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VD har ordet
Börsåret 2013 var mycket positivt både för
börsen som helhet och för oss på Didner &
Gerge. Samtliga våra tre fonder överträffade sina respektive jämförelseindex. Allra
bäst gick det för Småbolagsfonden som steg
med 41,9 procent vilket är 5,3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Globalfonden steg 26,3 procent vilket är hela 4,3
procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Aktiefonden gick upp med 28,5 procent
vilket är 0,5 procentenheter bättre än sitt
jämförelseindex.

på att vår tydligt aktiva och uthålliga förvaltningsfilosofi verkligen fungerar. Det är
dock alltid viktigt att påpeka att det inte
är resultatet enskilda år som är det viktiga
utan det är alltid resultaten över tid som
har betydelse både för oss och för er andels
ägare. Långsiktighet är ledord både när det
gäller förvaltning och fondsparande.
Som vi tidigare meddelat så har vi fr o m
årsskiftet utvecklat vår förvaltningsorganisation. Henrik Didner & Adam Gerge har
överlämnat den dagliga förvaltningen av
Aktiefonden till Adam Nyström och Gustaf
De goda resultaten har gjort att vi har belö- Setterblad, som fram till årsskiftet framnats med inte mindre än två fina utmärkelser gångsrikt förvaltat Småbolagsfonden under
av tidningen Privata Affärer, ”Årets Fond- 5 år. Henrik och Adams viktigaste uppbolag” samt ”Årets Småbolagsfond”. Aktie- gift framåt blir att värna Didner & Gerges
fonden var även nominerad i klassen ”Årets investeringsfilosofi och förvaltarmodell,
Sverigefond”. Vi ser det som en bekräftelse vilka vi ser som de viktigaste förklaringarna

till våra goda resultat. De kommer också att
generera investeringsidéer och agera rådgivare och bollplank till samtliga förvaltare.
Småbolagsfonden kommer fortsättningsvis
att förvaltas av Jens Barnevik (tidigare en
av våra globalfondsförvaltare) och Johan
Wallin (tidigare analytiker hos oss). Globalfonden kommer även i fortsättningen att
förvaltas av Henrik Andersson som fått en
ny kollega i Lars Johansson. Under hösten
har vi dessutom ytterligare förstärkt förvaltningsorganisationen genom att anställa
Carl Granath och Henrik Sandell. De
kommer att arbeta med den nya fond som vi
avser starta under året. Vi återkommer med
ytterligare information när det närmar sig.
Med önskan om ett gott 2014,
Helena Hillström

Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge
Det gångna året blev återigen ett bra börsår.
Sannolikt var den goda börsutvecklingen
kanske mer ett uttryck för frånvaron av problem än en tydligt god ekonomisk utveckling.
Året inleddes med en viss oro över att den
amerikanska kongressen inte kunde komma
överens om att höja det så kallade skuldtaket. Då den amerikanska staten, liksom
många länder i världen för närvarande,
har ett betydande underskott i sin budget
krävs en kontinuerlig upplåning av staten
för att finansiera delar av utgifterna. I USA
måste kongressen med jämna mellanrum
godkänna en fortsatt upplåning, vilket man
hade svårt att komma överens om. I sista
stund nåddes en överenskommelse. Under
hösten kom sedan kongressen överens om
en mer långsiktig lösning för att i möjligaste
mån undvika framtida liknande krissituationer.
Efter den lite skakiga inledningen på året
hade börsen därefter en god utveckling fram
till i slutet av maj. Amerikanska centralbanken antydde då att banken inom överskådlig
framtid skulle börja avsluta delar av sina penningpolitiska stimulanser, som sedan finanskrisen 2008 varit mycket omfattande. Aktiemarknadens osäkerhet inför vad detta skulle
innebära resulterade i en tydlig nedgång på
kort tid. På obligationsmarknaden kunde en

ränteuppgång noteras. Några effekter i den
reala ekonomin kunde dock inte skönjas, i
USA fortsatte allmän ekonomisk statistik
överlag att vara positiv, och i början av juli
började börserna återigen att stiga. Dessa
händelser understryker vilken betydelse
utvecklingen i USA fortfarande har för de
finansiella marknaderna världen över.
Oron i USA bidrog till en viss försvagning av valutor och börser i de så kallade
tillväxtmarknaderna. Detta uppvägdes
dock av frånvaron av negativa händelser i
Europa och Mellanöstern. I Europa noterades under hösten vissa tecken på en stabilisering av konjunkturen – den allmänna
uppfattningen är att även om en uppgång
kan dröja så har riskerna för en ytterligare
försvagning minskat. Tyskland visar en fortsatt god utveckling; England visar tendenser
till förbättring och Spaniens export var 2013
cirka 20 procent högre än före finanskrisen
2008. I Italien råder ett visst politiskt lugn
efter att eran Berlusconi verkar vara över för
gott. Frankrike känns nu som den kanske
största risken i Europa, en stor ekonomi med
underskott i både bytesbalans och statsbudget, och där än så länge lite skett i form av tillväxtfrämjande åtgärder. Totalt sett har dock
euro-området nu överskott i sin handel mot
omvärlden, vilket påtagligt minskar risken i
det korta perspektivet för en akut euro-kris.
I Mellanöstern är tyvärr den politiska

instabiliteten fortfarande stor i de länder som
tagit steg mot en demokratisk utveckling och
situationen i Syrien är katastrofal. I takt med
att det i USA utvinns allt mer olja och gas
minskar dock risken för att oljepriset skjuter i
höjden p g a instabilitet i Mellanöstern.
Situationen i Kina är svåranalyserad.
Tillväxten, där en ökning på 7–8 procent
fortfarande redovisas, hålls uppe av stora
infrastruktur-, bostads- och realkapitalinvesteringar. Det sker emellertid till priset
av ökad skuldsättning regionalt och hos
hushållen. Stora överskott i bytesbalansen
innebär dock att resurser finns för att hantera problem. Den långvariga oavbrutna
höga tillväxten har medfört att omvärlden
har förtroende för att Kinas ledare kan lösa
eventuellt uppkommande problem. En risk
är dock att problem och obalanser undertryckts så länge att de till slut blir så stora att
de inte kan hanteras.
Om 2013 var året då börsen stimulerades
av att besvikelser uteblev så måste 2014 bli
året där förväntningar börjar infrias. Vinstutveckling i svenska företag har det gångna
året hittills varit en viss besvikelse. Men
företagen anses i allmänhet vara i god ordning och även en marginell förbättring av
konjunkturen kan ge en stark vinstökning.
Uppsala januari 2014
Henrik Didner & Adam Gerge
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Avkastning 2013

