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Några ord från Henrik Didner och Adam Gerge
För sjätte året i rad blev det ett bra börsår. 
Fortsatt tillväxt i större delen av världen ger 
styrka. 

Stockholmsbörsen visade en stabil upp-
gång fram till sommaren och hade då stigit 
med nästan 15 procent inklusive utdel-
ningar. Under sommarmånaderna infann 
sig en viss oro delvis utlöst av ordkriget 
mellan USAs president Donald Trump och 
Nordkoreas ledare Kim Jong-Un gällande 
det senare landets innehav av kärnvapen 
och dess användande samt eventuella räck-
vidd till det amerikanska fastlandet. Efter 
lite fluktuationer, slutade ändå året med en 
börsuppgång på 9,5 procent, nästan iden-
tiskt med uppgången 2016. 

Det gångna året har till viss del präglats 
av att många oroat sig för att något skall 

hända som bryter den långa börsupp-
gången. Det skulle kunna vara ett ovän-
tat utspel av president Trump, effekter av 
minskat stöd till ekonomierna från cen-
tralbanker världen över, tilltagande oro för 
Kinas finansiella system eller allvarligare 
friktioner inom EU. Men med uteblivna 
dåliga nyheter har världens börser fortsatt 
upp under året i takt med stabil ekonomisk 
utveckling och positiva indikatorer för den 
närmaste framtiden. Världsindex (MSCI) 
för den industrialiserade världens börser 
visade också under året en tydlig uppgång, 
något överstigande den svenska börsens 
utveckling.

Tillväxten var god i världsekonomin 
2017, företagens vinsttillväxt allmänt god 
och förväntningarna är för närvarande att 
även 2018 bör bli ett bra år. Data för PMI-

index, frågor till inköpschefer för att mäta 
om aktiviteten i företagen blivit bättre eller 
sämre jämfört med föregående mättillfälle, 
visade i december på starka siffror för hela 
industriella världen. Detta gäller inte minst 
för Europa där eurozonens länder visar 
de högsta värdena på 80 månader. I USA 
verkar president Trump i december ha 
fått igenom en historiskt stor skattereform 
– främst riktad till företagen, med huvud-
punkterna förenkling och sänkning av den 
formella skattesatsen (federala) från 35 pro-
cent till 21 procent. Den effektiva skattesat-
sen, dvs vad företagen faktiskt betalar efter 
diverse avdrag har dock varit betydligt lägre 
än de 35 procenten. Kortsiktigt är de flesta 
överens om att detta är positivt för ekono-
min även om det råder delade meningar om 
effekterna på lite längre sikt. 

VD Helena Hillström har ordet
Vid utgången av år 2017 kan det återigen 
konstateras att det varit ett bra om än något 
varierande börsår. Av våra fem fonder pre-
sterade fyra av dem bättre än sitt respektive 
jämförelseindex. Under året har vi arbe-
tat med ett flertal frågor här på Didner 
& Gerge. En av dessa är den indirekta 
anpassningen till MiFID II, vilket resul-
terat i att vi beslutat att låta fondbolaget 
bära fondernas analyskostnader. En annan 
är att vår  Globalfond har ansökt om att få 
bära  Svanen-märket. Dessutom arbetar vi 
vidare med att kunna erbjuda er andels-
ägare sparande via ISK direkt hos oss.

Av våra fem fonder så gick det bäst för 
 Globalfonden som steg med 18,5 procent 
vilket är 6,7 procentenheter bättre än MSCI 
ACWI TR Net i SEK.  Globalfonden är en 
uttalat hållbar fond och vi är förstås väl-
digt hoppfulla om Svanenmärkningen. US 
Small and Microcap gick upp med 8,4 pro-
cent vilket är 3,1 procentenheter bättre än 
MSCI USA Small Cap Net i SEK. Småbo-
lagsfonden och Aktiefonden steg med 9,4 
respektive 9,9 procent vilket är 0,6 respek-
tive 0,4 procentenheter bättre än sina jäm-
förelseindex. Small & Microcap steg med 
20,5 procent vilket är 1,4 procentenheter 

sämre än sitt jämförelseindex. På det stora 
hela är vi glada över årets resultat men som 
alltid är det värt att påminna om att utfallet 
enskilda år aldrig är det viktigaste utan det 
är resultaten över tid som har betydelse. 

Det har varit ett intensivt år för oss på 
Didner & Gerge då ett par stora lag ändringar 
trätt ikraft from årsskiftet och vi har arbetat 
mycket med att förbereda oss för detta. En 
av dessa lagändringar är MiFID II, ett regel-
verk som träffar värde pappersbolag primärt 
och inte oss då vi är ett rent fondbolag. Dock 
påverkas vi sekundärt då våra motparter 
träffas. Syftet med MiFID II är bland annat 
att öka konsument skyddet och transparen-
sen på marknaden. Det är ett gott syfte. Det 
har lett till att vi på Didner & Gerge har 
beslutat oss för att fondbolaget ska bära 
analyskostnaderna och dessa ska inte tas ur 
respektive fond som tidigare. Skälen till det 
är enkla, vi tror att det blir bättre, mer trans-
parent och dessutom medför det något lägre 
kostnader för er andelsägare.

En annan förändring vi står inför gäller 
investeringssparkonto, ISK. Nu har vi änt-
ligen som rent fondbolag fått möjlighet att 
ansöka om tillstånd som möjliggör för oss 
att tillhandahålla ISK till er kunder direkt 
hos oss. Redan idag har ni möjlighet att 

spara i våra fonder i ISK via tredjepart, t ex 
via er bank eller ett fondtorg. Skillnaden är 
att nu kommer vi att kunna tillhandahålla 
denna tjänst även direkt hos oss. Vi hoppas 
att under 2018 kunna erbjuda er andelsä-
gare detta sparande! Vi återkommer givet-
vis med mer information när det närmar sig.

