515602-3052 och Didner & Gerge Global
515602-4753.

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 bankkonto föranmält.

ANDELENS VÄRDE

När det gäller inlösen avseende juridisk
person krävs skriftligt bevis på att den
som begär inlösen har rätt att göra det, t ex
uppvisande av firmateckningsrätt. Vid försäljning av företags/organisationers innehav ber vi därför att du bifogar ett aktuellt
registreringsbevis från Bolagsverket.
Är en undertecknad begäran om försäljning 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 försäljningen till en viss kurs. Avräkningsnota
skickas normalt till dig dagen efter försäljningen och försäljningslikviden finns på
ditt bankkonto efter cirka tre bankdagar.
BESKATTNING AV FONDANDELAR

På fondinnehav betalas en årlig skatt. Skatteuttaget uppgår till 0,12 procent av fondandelarnas värde vid inkomstårets ingång.
På reavinster vid försäljning av andelar är
skatten 30 procent. Om du är skattepliktig
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% och för
D & G Global 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

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande
och offentliggörs i de större dagstidningarna. 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 form av courtage
(transaktionskostnader) som är en direkt
följd av de köp och försäljningar av aktier
som genomförs i fonden, samt eventuella
skatter (inkl. kupongskatter). Courtaget
går i sin helhet till de mäklarfirmor fonden
gör affärer med. Totalkostnad i fonden
kan således sägas vara summan av förvaltningskostnader, skatter och courtage.
Dessa kostnader belastar fonden löpande,
dvs de kan inte en ytterligare gång dras av
som förvaltningskostnader av den enskilde
andelsägaren i den årliga självdeklarationen.
FÖRVARINGSINSTITUT

Fondernas tillgångar är förvarade hos
SEB.

Konsument
information
Klagomålsansvarig hos Didner &
Gerge Fonder är Henrik Didner.
K lagomål kan framföras muntligen
alternativt skriftligen om fondbolaget
så kräver. Andelsägaren bör få svar i
ärendet snarast. Ytterligare vägledning
kan fås av Konsumenternas Bank- och
finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det
finns även möjlighet att få tvist prövad
hos Allmänna reklamationsnämnden
eller hos allmän domstol.

Pressklipp
Nedan återfinns ett litet urval av det som skrivits om Didner &
Gerge i media under året.
”Det har varit en miljö som har gynnat en
aktivt förvaltat fond som vår. Stökiga marknader gynnar oss som handlar långsiktigt.”
Adam Nyström i Dagens Industri 2012-11-02

”Didner & Gerge Småbolag. Stark småbolagsfond i yppersta internationella klass. Investerar inte bara i Sverige, utan i Norden.”
Privata Affärer 2012-10-24

”Didner & Gerges förvaltare har slagit indexfonderna på fingrarna både i år och på längre
sikt.”
Privata Affärer 2012-11-21

”Fondförvaltarna Gustaf Setterblad och
Adam Nyström på Didner & Gerge, favorit
bland PPM-spararna, slog sig in på en tiondeplats på Citywires listor över världens bästa
fondförvaltare.”
Dagens Nyheter 2012-11-07

”Vi attraherar personer som har ett brinnande
aktieintresse och som vill arbeta med en tydligt
aktiv förvaltning.”
”Eftersom vi fortfarande är relativt små så har vi
kvar mycket av entreprenörstänket. [...] Hos oss genererar
det ett naturligt kreativt klimat som präglas av ett entreprenöriellt tankesätt. Självfallet inom de givna ramar som regleringarna utgör.”
Helena Hillström i Fondbranschen #5, 2012-10

” … på Didner & Gerge gör man inte vågen för sådana kortsiktiga
jämförelser, trots att företaget leder avkastningsligan. – Längre perioder är mer intressanta. Ett halvår ska man vara ödmjuk inför, säger
Adam Gerge …”
”De två bästa Sverigefonderna hittills i år förvaltas av Didner &
Gerge.”
” – Vi sysslar med ytterst traditionell förvaltning. Vi är ’stockpickers’
och tar tydlig ställning till ett antal bolag, säger Adam Gerge.”
Upsala Nya Tidning 2012-07-06

”Billiga indexfonder är bättre än dåliga storbanksfonder. Men bäst
är duktiga förvaltare. I längden riskerar passiv förvaltning att förstöra mer än förgylla.”
Affärsvärlden 2012-07-06
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Aktiv
förvaltning.
Det gör skillnad.
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www.didnergerge.se