Didner & Gerge
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Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond steg med 28,5
procent under 2013 jämfört med 28,0 procents uppgång för SIX Return. Fonden hade
därmed en utveckling som var 0,5 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden
hade under perioden ett nettoinflöde på 3 271
miljoner kronor.
Vid årets utgång var andelsvärdet 1694,93
kr per andel. Under året har fonden gynnats
av en positiv utveckling för bl a Trelleborg,
Danske Bank, Nordea, AAK och Hexpol.
Under samma period har fonden påverkats
av en negativ kursutveckling för bl a Volvo,
Scania samt i viss mån av en negativ utveckling för Atlas Copco, Ekornes och Infratek.
Större förändringar
Didner & Gerge Aktiefonds största nettoköp skedde under året i Volvo, Nordea, ABB,
Electrolux och Sandvik. De största nettoförsäljningarna skedde i Höganäs som blev
föremål för uppköp samt i Trelleborg, Swedbank, Ericsson och Assa Abloy.
Didner & Gerge Aktiefonds fondförmögenhet ökade under året som en följd av förvaltningsresultaten samt inflöden till fonden.
Fondens utveckling sedan start

28,5%

28,0%

D&G Aktiefond

Index

20
15
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5
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Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
Danske Bank 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 stabilare fastighetsmarknad och konjunktur
i Danmark bör det finnas utrymme för en
högre värdering.

är Nordens största bank.
Banken har haft 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. Om detta kan hanteras väl
över tiden och effektiviseringen av banken
fortsätter bör möjligheterna vara goda för
banken.

Nordea Bank

Volvo har sin största verksamhet inom tillverkning och försäljning av lastbilar under
varumärkena Volvo, Renault, Nissan och
Mack Trucks. Volvokoncernen har också
betydande verksamheter inom bl a anlägg-

20

Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
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17,7%
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11,8%
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D&G Aktiefond

Avkastning
2013
2 år*
5 år*
Sedan start*
* årligt genomsnitt

Index

D&G
Aktiefond
28,48%
27,22%
26,33%
17,71%

Index
27,95%
22,08%
20,03%
11,83%

Övrig information
Fonden startade
1994-10-21
Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad
Jämförelseindex
SIX Return
Bankgiro
5923-6356
Plusgiro
486 1482-0
PPM-nummer
291906

Utvecklingen av Didner & Gerge Aktiefond inklusive utdelningar och Six Return Index 1994-10-31–2013-12-31 (1994-10-31=100)
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10 största nettoköp Mkr
Volvo B

871

Nordea Bank

829

ABB SDB

693

Electrolux B
Sandvik

671
668

Atlas Copco B

643

SKF B

407

Husqvarna B
Hennes & Mauritz

393
369

Svenska Handelsbanken A

326

10 största nettosälj Mkr
Höganäs
Trelleborg
Swedbank A
Ericsson B
Assa Abloy
Hexpol
SEB
Pronova Biopharma
Ekornes
Melker Schörling

987
666
570
259
92
67
65
25
23
15

ningsmaskiner och bussar. Om det effektiviseringsprogram som pågår får tydliga
effekter samtidigt som konjunkturen förbättras bör resultatutvecklingen bli god.
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 en attraktivt hög modegrad. Bolaget har fortsatt stora tillväxtmöjligheter
på flera stora marknader t ex i USA, Kina,
Ryssland, Italien, Polen och Storbritannien.

Hennes & Mauritz

är en industrikoncern med
inriktning på polymera material som
huvudsakligen säljs till ett brett spektrum
av industrier t ex transport-, bygg-, grafisk
industri och marint och offshore. Exempel
på produkter är precisionstätningar och
produkter som skyddar och dämpar i krävande miljöer. Trelleborg har under flera
års tid ökat sin lönsamhet.
Trelleborg

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 god tillväxtpotential via
fortsatta förvärv inom närliggande materialområden.
Hexpol

Skanska

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

ABB är ett världsledande bolag inom kraftoch automationsteknik. Verksamheten
är inriktad på infrastrukturinvesteringar
med betydande teknikinnehåll. ABB är
den största leverantören av motorer och
drivsystem till industrin, generatorer till
vindkraftsbranschen samt kraftnät världen
över.

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.

Securitas är ett av de största bolagen i värl-

AAK tillverkar vegetabiliska fetter och oljor

samt högförädlade vegetabiliska specialfetter som bl a används i livsmedel, konfektyr
och kosmetika. AAK är ett relativt litet
företag nischat mot specialfetter i en stor
global bransch. Tillväxten kan förväntas
vara god i tillväxtländer samtidigt med
fortsatta tillväxtmöjligheter genom förvärv
av bolag inom starka nischer.
Electrolux är ett världsledande företag
inom hushållsmaskiner samt professionell
köksutrustning. Marknadsandelarna är
störst på etablerade marknader samtidigt
som bolaget har ökat sina satsningar på
tillväxtmarknaderna. Investeringar sker i
en förnyad produktflora samt företagsförvärv främst i tillväxtländer där koncernen
har möjlighet att stärka sin ställning.

är ett världsledande företag
avseende utomhusprodukter som motorsågar, gräsklippare mm.
En svag marknad i USA har påverkat lönsamheten negativt.
Husqvarna

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.
är verksamt inom mätteknikbranschen 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.

Hexagon

har en världsunik ställning globalt inom verktyg för metallbearbetning
samt en stark position inom maskiner och
verktyg för gruvindustrin, rostfria material, speciallegeringar mm. Koncernen
har drabbats av en avvaktande konjunktur inom gruvbrytning och kommer att
genomföra rationaliseringsprogram.

Sandvik

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna
rätt att handla med derivatinstrument.
Denna möjlighet har inte utnyttjats under
perioden.
Från och med 1 januari 2014 förvaltas
fonden av Gustaf Setterblad och Adam
Nyström.