Stora förändringar kommer att ske inom 
premiepensionssystemet i år. Det är i dags-
läget inte klart exakt hur det kommer att bli, 
men sannolikt kommer vi att påverkas på 
olika sätt. Läs gärna mer om detta på sidan 5.

Den 16 november hade vi en andelsägar-
träff i Stockholm. Vi vill rikta ett stort tack 
till er cirka 900 andelsägare som deltog! Det 
är alltid så roligt att träffa er. Naturligtvis 
kommer vi att ha en träff i höst igen, denna 
gång blir det i Uppsala. Vi återkommer med 
inbjudan och information lite senare. 

Slutligen, vi har sedan en tid tillbaka en 
alldeles ny hemsida. Vi är väldigt stolta över 
den och hoppas att ni tycker om den. Vi tar 
även tacksamt emot feedback så om ni har 
några tankar eller funderingar, bara hör av 
er! Det går även bra att skriva till oss direkt 
på hemsidan med anledning av detta.

Med en önskan om ett riktigt gott 2018

Helena Hillström

Emma Westlin Forsberg 
ADMINISTRATION

>>>
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Den goda konjunkturen och optimis-
men för i alla fall den kortsiktiga framtiden 
har under året drivit upp räntorna världen 
över, från dock mycket låga nivåer skall 
sägas. T ex har den amerikanske 10-åriga 
räntan under det andra halvåret stigit från 
drygt 2 procent till knappt 2,5. Signalerna 
från centralbankerna världen över att de i 
försiktig takt skall återgå till ett mer nor-
malt tillstånd, från historiskt sett stora 
stimulansinsatser, har hittills inte heller 

utlöst någon oro. Historiskt har den långa 
räntan givit en real avkastning, dvs juste-
rad för inflationen, i storleksordningen 2 
procent. Var inflationen skall hamna vid 
en återgång till mer normala förhållanden 
återstår däremot att se. För närvarande är 
inflationen 1–2 procent i USA och euro-
zonen. Marknaderna verkar hittills tolka 
ränteuppgången positivt – att den visar på 
en styrka i ekonomin och att risken för kre-
ditbubblor kanske minskar.

Risker som kvarstår är bl a den kraftiga 
kreditexpansionen i Kina som krävts för 
att upprätthålla tillväxten, hur västvärl-
dens ekonomier ska kunna montera ner 
centralbankernas omfattande stimulanser 
sedan finanskrisen 2008 utan bakslag samt 
Eurons framtid om medelhavsländernas 
obalanser och svaga tillväxt i förhållande 
till de övriga euroländerna fortsätter att 
bestå. Risken för handelskrig kanske inte 
heller helt kan uteslutas. Den betydande 

>>>
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hysterin kring Bitcoin är förmodligen 
också ett tecken på att det finns ’mycket 
pengar’ i omlopp. Även med hänsyn till 
dessa risker bör långsiktigt sparande med 
minst 5 års placeringshorisont, där man 
gärna sprider sina köp över tiden, fortsätta 
att löna sig. 

Uppsala januari 2018

Henrik Didner och Adam Gerge

Till dig som sparar, 
eller överväger att 
spara, hos oss via 
premiepensionen
Som du kanske hört talas om kommer 
premiepensionssparandet att förändras 
framåt hösten 2018 efter en nu pågående 
remissrunda. 

Bland annat kommer det att ställas tyd-
ligare krav på de fondbolag som finns 
med i premiepensionssystemet via lag 
och avtal, sannolikt en minsta storlek 
på fonderna, 500 miljoner kr, och det 
förväntas införas ett förbud mot mark-
nadsföring samt försäljning av premie-
pensionsprodukter via telefon. Syftet 
med dessa förändringar är bland annat 
att försvåra för oseriösa aktörer att 
verka inom premiepensionssystemet. 
Det tycker vi är mycket bra. 

Med det sagt finns det också några 
förslag till ändringar som riskerar att 
begränsa valfriheten och krångla till det 
för dig som sparare, i synnerhet för dig 
som sparar i Didner & Gerge Aktiefond 
i premiepensionssystemet. 

Ett sådant förslag är att införa en regel 
som innebär att premiepensionsspa-
rarnas andel av en enskild fond inte får 
uppgå till mer än 50 procent av kapita-
let. Om många premiepensionssparare 
har valt en fond och gränsen överskrids 
är det tänkt att fonden ska köpstoppas 
ända tills andelen kommer under 40 
procent. Då öppnas fonden för premie-
pensionssparande igen. 

Konsekvensen av detta förslag skulle 
då bli att en del populära fonder för en 
tid riskerar att köpstoppas. Vi hoppas 
att denna regel inte kommer att införas. 

Ifall 50-procentsregeln ändå genom-
förs av riskerar det att påverka nyspa-
rande via premiepensionen i en av våra 
fonder – Didner & Gerge Aktiefond. 
Premiepensionssparandets andel i den 
fonden uppgår idag till ca 54 procent per 

årsskiftet. Blir förslaget verklighet finns en 
risk att fortsatt premiepensionssparande i 
den fonden stoppas under en tid. 

Våra övriga fonder i premiepensionssyste-
met kommer dock att vara öppna för fort-
satt sparande. Inte minst Didner & Gerge 
Global kan ta emot en hel del nysparande. 
Vi hoppas att fler kan upptäcka vår global-
fond som är en uttalat hållbar fond.

Ett ytterligare förslag är att bara fonder 
som har funnits i minst tre år ska finnas 
med på fondtorget. I så fall riskerar Didner 
& Gerge US Small and Microcap att tas 
bort från fondtorget om förslaget genom-
förs under 2018 men fonden kan då komma 
tillbaka till systemet redan under 2019. 
Detta förslag verkar stökigt från pensions-
spararnas perspektiv så här hoppas vi på 
någon slags övergångsregel. 