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 2013-12-30
Finansiella instrument* Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

DAGLIGVAROR					
AarhusKarlshamn (SE)
2 340 000
338,2 412,00 964,1

Finansiella instrument* Antal
4,1%
4,1%

FINANS O FASTIGHET					
14,9%
Nordea Bank (SE)
23 000 000 1 626,5
86,65 1 993,0 8,4%
Handelsbanken A (SE)
1 960 924
580,8 316,00 619,7 2,6%
SEB (SE)
3 750 000
120,2
84,80 318,0 1,3%
Swedbank (SE)
1 250 000
189,7 181,00 226,3 1,0%
Avanza Bank (SE)
825 000
133,7 209,00 172,4 0,7%
Latour (SE)
855 000
50,2 172,00 147,1
0,6%
Melker Schörling (SE)
220 000
20,5 303,80
66,8 0,3%

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

INFORMATIONSTEKNIK forts.					
CyberCom Consulting (SE) 8 076 560
42,6
2,43
19,6

0,1%

SÄLLANKÖPSVAROR					
15,0%
Hennes & Mauritz (SE)
5 397 446 1 335,9 296,20 1 598,7 6,7%
Electrolux B (SE)
5 200 000
782,3 168,50 876,2 3,7%
Husqvarna B (SE)
20 400 000
848,0 38,72 789,9 3,3%
Nobia (SE)
3 068 253
98,9 54,50 167,2 0,7%
Husqvarna A (SE)
1 855 000
83,4 38,60
71,6 0,3%
Rezidor Hotel Group (SE) 1 720 000
61,2 40,00
68,8 0,3%
UTLÄNDSKA AKTIEINNEHAV					
Danske Bank (DK)
14 100 000 1 895,3 148,06 2 087,7
Ekornes (NO)
401 116
55,0 86,68
34,8
Infratek (NO)
598 400
12,4
15,39
9,2

9,0%
8,8%
0,1%
0,0%

INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER					
52,0%
Volvo B (SE)
22 400 000 1 878,9
84,45 1 891,7 8,0%
Trelleborg (SE)
11 738 084
528,3 127,90 1 501,3 6,3%
Hexpol (SE)
2 160 000
203,4 482,00 1 041,1
4,4%
Skanska (SE)
7 764 599
803,0 131,40 1 020,3 4,3%
SKF B (SE)
6 000 000
891,2 168,70 1 012,2 4,3%
ABB SDB (SE)
5 050 000
731,9 170,00 858,5 3,6%
Securitas (SE)
12 300 000
836,5
68,35 840,7 3,5%
Hexagon (SE)
4 050 000
391,7 203,30 823,4 3,5%
Sandvik (SE)
7 700 000
670,1
90,70 698,4 2,9%
Atlas Copco B (SE)
3 867 364
643,3 163,20 631,2 2,7%
Scania B (SE)
5 000 000
578,6 125,90 629,5 2,6%
Loomis (SE)
2 885 000
288,3 152,50 440,0 1,9%
Assa Abloy (SE)
1 100 000
242,2 339,80 373,8 1,6%
Nibe Industrier (SE)
2 500 000
260,6 145,00 362,5 1,5%
BeijerAlma (SE)
1 235 000
53,6 177,00 218,6 0,9%
OEM (SE)
310 200
12,5
88,75
27,5 0,1%

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

INFORMATIONSTEKNIK					
Axis (SE)
2 025 000
197,3 223,80 453,2

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

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

2013

2012

23 778
1 694,9
14,029
0
28,48
27,95
23,20

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

2,0%
1,9%
2011

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT*			

23 054,7

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				

97,0%
3,0%

Banktillgodohavande				
Fordringar (sålda värdepapper)				
Upplupna intäkter/kostnader, netto				
Skulder (köpta värdepapper)
			

848,3
87,6		
-15,6		
-196,6		

FONDFÖRMÖGENHET				

23 778,4 100,0%

2010

2009

11 707
14 877
1 082,98 1 314,48
10,810
11,318
20,64
12,85
–16,24
29,50
–13,51
26,70
–16,69
23,05

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

2008

2007

2006

2005

2004

5 944 10 243
11 463
593,25 1 061,94 1 094,45
10,020
9,646
10,473
32,8
41,35
18,24
–42,10
0,50
19,20
–39,10
–2,60
28,10
–42,00
–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

Omsättning					
Omsättningshastighet, ggr 1

0,27

0,28

0,51

0,43

0,59

0,51

0,46

0,37

0,54

0,52

Kostnader					
Förvaltningsarvode, %
1,22
Transaktionskostnader, Mkr 2
8,0
Transaktionskostnader, % av omsättning 2 0,06
Årlig avgift, %
1,22

1,22
5,4
0,07
1,22

1,22
8,2
0,06
1,22

1,22
7,6
0,07
1,22

1,22
6,7
0,07
1,23

1,22
5,4
0,07
1,21

1,22
7,2
0,06
1,22

1,22
7,6
0,08
1,22

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

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

140
8

113
7

134
9

165
10

94
7

131
8

129
8

141
9

140
8

20,16
15,49
6,54

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

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

142
9

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

14,08
11,69
5,72

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.
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Resultat- och balansräkning 2013-12-31
RESULTATRÄKNING
2013
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
4 495 918 356
Ränteintäkter
7 579 569
Aktieutdelningar
559 081 262
Övriga intäkter
16 970
		

5 062 596 157

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–247 469 665
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–7 960 381

2012

2 780 364 678
7 106 934
421 155 035
37 222
3 208 663 869

–168 737 600
–5 404 500

		

–255 430 046

–174 142 100

Årets resultat

4 807 166 111

3 034 521 769

2013
1 668 541 278
–36 272 058
2 863 649 136

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

4 495 918 356

2 780 364 678

Förändring av 		
fondförmögenheten
2013
Fondförmögenhet IB
15 699 723 889
Andelsutgivning
5 067 250 877
Andelsinlösen
–1 796 597 843
Årets resultat
4 807 166 111
Lämnad utdelning
0

2012
11 706 765 820
2 768 575 014
–1 355 727 505
3 034 521 769
–454 411 208

Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

23 777 543 034

15 699 723 889

BALANSRÄKNING
2013
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
23 054 690 954
Bank- och övriga likvida medel
855 849 655
Övriga tillgångar (sålda värdepapper)
87 563 978

2012

		

14 446 495 367
1 301 637 491
0

23 998 104 587

15 748 132 858

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
23 975 790
Övriga skulder (köpta värdepapper)
196 585 763

16 037 200
32 371 769

		
Fondförmögenhet

220 561 553

48 408 969

23 777 543 034

15 699 723 889

Tänk på att ...
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.
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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Avkastning 2013

Didner & Gerge
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näs och Pronova Biopharma som båda
blev utköpta från börsen. Även det lilla
innehavet i Trygga Hem såldes då bolaget köptes ut från börsen. Fonden har
även sålt samtliga aktier i små innehav
som New Wave Group, Spar Nord Bank,
Nederman Holding och Formpipe Software. Småbolagsfondens fondförmögenhet ökade kraftigt under året, både som
en följd av den positiva börsutvecklingen
men även på grund av stora inflöden i
fonden. Vid årets slut var fondförmögenheten 6,4 miljarder kronor.