I skrivande stund är ändringarna endast 
på förslagsstadiet och något beslut har 
ännu inte fattats. Vi hoppas givetvis att 
pensionsspararna även i fortsättningen 
fritt kommer att kunna välja våra fonder. 
När det slutliga förslaget har beslutats 
kommer vi att informera om detta på vår 
hemsida och i års-, halvårs- och kvartals-
rapporterna. 

Vi är övertygade om att Didner & 
Gerge Global, Didner & Gerge Aktiefond, 
Didner & Gerge Småbolag samt Didner & 
Gerge US Small and Microcap kommer att 
fortsätta att vara bra långsiktiga alternativ 
inom premiepensionen.

Fond PPM-nummer
D&G Aktiefond 291906
D&G Småbolag 140491
D&G Global 541235
D&G US Small and Microcap  341305
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Didner & Gerge Aktiefond steg med 9,9 
procent under 2017 jämfört med 9,5 pro-
cents uppgång för SIX Return. Fonden 
hade därmed en utveckling som var 0,4 
procentenheter bättre än sitt jämförelsein-
dex. Fonden hade under perioden ett net-
toinflöde på 1 053 miljoner kronor. Vid årets 
utgång var andelsvärdet 2 785,83 kr per 
andel.

Under året har fonden gynnats av en posi-
tiv utveckling för bl a Nolato, Volvo, Novo 
Nordisk, Lifco och Sandvik. Under samma 
period har fonden påverkats negativt av 
H&M, Swedbank, Handelsbanken, Deut-
sche Bank samt Nordea.      

Större förändringar
Didner & Gerge Aktiefonds största net-
toköp skedde under året i Volkswagen, 
Telia, Nibe, Nordea och SKF. De största 
nettoförsäljningarna skedde i Swedbank, 
Volvo, Hexagon, Atlas Copco och Sandvik. 
Didner & Gerge Aktiefonds fondförmögen-
het ökade under året till 46,4 miljarder som 
en följd av goda förvaltningsresultat samt 
positiva inflöden.  

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

Nordea Bank är Nordens största bank. 
Nordea har haft en svag intäktsutveckling 

de senaste åren, till stor del på grund av 
låga räntenivåer, men även andra faktorer 
har spelat in som exempelvis låg kund-
nöjdhet och viss exponering mot svaga 
sektorer. Dessutom har Nordeas kostnader 
ökat, orsakat av stora investeringar i fram-
förallt IT och regelefterlevnad. Framöver 
måste banken lyckas med sina rationali-
seringsambitioner och visa på minskande 
kostnader. Går detta har aktien en attrak-
tiv värdering. Ett stort fokus på att skifta 
ut pengar till aktieägarna möjliggör en god 
direktavkastning i aktien. 

Danske Bank har haft en bra utveckling 
de senaste åren där en fortsatt svag till-
växt har motverkats av kostnadsbespa-
ringar samt att kreditförlusterna har fallit 
markant. Detta har resulterat i en god 
utveckling för aktien. Vi tror att kredit-
förlusterna kommer fortsätta vara låga för 
en tid framöver eftersom man gjorde stora 
reserveringar för framtida kreditförluster 
under finanskrisen. Danske Bank distri-
buerar en stor andel av sin vinst till aktieä-
garna genom utdelning och återköp, och 
direktavkastningen är fortsatt hög. 

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

DIDNER & GERGE 

Aktiefond

Avkastning   Fonden  Index
2017 9,87% 9,47%
2 år*  12,80% 9,56%
5 år*  16,13% 14,45%
Sedan start* 16,92% 11,74%
   * årligt genomsnitt

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

ningsmaskiner och bussar. Under 2017 
har utvecklingen varit väldigt stark inom 
anläggningsmaskiner där vinsten ökat 
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kraftigt. Inom lastvagnar har de under 
året haft vissa kostsamma problem med 
att klara av att leverera i takt med den 
goda efterfrågan, något de jobbar med att 
åtgärda. För 2018 ser marknaden fortsatt 
bra ut då orderingången på den amerikan-
ska lastbilsmarknaden varit mycket stark 
den senaste tiden. Man ska dock komma 
ihåg att lastvagnsmarknaden är kraftigt 
cyklisk och att många marknader ligger på 
en hög nivå ur ett historiskt perspektiv. 

Autoliv är världsledande inom passiv 
säkerhet för bilar. Produktutbudet består 
främst av airbags, säkerhetsbälten, rattar, 
elektronik, samt även aktiva säkerhets-
system. På grund av kvalitetsproblem hos 
Autolivs största konkurrent kommer Auto-
liv troligtvis att öka sina marknadsandelar 
de kommande åren, vilket borde möjlig-
göra god vinsttillväxt. Bolaget kommer att 
knoppa av sin verksamhet inom elektronik 
och aktiv säkerhet under 2018. Bolagets 
värdering är förhållandevis hög och det 
krävs ökade vinster för att försvara dagens 
aktiekurs. 

SKF är ett av världens ledande bolag inom 
kullager, tätningar och smörjsystem. SKF 
möter hård konkurrens från lågkostnads-
aktörer och måste hela tiden utveckla sitt 
produktutbud för att bibehålla sin margi-
nalnivå. Värderingen på aktien är lägre än 
för många andra svenska verkstadsbolag. 

Bolagets VD jobbar hårt med att förbättra 
bolaget. 

Trelleborg är en industrikoncern med 
inriktning på polymera material som 
säljs till ett brett spektrum av industrier. 
Bolaget har under lång tid arbetat med 
att omstrukturera sin verksamhet vilket 
i många områden varit lyckat. Nu har 
fokus flyttats mot att få bolaget att växa 
och förvärvstakten har ökat. Värderingen 
är rimlig och det borde finnas ytterligare 
möjligheter att utveckla bolaget över tid. 

Handelsbanken har verksamhet i främst 
Norden och Storbritannien. Etableringen 
i Storbritannien är hittills lyckad och till-
växten fortsätter även om expansionstak-
ten av nya kontor har avtagit. Värderingen 
är högre jämfört med de andra svenska 
bankerna, men detta kan vara berättigat 
givet tillväxtutsikterna i Storbritannien 
och även Nederländerna, som på lång 
sikt har potential att öka bankens vinst 
väsentligt. En svagare tillväxttakt i Stor-
britannien samt en stor exponering mot 
den svenska bolånemarknaden har pressat 
aktien under 2017. 

H&M har under de senaste åren fortsatt 
med en snabb expansionstakt av sitt butiks-
nät. Kursutvecklingen för aktien har varit 
väldigt dålig då bolagets försäljning varit 
svag och bolagets marginaler har fortsatt 
att falla. Branschen brottas med svåra pro-
blem när allt fler konsumenter köper sina 
kläder på nätet. H&M måste visa att de kan 
växa i sina befintliga butiker och stabilisera 
sin lönsamhet. Aktiens värdering är på en 
historiskt låg nivå men med tuffa framtids-
utsikter finns det anledning till detta. 

SEB är en av Sveriges största banker med 
en stark ställning mot stora företag och 
institutioner. De senaste åren har man 
jobbat hårt med sin kostnadsnivå, vilken 
historiskt har legat över andra bankers. 
Värderingen på banken är rimlig och de 
bör kunna dela ut en hög utdelning till sina 
aktieägare. 

Indutrade är ett teknikhandelsbolag som 
uppvisat god vinsttillväxt över tid. Den 
främsta drivaren av bolagets vinster har 
varit att man lyckats göra många fina för-
värv till en relativt låg värdering. Histo-
riskt sett har bolaget främst varit verksamt 
i Norden men de senaste åren har det ökat 
sin exponering mot övriga Europa. Om 
Indutrade kan fortsätta förvärva bolag till 
rimliga priser har aktien goda möjligheter 

att utvecklas väl över tid, även om värde-
ringen är på en historiskt hög nivå.

Husqvarna är ett världsledande företag 
avseende utomhusprodukter som motor-
sågar och gräsklippare. Ledningen har 
varit väldigt framgångsrik i sitt föränd-
ringsarbete och vinstutvecklingen har 
varit god. En svag ställning på konsument-
marknaden i USA har länge påverkat lön-
samheten negativt. Tyvärr finns det inte 
många indikationer på att denna marknad 
vänder. Snarare det motsatta då flera stora 
kunder har problem och omstrukturerar 
sin verksamhet. Värderingen är rimlig och 
verksamheten överlag bör kunna fortsätta 
att utvecklas väl. 

Hexpol är en global tillverkare av poly-
mera material. Bolaget är efter flera för-
värv världens klart största oberoende till-
verkare av gummiblandningar och har en 
imponerande lönsamhetsnivå. Det senaste 
året har förvärvstakten avtagit då man nått 
en dominerande ställning på marknaden. 
Expansionen inom närliggande områden 
går också något långsammare än väntat. 
För att aktien ska ha potential måste till-
växten ta fart igen. 

Nibe består av tre olika delar; Climate 
Solutions, Element och Stoves. Bolaget 
har historiskt visat upp stark tillväxt, både 
organiskt och via förvärv. De senaste åren 
har de gjort ett antal stora förvärv i Europa 
och USA vilket stärkt positionen på mark-
nader där de tidigare hade en relativt svag 
ställning. Aktiens värdering är hög, men 
givet den starka historiken samt att till-
växtförutsättningarna är fortsatt goda 
bedömer vi att aktien är värd att äga för den 
med lång tidshorisont. 

Volkswagen är en av världens största 
producent av bilar och lastbilar. Bolaget 
har haft stora problem i sviterna efter die-
selskandalen som briserade 2015. Detta 
i kombination med de utmaningar som 
elektrifieringen av bildindustrin medför 
har gjort att många bilproducenter värde-
rats ned. Bolaget har gjort mycket för att 
komma tillrätta med sina svårigheter. De 
har en stark finansiell ställning samt en 
lastbilsverksamhet som försvarar en stor 
del av företagets värdering. 

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument samt 
låna ut värdepapper. Dessa möjligheter har 
inte utnyttjats under perioden. 

10 största nettoköp Mkr 

Volkswagen Pref   1 260    

Telia   919    

Nibe Industrier   844    

Nordea   796    

SKF B   764    

Deutsche Bank   753    

Assa Abloy   529    

Handelsbanken A   496    

Autoliv SDB   438    

Husqvarna B   346        

10 största nettosälj Mkr 

Swedbank   1 509    

Volvo B   1 436    

Hexagon   828    

Atlas Copco B   625    

Sandvik   598    

Loomis   258    

Hennes & Mauritz   164    

Avanza Bank   153    

Lifco   93    

Indutrade   41    
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Fondens utveckling  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fondförmögenhet, Mkr 46 354 41 203 34 734 32 411 23 778 15 701 11 707 14 877 11 007 5 944
Andelsvärde, kr  2 785,83 2 535,64 2 189,57 2 017,2 1 694,9 1 319,2 1 082,98 1 314,48 1 026,8 593,25
Antal andelar, milj st 16,639 16,249 15,864 16,068 14,029 11,902 10,810 11,318 10,719 10,020
Utdelning, kr  0 0 0 0 0 41,41 20,64 12,85 37,79 32,8
Totalavkastning, %   9,87 15,81 8,55 19,01 28,48 25,97 –16,24 29,50 83,30 –42,10
SIX Return Index (inkl utd), % 9,47 9,65 10,40 15,81 27,95 16,49 –13,51 26,70 52,50 –39,10
OMX Stockholm, % 6,41 5,83 6,59 11,86 23,20 12,00 –16,69 23,05 46,70 –42,00