Vid årets utgång var andelsvärdet 378,45
kr per andel. Under året har fonden gynnats av en positiv kursutveckling för
bland andra Jyske Bank, Lagercrantz,
Trelleborg, Schibsted och Loomis. Under
samma period har fonden påverkats negativt av en svag kursutveckling relativt
index för bl a TopDanmark, G&L Beijer
och Swedol.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
och Sydbank har i princip
all sin verksamhet i Danmark där de är
två av de största bankerna, dock väsentligt mindre än Danske Bank. Den ekonomiska krisen har slagit betydligt hårdare
mot Danmark än vad den gjorde mot
Sverige och speciellt den danska fastigJyske Bank

Större förändringar
De största nettoköpen under perioden
var Swedish Match, Indutrade, Storebrand, Sydbank, Securitas, TopDanmark,
Nibe, Jyske Bank, Atea och Nordnet. De
största nettoförsäljningarna var i HögaFondens utveckling sedan start

36,6%

30

Småbolag
Didner & Gerge Småbolag visade under
2013 en uppgång på 41,9 procent jämfört
med 36,6 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
3 444 miljoner kronor.

41,9%

D&G Småbolag

Index

Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
35
30
25

31,2%
24,1%

20
15
10
5
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D&G Småbolag

Avkastning
2013
2 år*
5 år*
Sedan start*
* årligt genomsnitt

Index

D&G
Småbolag
Index
41,87% 36,63%
30,85% 24,06%
31,17% 24,13%
31,17% 24,13%

Övrig information
Fonden startade
2008-12-23
Förvaltare
Jens Barnevik, Johan Wallin
Jämförelseindex
CSRX Sweden
Bankgiro
360-4071
Plusgiro
495 269-3
PPM-nummer
140491

Utvecklingen av Didner & Gerge Småbolag och Carnegie Small Cap Return Index 2008-12-23–2013-12-31 (2008-12-23=100)
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D&G Småbolag

250
200

Index
150
100
50

8

2009

2010

2011

2012

2013

hets- och jordbrukssektorn har orsakat
stora kreditförluster. Den danska ekonomin är fortsatt svag och återhämtningen
från finanskrisen går långsamt. Trots den
långsamma återhämtningen i ekonomin
utvecklades aktiekurserna mycket positivt 2013, framförallt för Jyske Bank. I
Jyske Bank gladdes investerare åt att kreditförlusterna sjönk tydligt från 2012 års
nivå och att de underliggande vinsterna
fortsatte att förbättras. Trots de starka
kursuppgångarna är bankerna lägre värderade än sina svenska kollegor. I viss mån
är detta berättigat eftersom den danska
bankmarknaden uppvisat en lägre lönsamhet historiskt. Om den ekonomiska
återhämtningen i Europa fortsätter tror
vi att aktierna kan ha fortsatt potential.
tillhandahåller tjänster inom
fysiska flöden av kontanter i Europa och
USA. Bolaget har under flera år varit
ett viktigt inslag i portföljen och var vid
ingången av 2013 det största innehavet
i fonden. Bolaget har sedan ett antal år
tillbaka uppvisat en stabil marginal
förbättring vilken fortsatte även under
2013. Under 2013 vände även tillväxt
trenden, från svagt fallande tillväxt till
svagt stigande. Detta i kombination med
en försiktig värdering gjorde att aktien
utvecklades starkt. Vi anser att verksamheten i bolaget fortsätter gå i positiv
riktning och att marginalen över tid har
potential att nå över 10 procent, vilket är
bolagets målsättning för 2014. Det behövs
dock för att man ska se uppsida i aktien då
värderingen på dagens nivå är rimlig.

ställning på den svenska snusmarkanden
men har de senaste åren tappat mark till
lågpriskonkurrenter. De har alltjämt en
ledande position totalt sett och en mycket
stark ställning i premiumsegmentet via
bland annat varumärket General. Bolaget gör för närvarande 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 investerarna blir mer positiva
till bolaget. På sikt kan de komma att bli
ett helt ”rökfritt” bolag genom att de säljer
av sina cigarrverksamheter. Vi upplever
dagens värdering som relativt försiktig
även fast bolaget kan komma att möta en
hel del motvindar den närmsta tiden.

Loomis

Indutrade är ett teknikhandelsbolag
som uppvisat god vinsttillväxt över tid.
Det som drivit vinsttillväxten är framför allt att de har lyckats göra många fina
förvärv 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.

är främst fokuserade
på produkter inom rökfri tobak men har
även viss verksamhet inom cigarrer. Bolaget har historiskt haft en mycket stark
Swedish Match

TopDanmark är Danmarks näst största
sakförsäkringsbolag med en marknadsandel på cirka 20 procent. Bolaget har en
uttalad strategi att inte försöka växa utanför Danmark utan bara fokusera på sin
hemmamarknad och göra det bra. De har
en mycket god kostnadskontroll vilket
gör att de kan leverera en hög lönsamhet,
vilket varit fallet det senaste decenniet.
Bolaget är mycket aktieägarvänligt och
återköper aktier för de vinstmedel som
genereras i verksamheten.
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 rörelsen.
Detta har lett till att bolaget fortsatt leverera rekordresultat även under 2013. Även
om värderingen av bolaget har ökat tror
vi det finns potential i aktien givet den
starka vinstutvecklingen.

är ett av de största liv- och
pensionsbolagen i Norden. Bolaget har
en mycket stark ställning i Norge men en
svagare position på den fragmenterade
marknaden i Sverige. Storebrand har i
likhet med andra pensionsbolag haft problem med lönsamheten på grund av de
låga räntenivåer vi haft de senaste åren. Vi
tror att Storebrand är ett av de bolag som
kommer gynnas mest om ränteläget normaliseras. Det är relativt svåranalyserat
men vi anser att bolaget är lågt värderat
sett till dagens intjäning.

Storebrand

är en industrihandelskoncern
som utvecklar och säljer komponenter
till industriföretag. Företagen är främst
verksamma på den nordiska marknaden.
Över tid har bolaget goda möjligheter
att fortsätta växa genom att förvärva fina
bolag till rimliga priser, något de har bevisat sig vara skickliga på historiskt. Aktien
utvecklades mycket starkt under 2013 och
värderingen ser inte lika attraktiv ut idag
som vid investeringstillfället.