Omsättning     

Omsättningshastighet, ggr 1 0,19 0,25 0,29 0,25 0,27  0,28 0,51 0,43 0,59 0,51

Kostnader     

Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22  1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
Transaktionskostnader, Mkr 2 7,3 5,7 6,6 6,6 8,0  5,4 8,2 7,6 6,7 5,4
Transaktionskostnader, % av omsättning 2  0,04 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07
Analyskostnader, Mkr 2 2,0 1,8 1,8 
Årlig avgift, % 3 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22  1,22 1,22 1,22 1,23 1,21

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

Engångsinsättning 10 000 kr  132 125 137 135 142  140 113 134 165 94
Löpande sparande 100 kr  8 8 8 8 9  8 7 9 10 7

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 30

Totalrisk D&G Aktiefond, % 11,58 15,35 14,39 10,45 14,08  20,16 21,77 28,91 32,20 20,20
Totalrisk för SIX Return, % 10,58 14,91 13,72 9,31 11,69  15,49 17,33 19,90 27,30 22,50
Aktiv risk, % 3,73 4,32 4,57 4,41 5,72  6,54 5,86 11,19 12,13 8,50
Aktiv andel 2017-12-31, % 64,29 57,98 59,52 

1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier 
    (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat).
2 Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader men sedan 2015 redovisas analyskostnader separat.
3 Analyskostnader ingår sedan 2015 i årlig avgift.

DIDNER & GERGE AKTIEFOND 2017-12-31

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

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

DAGLIGVAROR     2,9
AAK (SE) 1 881 555 387,7 702,50 1 321,8 2,9
     
FINANS     30,2
Nordea (SE) 45 540 199 3 961,6 99,30 4 522,1 9,8
Danske Bank (DK) 14 144 671 2 848,7 318,98 4 511,8 9,7
Handelsbanken A (SE) 18 220 178 2 034,9 112,20 2 044,3 4,4
SEB A (SE) 20 428 514 1 758,9 96,30 1 967,3 4,2
Deutsche Bank (DE) 4 800 000 752,8 156,05 749,0 1,6
Swedbank (SE) 1 069 001 190,6 197,90 211,6 0,5
     
HÄLSOVÅRD     6,3
Lifco (SE) 3 969 193 386,9 284,40 1 128,8 2,5
Attendo (SE) 11 084 054 652,0 87,95 974,8 2,1
Novo Nordisk B (DK) 1 800 000 622,8 441,63 794,9 1,7
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     37,3
Volvo B (SE) 23 610 772 2 024,7 152,70 3 605,4 7,8
SKF B (SE) 11 844 548 1 978,7 182,20 2 158,1 4,6
Trelleborg (SE) 10 995 714 933,3 190,00 2 089,2 4,5
Indutrade (SE) 8 766 690 914,9 223,60 1 960,2 4,2
Hexpol (SE) 22 198 138 843,6 83,15 1 845,8 4,0
Nibe Industrier (SE) 18 297 702 1 070,7 78,60 1 438,2 3,1
Loomis (SE) 2 580 952 338,6 344,60 889,4 1,9
Atlas Copco B (SE) 2 745 880 531,8 314,60 863,9 1,9
Sandvik (SE) 5 860 000 544,1 143,70 842,1 1,8
Nolato (SE) 1 224 772 292,3 539,00 660,2 1,4
Assa Abloy (SE) 2 970 000 529,0 170,40 506,1 1,1
Beijer Alma (SE) 1 360 494 78,3 262,00 356,4 0,8
ÅF (SE) 519 334 59,6 180,90 93,9 0,2

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     16,2
Autoliv SDB (US) 2 093 545 1 925,7 1 047,00 2 191,9 4,7
Hennes & Mauritz (SE) 11 630 801 3 092,5 169,30 1 969,1 4,3
Husqvarna B (SE) 23 851 127 1 310,4 78,10 1 862,8 4,0
Volkswagen Pref (DE) 820 000 1 259,7 1 636,17 1 341,7 2,9
Husqvarna A (SE) 1 844 655 82,9 77,85 143,6 0,3
     
TELEKOMOPERATÖRER     1,9
Telia (SE) 23 700 000 918,8 36,55 866,2 1,9 

     
SUMMA VÄRDEPAPPER     43 910,6 94,7 
     
     
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER    5,3
Banktillgodohavanden    2 526,5  
Upplupna intäkter/kostnader, netto    –48,7  
Övriga skulder    –35,0  
 
    
FONDFÖRMÖGENHET    46 353,5   100,0 

Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %
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RESULTATRÄKNING, januari–december ÅR 2017 ÅR 2016
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 3 299 112 311 4 635 269 200
Aktieutdelningar 1 378 610 110 1 177 252 704  
  4 677 722 421 5 812 521 904

Kostnader  
Förvaltningskostnader –557 602 448 –431 865 787
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –7 340 680 –5 696 821
 räntekostnader –12 830 368 –5 446 158
 analyskostnader –1 967 309 –1 801 631  
  –579 740 805 –444 810 397
 
Årets resultat 4 097 981 616 5 367 711 507

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 43 910 642 462 38 213 773 465
Bank- och övriga likvida medel  2 526 492 688 3 051 730 024  
  46 437 135 150 41 265 503 489

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 48 664 507 40 838 362
Övriga skulder (köpta värdepapper) 34 967 117 21 776 563  
  83 631 624 62 614 925

Fondförmögenhet 46 353 503 526 41 202 888 564

Värdeförändring aktier 2017 2016
Reavinster 2 518 696 055  1 741 544 346
Reaförluster –476 408 380  –159 307 476
Förändring över-/undervärden aktier 1 256 824 636  3 053 032 329  
  3 299 112 311 4 635 269 200 

Förändring av   
fondförmögenheten 2017 2016

Fondförmögenhet IB 41 202 888 564 34 733 695 053
Andelsutgivning 6 401 369 244  5 289 292 211
Andelsinlösen –5 348 735 898 –4 187 810 208
Årets resultat 4 097 981 616 5 367 711 508  
Fondförmögenhet UB 46 353 503 526 41 202 888 564

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela 
det insatta beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då 
aktiepriser normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande 
i aktier innebär risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid 
överstigande fem år. Andra risker som kan förväntas förekomma för fonden och 
därmed dess andelsägare är branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, 
likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds 
informationsbroschyr. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en 
insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget 
på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.

Resultat- och balansräkning 2017-12-31
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Avkastning   
 Fonden  Index
2017 9,38% 8,82%
2 år* 11,68% 10,48%
5 år* 22,34% 21,40%
Sedan start*  25,09% 21,30%
   * årligt genomsnitt

Övrig information
Fonden startade 2008-12-23
Förvaltare Carl Gustafsson
 Johan Wallin [t.o.m. 2017-11-10]  
Jämförelseindex CSRX Sweden
Bankgiro 360-4071
PPM-nummer  140491

Didner & Gerge Småbolag visade under 
2017 en uppgång på 9,4 procent jämfört 
med 8,8 procents uppgång för Carnegie 
Small Cap Return. Fonden hade därmed 
en utveckling som var något bättre än sitt 
jämförelseindex. 

Vid årets utgång var andelsvärdet 730,92 
kr per andel. Fonden hade under perioden 
ett nettoinflöde på 405 miljoner kronor. 
Under året har fonden gynnats av en posi-
tiv kursutveckling för bland andra Nolato, 
Indutrade, Beijer Ref, THQ Nordic och 
Bufab. Under samma period har fonden 
påverkats negativt av en svag kursutveck-
ling för Betsson, Elanders, Kopparbergs 
Bryggeri, Recipharm och Volati.

Större förändringar
De största nettoköpen under perioden 
var Husqvarna, Sydbank och Ambea. De 
största nettoförsäljningarna var Kindred, 
Nordnet och Jyske Bank. Fondförmögen-
heten ökade under året till 14,9 miljarder 
kronor som följd av förvaltningsresultatet 
samt inflöden.

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

Husqvarna är ett världsledande företag 

inom utomhusprodukter som motor-
sågar och gräsklippare. Husqvarnas 
förbättringsarbete fortsatte under det 
gångna året. Vi bedömer att företaget 
väljer att använda delar av de vinster som 
de för stunden framgångsrika robotgräs-
klipparna skapar till satsningar inom 
den bredare verksamheten, med fokus 
på produktutveckling och en förbättrad 
återförsäljarstruktur. Detta skapar förut-
sättningar för tillväxt även framöver. Vi 
ökade innehavet i Husqvarna i samband 
med den kurspress som uppstod under 
hösten när bolaget valde att avsluta en 
låglönsam produktion till en större ame-
rikansk detaljhandelskund. Även om 
detta beslut kan innebära en viss press 
på försäljningen under 2018 ser vi det 
som långsiktigt korrekt, givet de svåra 
förutsättningarna som råder inom detta 
område. 

Sydbank är en av Danmarks större banker, 
med fokus på små och medelstora företag. 
Sydbank framstår som lågt värderat, vilket 
till viss del avspeglar en svag kreditefter-
frågan i Danmark och begränsade till-
växtmöjligheter i och med detta. Banken 
är dock välkapitaliserad, vilket skapar 
utrymme för utdelningar och aktieåter-
köp. På längre sikt finns det en möjlighet 
i en återgång till kredittillväxt, samt möj-

9,4% 8,8%
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ligen även högre marknadsräntor, vilket 
skulle kunna leda till en uppvärdering. 

Trelleborg är en industrikoncern med 
fokus på polymera material. Vi ser att Trelle-
borg kontinuerlig förbättrar sina positioner 
inom de nischer där bolaget är verksamt, 
vilket har lett till en förbättrad lönsamhet i 
bolaget. Framöver ser vi att potential finns 
i förbättrad försäljningstillväxt. Trelleborgs 
däckverksamhet har ökat sin exponering 
mot jordbrukssektorn, vilket kan bidra till 
detta. Samtidigt bedömer vi att den lön-
samma verksamheten inom tätningar kan 
fortsätta att växa, givet dess exponering mot 
segment som flygplansindustrin. 

Indutrade är en förvärvsinriktad industri-
koncern som säljer komponenter och lös-
ningar med högt teknikinnehåll. Bolaget 
har en decentraliserad organisation och 
består av runt 200 dotterbolag som alla 
har eget resultatansvar, vilket resulterar i 
en hög flexibilitet och entreprenörsanda. 
Det är ett koncept som historiskt sett har 
fungerat ytterst väl för Indutrade. Under de 
senaste åren har det skett en expansion av 
verksamheten utanför Norden, med flera 
förvärv i Tyskland, Benelux och Storbritan-
nien. 

Balder är ett fastighetsbolag med en histo-
rik av kraftig tillväxt. Bolaget har en lång-
siktig och stabil ägare och VD i Erik Selin. I 
takt med att den svenska fastighetsmarkna-
den har blivit allt hetare har Balder expan-
derat till Finland och Danmark. Portföljen 
har dessutom stuvats om till en allt högre 
grad av hyresbostäder, vilket minskar 
vakansrisken samtidigt som balansräk-
ningen har stärkts. 

Nibe har genom de senaste årens expansion 
blivit en global aktör inom värmeproduk-
ter. Aktiens värdering gör att fortsatt vinst-
tillväxt krävs för att det ska finnas potential. 
Verksamheten inom Climate Solutions har 
globaliserats under de senaste åren, och nu 
görs även insteg inom ventilationsproduk-
ter. Element-verksamheten har breddats 
avsevärt, både geografiskt och produkt-
mässigt, och har förbättrat marginalerna. 
Vi bedömer att Nibe kan fortsätta att växa 
vinsten på det sätt som gjorts historiskt – 
genom successiva förvärv, lönsamhetsför-
bättringar och underliggande marknads-
tillväxt. 