Addtech

består av tre olika delar; Energy
Systems, Element och Stoves. Bolaget har
historiskt visat upp stark tillväxt. De har
gjort många förvärv men de har också
expanderat organiskt. De senaste åren har
de gjort ett antal stora förvärv i Europa
och USA vilket stärkt positionen på marknader där de tidigare hade en relativt svag
ställning. Nibes förhoppning är att kunna
sälja sina produkter på dessa marknader
som, framförallt för Energy Systems, är
lågt penetrerade. Aktiens värdering är
hög, men givet den starka historiken tror
vi aktien är bra att äga på lång sikt.
Nibe

är en industrikoncern med
fokus på polymera material. De har under
de senaste åren gått igenom en omstruktureringsperiod där de stängt många
fabriker i mogna marknader samtidigt
som de byggt nya i tillväxtmarknader.
De har även valt att lämna segment där
de ansett att lönsamheten varit för dålig.
Trots en dämpad konjunktur har Trelleborg lyckats visa upp goda resultat 2013.
På sikt tror vi att det delägda bolaget TrelleborgVibracoustic samt exponeringen
mot olja-/gasindustrin kan driva lönsamheten ytterligare. Vi tror också att bolaget
kommer bli mer offensivt och stärka sina
positioner i utvalda segment genom förvärv nu när de kommer ut ur en period
med stort internt fokus.
Trelleborg

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna
rätt att handla med derivatinstrument.
Denna möjlighet har inte utnyttjats under
perioden.
Från och med 1 januari 2014 förvaltas fonden av Jens Barnevik och Johan
Wallin.
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DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 2013-12-30
Finansiella instrument* Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

Finansiella instrument* Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

DAGLIGVAROR					
Swedish Match (SE)
1 407 256 307,9 206,70 290,9

8,1%
4,5%

INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER forts.					
Uniflex (SE)
374 314
6,3
35,90
13,4

0,2%

AarhusKarlshamn (SE)

401 132

124,9

412,00

165,3

2,6%

G4S (DK)

333 160

9,3

0,1%

Oriflame SDB (SE)

324 737

67,9

197,50

64,1

1,0%

INFORMATIONSTEKNIK 					
Lagercrantz (SE)
2 149 641 117,8 117,00 251,5

9,5%
3,9%

975 910

110,0

154,00

150,3

2,3%

2 056 825
760 181

147,3
55,5

62,96
57,50

129,5
43,7

2,0%
0,7%

FINANS O FASTIGHET					
33,2%
Jyske Bank (DK)
1 369 615 311,2 348,13 476,8
7,4%
Sydbank (DK)

2 704 466

378,8

171,39

463,5

7,2%

Topdanmark (DK)
Storebrand (NO)

1 553 462
6 089 410

237,8
235,9

169,96
39,94

264,0
243,2

4,1%
3,8%

977 186

141,2

209,90

205,1

3,2%

6 420 133

141,9

26,00

166,9

2,6%

714 600

98,1

150,00

107,2

1,7%

321 417
1 347 950
302 031
1 125 000

48,6
15,4
44,7
23,8

209,00
43,00
181,50
18,65

67,2
58,0
54,8
21,0

1,0%
0,9%
0,9%
0,3%

NCC B (SE)
Nordnet (SE)
Klövern Pref (SE)
Avanza Bank (SE)
SBC (SE)
JM (SE)
Selvaag Bolig (NO)

INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER					
33,6%
Loomis (SE)
2 292 408 235,1 152,50 349,6 5,5%
Indutrade (SE)
1 137 864 268,6 268,50 305,5 4,8%
Addtech (SE)
2 168 424 137,3 105,50 228,8 3,6%
Trelleborg (SE)
1 624 465 126,4 127,90 207,8 3,2%
Nibe Industrier (SE)
1 423 332 161,1 145,00 206,4 3,2%
Securitas (SE)
2 730 017 191,2
68,35 186,6 2,9%
G&L Beijer (SE)
1 326 810 154,3 140,00 185,8 2,9%
Systemair (SE)
1 007 279 107,2 133,50 134,5 2,1%
Rejlerkoncernen (SE)
989 180
76,4
93,50
92,5 1,4%
Cramo (FI)
601 087
51,2 136,42
82,0 1,3%
Angpanneforening (SE)
278 239
44,6 225,00
62,6 1,0%
BeijerAlma (SE)
331 670
46,5 177,00
58,7 0,9%
VBG (SE)
222 007
21,0 126,00
28,0 0,4%
Fondens utveckling

IFS B (SE)
Atea (NO)
Know IT (SE)
Addnode (SE)

598 173

14,6

38,80

23,2

0,4%

880 958

10,4

11,60

10,2

0,2%

SÄLLANKÖPSVAROR					
Schibsted (NO)
328 121
82,1 422,78 138,7
Swedol (SE)
2 056 026
44,2
21,40
44,0
Skistar (SE)
190 000
15,2
79,25
15,1

3,1%
2,2%
0,7%
0,2%

SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT*			

FONDFÖRMÖGENHET				

2009

6 404
378,45
16,922
0
41,87
36,63

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

1 051
226,10
4,648
5,72
–13,04
–13,24

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

709
206,56
3,157
0
102,80
68,90

0,12

0,35

0,96

1,18

0,52

Förvaltningsarvode, %
1,40
Transaktionskostnader, Mkr 2
3,0
Transaktionskostnader, % av omsättning 2 0,08
Årlig avgift, %
1,40

1,40
1,0
0,07
1,39

1,40
2,7
0,11
1,41

1,40
3,6
0,10
1,40

1,40
1,2
0,11
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

Omsättning

Kostnader

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

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

14,00
12,56
6,92

10 största nettoköp Mkr
Swedish Match
Indutrade
Storebrand
Sydbank
Securitas
Topdanmark
Nibe Industrier
Jyske Bank
Atea
NordNet B

308
269
236
213
190
177
161
148
147
128

10 största nettosälj Mkr
Höganäs
Pronova Biopharma
New Wave Group
Spar Nord Bank
Nederman Holding
Formpipe Software
Trygga Hem
Uniflex
Sanitec
Opus Group

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.
10

6 404,4 100,0%

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).
2010

170
10

87,5%

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

2011

Engångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

5 605,6

12,5%
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				
Banktillgodohavande				
802,9
Fordringar (sålda värdepapper)				
0,0		
Upplupna intäkter/kostnader, netto				
–4,1		
Skulder (köpta värdepapper)				
0,0		

2012

Omsättningshastighet, ggr 1

27,84

Novotek (SE)

2013

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

8,4

109
39
14
12
11
8
8
6
4
2

Resultat- och balansräkning 2013-12-31
RESULTATRÄKNING
2013
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
1 172 701 750
Ränteintäkter
3 104 926
Aktieutdelningar
89 449 495
Övriga intäkter
0
		

1 265 256 171

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–55 466 018
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–2 983 112
		

2012

203 102 668
1 641 674
45 593 531
45 465
250 383 338

–21 786 997
–988 600

–58 449 130

–22 775 597

1 206 807 041

227 607 741

2013
77 342 760
–9 906 360
1 105 265 350

2012
105 216 110
–31 963 450
129 850 009

1 172 701 750

203 102 668

Förändring av 		
fondförmögenheten
2013
Fondförmögenhet IB
1 752 964 557
Andelsutgivning
4 864 938 324
Andelsinlösen
–1 420 608 245
Årets resultat
1 206 807 041
Lämnad utdelning
0