Hexpol är en global tillverkare av polymera 
material med en imponerande historik. 
Hexpols lönsamhet har pressats något av 
ökad konkurrens under de senaste åren, 
men kvarstår på en hög nivå. Potentialen 
framöver ligger snarare i möjligheterna till 
förvärv. Hexpol har en stark balansräkning 
och har historiskt varit framgångsrika i att 
finna förvärv till rimliga värderingar. 

Lagercrantz är en teknikkoncern inom 
elektronik, el och kommunikation som 
länge varit ett större innehav i fonden. 2017 
blev något av ett mellanår för Lagercrantz 
då ett antal av dotterbolagen drabbades av 
kundspecifika motgångar, vilket ledde till 
en kurspress. Vi valde att öka innehavet 
under senare delen av året då vi bedömer att 
grundkonceptet i Lagercrantz står fast – en 
decentraliserad affär med tydligt resultat-
ansvar, som vuxit väl över tid och där det 
finns möjligheter till fortsatta förvärv. 

Securitas är ett nytt innehav i fonden. Ett 
gradvis ökat fokus på elektroniska bevak-

ningslösningar tycks ha bidragit till den 
förbättrade tillväxt som setts i bolaget 
under det gångna året, och vi bedömer att 
denna utveckling har goda möjligheter att 
fortsätta. Aktiens värdering framstår som 
attraktiv givet detta, framförallt i ett relativt 
perspektiv. 

ÅF är ett konsultföretag med huvudsak-
lig verksamhet inom industri, infrastruk-
tur och energi. Bolaget har en historik av 
kraftig försäljningstillväxt, där det varit 
en aktiv part i att konsolidera den svenska 
konsultmarknaden. ÅF har även tagit kliv 
till nya geografier som Schweiz. Efter en 
ledningsförändring är bolaget i färd med 
att initiera en strategi där marginalmålet 
ges större vikt. Genom ett ökat inslag av 
fastpriskontrakt kan marginalerna komma 
att öka, men det bör has i åtanke att det 
samtidigt skapar en större risk i verksam-
heten. 

Nolato är en industrikoncern med fokus 
på material som plast och silikon. Aktien 
utvecklades mycket väl under det gångna 
året och blev den största bidragsfaktorn till 
fondens utveckling. Detta skall ses i spåret 
av att den breddning som Nolato gjorde av 
verksamheten inom Integrated Solutions 
till nya kundsegment, vilket ledde till en 
överraskande stark tillväxt under året. 
Värderingen steg under året och det bör 
kommas ihåg att det handlar om en cyklisk 
verksamhet. 

Ambea är en vårdkoncern med verksam-
het i Sverige och Norge. I samband med 
börsnoteringen i mars valde vi att investera 
i bolaget, och har vi har även utökat inne-
havet därefter. Vi ser goda tillväxtmöjlig-
heter genom en åldrande befolkning samt 
förvärv, samtidigt som ett utökat fokus på 
enheter i egen regi kan förbättra lönsam-
heten och även minska de operativa risker 
som präglar denna typ av verksamhet. Ur 
detta perspektiv bedömer vi att en ocyklisk 
verksamhet som denna förtjänar en högre 
värdering. 

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden 
rätt att handla med derivatinstrument 
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen 
av dessa möjligheter har utnyttjats under 
perioden.  
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DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 2017-12-31

Fondens utveckling  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fondförmögenhet, Mkr 14 991 13 309 9 705 6 816 6 404  1 753 1 051 1 463 709
Andelsvärde, kr 730,92 668,23 586,02 446,67 378,45  266,75 226,10 265,63 206,56
Antal andelar (milj st)  20,510 19,916 16,563 15,260 16,922  6,572 4,648 5,397 3,157
Utdelning, kr  0 0 0 0 0  5,95 5,72 0 0
Totalavkastning, %   9,38 14,03 31,20 18,03 41,87  20,69 –13,04 28,60 102,80
CSRX, % 8,82 12,18 30,07 21,56 36,63  12,65 –13,24 30,64 68,90

Omsättning

Omsättningshastighet, ggr 1 0,27 0,21 0,47 0,35 0,12  0,35 0,96 1,18 0,52

Kostnader

Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40  1,40 1,40 1,40 1,40
Transaktionskostnader, Mkr 2 6,2 4,7 5,1 2,6 3,0  1,0 2,7 3,6 1,2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2 0,07 0,08 0,07 0,05 0,08  0,07 0,11 0,10 0,11
Analyskostnader, Mkr 2 1,0 0,3 0,2 
Årlig avgift, % 3 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40  1,39 1,41 1,40 1,34

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr) 
Förvaltningskostnad 

Engångsinsättning 10 000 kr  151 145 160 153 170  159 135 150 209
Löpande sparande 100 kr  9 10 10 10 10  9 9 9 12

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 30

Totalrisk D&G Småbolag, % 12,35 14,28 11,43 10,73 14,00  18,57 20,64 25,43
Totalrisk för  CSRX, % 12,88 16,97 15,13 11,74 12,56  16,02 20,37 23,03
Aktiv risk, % 2,95 6,31 6,60 5,29 6,92  6,96 5,85 7,25
Aktiv andel 2017-12-31, % 73,15 64,75 69,78  

1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier 
    (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat).
2 Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader men sedan 2015 redovisas analyskostnader separat.
3 Analyskostnader ingår sedan 2015 i årlig avgift.