2012
1 050 833 643
1 094 635 741
–583 525 561
227 607 741
–36 587 008

Årets resultat
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

6 404 101 677

1 752 964 557

BALANSRÄKNING
2013
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
5 605 562 087
Bank- och övriga likvida medel
805 991 545
Övriga tillgångar (sålda värdepapper)
0

2012

		

1 567 905 135
188 144 897
30 810

6 411 553 632

1 756 080 842

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
7 451 955
Övriga skulder (köpta värdepapper)
0

2 009 319
1 106 966

		

7 451 955

3 116 285

6 404 101 677

1 752 964 557

Fondförmögenhet

Tänk på att ...
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.
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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Global
Didner & Gerge Global visade under 2013
en uppgång på 26,3 procent jämfört med 22
procents uppgång för MSCI ACWI index.
Fonden hade därmed en utveckling som var
bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade
under perioden ett nettoinflöde på 416 miljoner kronor.
Vid årets utgång var andelsvärdet 143,10 kr
per andel. Under året har fonden gynnats av
en positiv kursutveckling för bl a McKesson,
Ameritrade, Aryzta, Xylem and Microsoft.
Under samma period har fonden påverkats
negativt av en svag kursutveckling för främst
Tate&Lyle, Medikit och Teva Pharmaceuticals.
Större förändringar
Globalfondens fondförmögenhet ökade
under året, både som en följd av den positiva börsen men även tack vare inflöden
till fonden. De största nettoköpen under
perioden var i John Deere, Fairfax och
eBay. De största nettoförsäljningarna under
perioden var i NGK Spark Plug och SMC.
Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
150

Fondens utveckling sedan start

Avkastning 2013

26,3%

10
5
0

Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax bildades 1986, då Prem Watsa
köpte bolaget Markel Financial från familjen Markel. I Fairfax har substansvärdet
ökat med i genomsnitt 24 procent per år
sedan 1986 och grundpelarna som gjort
detta möjligt kvarstår. Bolaget värderas
idag obetydligt högre än det egna kapitalet,
vilket betyder att aktiemarknaden inte ger
Fairfax någon tilltro att fortsätta växa eget
kapital med dubbelsiffriga tal.
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Den nordamerikanska tillverkaren av jordbruks- och anläggningsmaskiner John Deere

Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start [11-09-28]

16
14

17,2%

10
8
6
4
2
0

D&G Global

Index

D&G
Global
Index
2013
26,31% 21,97%
2 år*
16,40% 15,50%
Sedan start [11-09-28]* 17,18% 16,19%
* årligt genomsnitt

Avkastning

Övrig information
Fonden startade
Förvaltare
Jämförelseindex
Bankgiro
Plusgiro
PPM-nummer

2011-09-28
Henrik Andersson,
Lars Johansson
MSCI ACWI TR Net i SEK
779-1320
759 20-9
541235

har sedan starten för drygt 175 år sedan
stått för kvalitet, pålitlighet och innovation. Bolaget har ledande marknadsandelar världen över, framförallt i Nordamerika
och Brasilien. Med en svårlöst ekvation av

Utvecklingen av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK 2011-09-28–2013-12-31 (2011-09-28=100)

D&G Global
Index
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16,2%
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130

2011

Index
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Markel har fram till i december 2012 huvud-

sakligen varit verksamt inom specialförsäkringar d v s 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 legat på en
stark balansräkning, kostnadseffektiv skötsel och framgångsrik förvaltning av ”floaten”. I slutet på 2012 förvärvades återförsäkringsbolaget Alterra, vilket är starten på ett
nytt tillväxtben för detta oerhört välskötta
bolag.

D&G Global

140

90

22,0%
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2012

2013

snabbt växande befolkning och minskande
jordbruksareal är det av yttersta vikt att
driva ett effektivt jordbruk. Deere spelar här
en mycket viktig roll. Bolagets ledning är av
toppklass och man har dessutom en stark
balansräkning att tillgå för investeringar,
fortsatt utdelningstillväxt eller värdeskapande aktieåterköp.
eBay är uppdelat i tre verksamhets
områden: Marketplaces (e-handel, t.ex.
eBay.com som är världens näst största
internethandelssida), Enterprises (teknologi och service gentemot andra detaljhandelsföretag), samt Paypal. För närvarande
utgör e-handel endast 6 procent av total
privatkonsumtion i USA, något vi tror
kommer öka betydligt i framtiden. eBay
betonar partnerskap gentemot detaljhandeln istället för konkurrens och har sin
största fördel i en tydlig nätverkseffekt
som lockar till sig fler köpare och säljare.
Vi ser positivt på bolagets möjligheter att
för en lång framtid ha möjligheter att återinvestera de goda kassaflödena i attraktiv
tillväxt inom samtliga divisioner.

är ett världsledande utbildningsföretag samt ägare till Penguin Books,
Financial Times och The Economist. I likhet
med branschen 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.
Pearson

är trots en stark uppgång senaste
året bland Europas lägst värderade konsumentföretag. Verksamheten består av
produkter inom specialbageri, ibland även
kallad bake-off. Deras 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

tillverkar ingredienser till livsmedelsindustrin. Historiskt har bolaget
verkat inom den mer volymorienterade
massmarknaden och cykliska områden,
men har idag ökat närvaron inom specialistområden. 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

Varian Medical är störst i världen på
medicinsk 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. 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 de
senaste åren och rörelsemarginalen ligger
relativt stabilt runt 22–23 procent.

är en unik ledande producent
av produktivitetshöjande mätutrustning
och kontrollsystem. Bolagets affärsidé
är att hjälpa sina kunder att öka produktkvaliteten, öka produktiviteten, minska
spilltid och förbrukning av insatsvaror
och därmed öka lönsamheten. Marknaderna Spectris är verksamma inom 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.

Spectris

är en ledande kapitalförvaltare i Asien, framförallt inriktad
på Kina. Bolaget grundades 1993 och ägs
fortfarande till knappt 50 procent av de
två grundarna, varav den ena fortsatt är
investeringsansvarig för fonderna. Vår
tro är att Value Partners kommer förvalta
avsevärt mycket mer pengar i framtiden
tack vare sin tydliga- och framgångsrika
profil som värdeinvesterare, något som
är mycket ovanligt i Asien, sin gedigna
bolagskultur och en gryende underliggande kultur av aktiesparande i Asien.
Value Partners

är USAs största distributör
av läkemedel, d v s länken mellan läkemedelsproducenter och apotek, sjukhus,
företagshälsovård m m. Tack vare en
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 verksamhetsområden
såsom generikablandning, totalt logistikoch lageransvar för över 100 sjukhus samt
upphandling av nya läkemedel.
McKesson

Oaktree Capital är verksamma inom
kapitalförvaltning. Bolaget grundades
under 1980-talet och var med om att
skapa marknaden för nödlidande lån i

USA. Sedan dess har affären internationaliserats och breddats till näraliggande
tillgångsklasser, såsom högränteobligationer, 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
skalbara affärsmodell.
är världens
största tillverkare av generiska läkemedel, d v s läkemedel som fortsätter säljas
efter det att patentperioden gått ut. Bolaget har dessutom byggt upp en ledande
verksamhet inom MS-området (multipel
skleros). Tevas dominerande position har
möjliggjort stark försäljningstillväxt, bra
marginalutveckling och goda återinvesteringsmöjligheter. Oro kring kommande
patentutgång för Copaxone har inneburit
fallande aktiekurs och lägre värdering,
vilket Globalfonden såg som en bra möjlighet att komma in i ägarlistorna.

Teva Pharmaceuticals

Xylem är en ledande amerikansk tillverkare av undervattenspumpar och var fram
till 2011 en division inom konglomeratet
ITT. Hanteringen av världens vattenresurser blir viktigare för varje år och Xylem är
väl positionerade 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 en ledande aktör inom
patientövervakning och anestesiutrustning till sjukvården, samt tillverkar gasdetektorer och skyddsmasker åt diverse
industrier och offentliga myndigheter.
Trots bolagets starka ställning inom sina
nischområden värderas aktien mycket
lågt av aktiemarknaden, drivet av en svag
marginalutveckling efter en satsning på
att bygga ut säljorganisationen i utvecklingsländer samt ökade forsknings- och
utvecklingsinvesteringar.

Drägerwerk

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna
rätt att handla med derivatinstrument.
Denna möjlighet har inte utnyttjats under
perioden.
Från och med 1 januari 2014 förvaltas
fonden av Henrik Andersson och Lars
Johansson.
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DIDNER & GERGE GLOBAL 2013-12-30
Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

DAGLIGVAROR					
11,1%
Aryzta (CH)
53 000 19,3
495,53 26,3 3,3%
Tate & Lyle (GB)

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

INFORMATIONSTEKNIK forts.
Pearson (GB)
190 000 23,9

142,13 27,0

3,4%

300 000 23,7

85,82 25,7

3,3%

Spectris (GB)

90 000 23,2

269,92 24,3

3,1%

95 000 18,0
36 000 10,9

203,80 19,4
443,58 16,0

2,5%
2,0%

Microsoft (US)
Millicom Int Cellular SDB (SE)

90 000 17,1
33 500 18,9

238,22 21,4
639,00 21,4

2,7%
2,7%

Mantech (US)

85 000 15,6

191,59 16,3

2,1%

63,95 11,5

1,5%

MATERIAL					
SK Kaken (JP)
19 000 5,4
391,68 7,4

0,9%
0,9%

SÄLLANKÖPSVAROR					
Stock Spirits Group (GB)
700 000 17,0
29,67 20,8

7,1%
2,6%

Mandom Corp (JP)
Kerry Group (IE)

FINANS O FASTIGHET					 22,6%
Fairfax Financial (CA)
16 000 42,3
2519,96 40,3 5,1%
10 000 32,4

Markel (US)
Value Partners (HK)
Oaktree Capital (US)

Finansiella instrument*

3703,00 37,0

4,7%

4,85 24,2
366,31 23,1
18 14,3 1 143 100,00 20,6
90 000 10,5
193,78 17,4

3,1%
2,9%
2,6%

5 000 000 19,5
63 000 22,0

Berkshire Hathaway (US)
TD Ameritrade (US)
Danske Bank (DK)

105 000 12,8

147,82 15,5

2,2%
2,0%

HÄLSOVÅRD					 17,7%
Varian Medical (US)
49 000 20,4
495,88 24,3 3,1%
McKesson (US)
23 000 14,5
1031,69 23,7 3,0%
Teva Pharma (IL)
90 000 23,6
256,12 23,1 2,9%
Drägerwerk (DE)
26 000 20,0
843,02 21,9 2,8%
Nakanishi (JP)
21 000 16,7
921,06 19,3 2,4%
Fukuda Denshi (JP)
40 000 8,4
262,85 10,5 1,3%
Tokai Corp (JP)
55 700 10,1
187,88 10,5 1,3%
Medikit (JP)
35 800 8,1
186,05 6,7 0,8%
INDUSTRIVAROR O TJÄNSTER					
John Deere (US)
52 700 28,9
583,66 30,8
Xylem (US)
100 000 17,8
222,44 22,2
Rolls-Royce (GB)
115 000 9,9
133,42 15,3
Rolls-Royce inlösenaktie (GB) 9 890 000 0,0
0,01 0,1

8,7%
3,9%
2,8%
1,9%
0,0%

180 000

Rib Software (DE)

7,2

200 000 19,4
25 000 10,0

Shiseido (JP)
Autoliv (SE)

103,49 20,7
590,50 14,8

SUMMA VÄRDEPAPPER				

687,3

2,6%
1,9%
87,0%

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					
13,0%
Banktillgodohavande				 103,4		
Fordringar (sålda värdepapper)				
0,0		
Upplupna intäkter/kostnader, netto				
–0,6		
Skulder (köpta värdepapper)				
0,0		
FONDFÖRMÖGENHET				

790,1 100,0%

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

INFORMATIONSTEKNIK					 18,9%
eBay (US)
80 000 26,7
346,63 27,7 3,5%

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

Fondens utveckling

2013

2012

2011*

790,1
143,1
5,5215
0
26,31
21,97

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

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

0,22

0,73

1,60
1,1
0,18
1,59

1,60
0,7
0,16
1,58

181
11

168
10

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, %

6,97
6,55
4,12

1,60
0,3
0,21
1,60

10 största nettoköp Mkr
John Deere
Fairfax Financial
eBay
Markel
Spectris
Oaktree Capital
Value Partners
Stock Spirits Group
Tate & Lyle
Pearson

10 största nettosälj Mkr
NGK Spark Plug
SMC Corp
Advance Auto Part
Saab
Family Mart
Pigeon
Addnode
Nippon Pillar Packing
Horiba
Rolls-Royce inlösenaktie

* 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.
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29
27
27
24
23
22
19
17
16
16

13
9
8
7
6
4
3
2
1
0,2

Resultat- och balansräkning 2013-12-31
RESULTATRÄKNING
2013
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
111 409 892
Ränteintäkter
399 106
Aktieutdelningar
7 964 829
Valutakursvinster och -förluster netto
–1 330 516
		

118 443 312

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–8 403 516
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–1 103 179
		

2012

10 413 828
119 121
3 768 465
–270 623
14 030 791

–3 447 319
–689 839

–9 506 695

–4 137 158

108 936 617

9 893 633

2013
14 759 468
–333 008
96 983 432

2012
15 562 955
–3 289 221
–1 859 906

111 409 892

10 413 828

Förändring av 		
fondförmögenheten
2013
Fondförmögenhet IB
264 733 206
Andelsutgivning
557 774 843
Andelsinlösen
–141 370 120
Årets resultat
108 936 617

2012
123 762 457
179 124 334
–48 047 218
9 893 633

Årets resultat
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

790 074 546

264 733 206

BALANSRÄKNING
2013
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
687 289 437
Bank- och övriga likvida medel
103 828 012

2012

		

245 732 031
19 361 812

791 117 449

265 093 843

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
1 042 903

360 637

		

1 042 903

360 637

790 074 546

264 733 206

Fondförmögenhet

Vår mobilapp
Via appen kan du som kund logga in med en
pinkod och se dina transaktioner, innehav
och ta del av allehanda information.
När du blivit kund hos oss och genomfört din första insättning kan du sedan skicka ett mail till app@didnergerge.se
med namn och personnummer så skickar vi ut en pinkod till
dig med posten.
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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 2013.
Fondbolagets ansvar för årsberättelsen:
Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder
och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder 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 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 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 ändamåls-enligheten 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 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 2013.
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 revision 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 fondbolaget inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna.
Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Global
Stockholm den 30 januari 2014
Peer Fredriksson, Auktoriserad revisor
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Information
om fondbolaget
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 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 ersättnings
policy 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 Finans
inspektionens 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.
Valberedningsarbete
Didner & Gerge Fonder AB har under 2013
deltagit i valberedningsarbete i följande
företag: AAK, Hexpol, Melker Schörling,
Cybercom, Lagercrantz, Loomis, SBC,
Trelleborg och Husqvarna. I Husqvarna
valde vi att avgå då vi inte fick gehör för
mer omfattande förändringar av styrelsens
sammansättning.

Information
om vår 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 av uppfattningen att välskötta
bolag normalt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och en företagsledning med en god
kostnadskontroll inser vikten av att hushålla
med resurser och vara medveten om risker.
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
uppfattning om börsens utveckling. Vår
filosofi är att alltid 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 urvals
processen.

UNPRI – principer för
ansvarsfulla investeringar
Didner & Gerge Fonder har nyligen anslutit sig till UNPRI, ett FN-initiativ som
tagit fram principer för ansvarsfulla investeringar.
Åtagandet innebär att fondbolaget i sitt
ägarskap och investeringar tar hänsyn till
frågor kring miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
Att implementera principerna kommer
att vara ett pågående arbete, med målet att
påverka företag att uppnå förbättringar på
dessa områden.
Syftet är inte att ändra vår förvaltning
eller skapa etiska fonder.
Didner & Gerge bedriver en aktiv, företagsfokuserad och långsiktig förvaltning.
Vårt fokus är att hitta välskötta bolag
genom egna analyser och gärna företagsbesök.
Ett välskött bolag anser vi har en riskmedvetenhet och en långsiktighet i sitt arbete.
Som ett led i implementeringen av principerna kommer vi att utveckla vår ägarpolicy, samt tydligare efterfråga och ta del
av information kring bolagens arbete med
miljöfrågor, socialt ansvar och ägarstyrning.

Vi kommer att årligen rapportera till
UNPRI om hur vårt arbete fortskrider och
denna information kommer även att finnas
tillgänglig på vår hemsida.

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 018-10 86 10, 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.

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. 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.

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.

Konsument
information

AVGIFTER

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.

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

Klagomålsansvarig hos Didner &
Gerge Fonder är Henrik Didner.
K lagomål kan framföras muntligen
alternativt skriftligen om fondbolaget
så kräver.

Pressklipp
Nedan återfinns ett litet urval av det som skrivits om Didner &
Gerge i media under året.
”Årets Fond. Succébolaget från Uppsala tar
storslam när Privata Affärer för tionde året
utser Sveriges bästa fonder.
– Sällan har det gått så snabbt och enkelt att utse
en vinnare, kommenterar Privata Affärers chefredaktör Per
Hammarlund.”
”Juryns val var enkelt. Didner & Gerge Småbolag steg med 21 procent
under 2012 och blev klart bäst bland alla småbolagsfonder”
Privata Affärer #2, 2013-2

”Didner & Gerges småbolagsfond, med
förvaltarna Gustav Setterblad och Adam
Nyström, har stigit 34 % i år. Enligt Adam
Nyström kommer mycket av årets utveckling från
investeringar som gjordes redan för ett par år sedan.”
Dagens Industri 2013-09-14

”Stjärnförvaltarna. Nyström & Setterblad tar
över efter Didner & Gerge och sätter ribban för
en ny generation fondförvaltare. Vid årsskiftet
tar Adam Nyström och Gustaf Setterblad över
en av Sveriges mest profilerade och framgångsrika
aktiefonder.”
”Det är roligt att ta över Aktiefonden, men det är också väldigt
utmanande. En stor anledning att småbolagsfonden gått bra är aktiekulturen hos Didner & Gerge som verkligen tillåter oss att göra det vi
tror på och vara långsiktiga i våra placeringar.”
Veckans Affärer 2013-12-04

”När folk frågar hur vi ser på aktiemarknaden
svarar vi att det kortsiktigt är omöjligt att sia
om utvecklingen. Men på lång sikt tror vi att
det finns många bolag som över tid kommer att
kunna fortsätta att förbättra sina verksamheter, vilket borde leda
till större vinster och i förlängningen högre aktiekurser.”
Adam Gerge i Placera 2013-09-13

”Kontrollansvaret är oerhört långtgående. Även om det finns bra outsourcinglösningar inom risk och compliance så måste själva frågorna
implementeras och genomsyra hela verksamheten. Det går inte att
knuffa ut det till någon extern aktör som kommer med en rapport fyra
gånger om året.”
Helena Hillström i Fondbranschen #5, 2013-11

”Men även om grundarna nu slutar med den aktiva förvaltningen
kommer de att finnas kvar i bolaget.
– Vi ska fortsätta att vara bollplank åt alla förvaltare och vara en del
av aktiemiljön på bolaget.”
Adam Gerge i Privata Affärer 2013-10-10
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Aktiv
förvaltning.
Det gör skillnad.
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www.didnergerge.se