DAGLIGVAROR     1,5
Kopparbergs Bryggeri (SE) 1 216 161 250,9 180,00 218,9 1,5
     
FASTIGHET     8,3
Balder B (SE) 2 745 000 532,6 219,40 602,3 4,0
D. Carnegie (SE) 2 963 000 194,4 122,25 362,2 2,4
NP3 Fastigheter (SE) 2 923 000 122,2 52,00 152,0 1,0
Sagax B (SE) 1 300 000 110,7 98,20 127,7 0,9
     
FINANS     11,3
Sydbank (DK) 2 530 000 648,9 329,94 834,7 5,6
Hoist (SE) 3 690 000 288,8 92,25 340,4 2,3
Volati (SE) 3 914 000 227,5 63,25 247,6 1,6
Storebrand (NO) 2 630 000 94,9 66,97 176,1 1,2
Resurs Holding (SE) 1 635 000 89,3 58,25 95,2 0,6
     
HÄLSOVÅRD     10,2
Ambea (SE) 5 197 138 425,8 73,75 383,3 2,6
Lifco (SE) 1 310 000 123,5 284,40 372,6 2,5
Attendo (SE) 3 300 000 182,9 87,95 290,2 1,9
Getinge (SE) 1 975 000 252,5 119,00 235,0 1,6
Recipharm (SE) 2 002 000 239,6 98,75 197,7 1,3
Arjo (SE) 2 075 000 54,3 23,41 48,6 0,3
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     42,6
Trelleborg (SE) 4 220 000 563,3 190,00 801,8 5,4
Indutrade (SE) 2 850 000 264,5 223,60 637,3 4,3
Nibe Industrier (SE) 6 869 530 395,7 78,60 539,9 3,6
Securitas (SE) 3 600 000 524,3 143,20 515,5 3,4

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER forts.
Hexpol (SE) 5 950 000 501,9 83,15 494,7 3,3
ÅF (SE) 2 617 000 305,6 180,90 473,4 3,2
Nolato (SE) 795 000 168,7 539,00 428,5 2,9
Bufab (SE) 3 158 300 168,3 106,25 335,6 2,2
Beijer Ref (SE) 984 800 116,1 316,50 311,7 2,1
Beijer Alma (SE) 1 096 960 193,1 262,00 287,4 1,9
Sweco B (SE) 1 415 000 194,6 181,80 257,2 1,7
Loomis (SE) 712 000 90,9 344,60 245,4 1,6
Elanders (SE) 2 536 000 263,1 82,00 208,0 1,4
Coor Service Management (SE) 3 250 000 133,9 62,50 203,1 1,4
Systemair (SE) 1 323 000 139,0 125,25 165,7 1,1
VBG (SE) 851 000 92,2 132,00 112,3 0,7
Robit (FI) 1 714 010 164,3 63,60 109,0 0,7
Addtech (SE) 592 000 40,4 179,50 106,3 0,7
Rejlers (SE) 1 681 807 115,6 56,75 95,4 0,6
AQ Group (SE) 264 000 45,2 220,00 58,1 0,4
     
INFORMATIONSTEKNOLOGI     7,6
Lagercrantz (SE) 6 500 000 279,5 81,00 526,5 3,5
Atea (NO) 2 330 000 172,9 115,62 269,4 1,8
THQ Nordic (SE) 1 860 000 37,3 79,25 147,4 1,0
Vitec (SE) 1 267 000 90,1 87,00 110,2 0,7
Addnode (SE) 1 189 000 44,7 75,75 90,1 0,6
     
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     9,7
Husqvarna B (SE) 12 000 000 767,5 78,10 937,2 6,2
Mekonomen (SE) 1 638 000 272,2 149,25 244,5 1,6
Nobia (SE) 2 490 000 186,8 69,40 172,8 1,2

Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument* Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %
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10 största nettoköp Mkr
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10 största nettosälj Mkr 

Kindred SDB 
Nordnet
Jyske Bank 
Intrum Justitia 
Elekta 
Nolato 
NetEnt 
Avanza Bank 
Addtech 
NCC B 

 

 358    
 308    
 249    
 236    
 169    
 163    
 162    
 155    
 154    
 151    

RESULTATRÄKNING, januari–december ÅR 2017 ÅR 2016
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 1 211 303 322 1 382 570 211
Aktieutdelningar 292 810 147  210 076 953
Övriga intäkter 0 82  
  1 504 113 469 1 592 647 246

Kostnader  
Förvaltningskostnader –210 784 699 –149 488 491
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –6 185 891 –4 728 673
 övr finansiella kostnader (räntekostnad) –9 494 908  –5 403 042
 analyskostnader –972 573  –292 479  
  –227 438 071 –159 912 685

Årets resultat 1 276 675 398 1 432 734 561

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 13 670 963 332 11 593 458 773
Bank- och övriga likvida medel  1 359 434 808 1 736 673 702
Övriga tillgångar (sålda värdepapper)  8 326 541 6 254 359  
  15 038 724 681 13 336 386 834

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 17 922 091 14 830 854
Övriga skulder 29 852 826 12 721 876  
  47 774 917 27 552 730

Fondförmögenhet 14 990 949 764 13 308 834 104

Värdeförändring aktier 2017 2016
Reavinster 1 124 526 080  677 898 062
Reaförluster –224 171 788  –15 660 561
Förändring över-/undervärden aktier 310 949 030  720 332 710  
  1 211 303 322 1 382 570 211 

Förändring av   
fondförmögenheten 2017 2016

Fondförmögenhet IB 13 308 834 104 9 705 424 839
Andelsutgivning 3 451 764 763 4 647 522 700
Andelsinlösen –3 046 324 501 –2 476 847 996
Årets resultat 1 276 675 398 1 432 734 561  
Fondförmögenhet UB 14 990 949 764 13 308 834 104

Resultat- och balansräkning 2017-12-31

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 
förutom Kopparbergs Bryggeri som handlas på NGM Nordic MTF och THQ 
Nordiq som handlas på First North.  

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

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER forts.
Byggmax (SE) 1 855 000 115,0 55,00 102,0 0,7

SUMMA VÄRDEPAPPER    13 671,0 91,2

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     8,8 
Banktillgodohavande    1 359,4 
Övriga tillgångar    8,3 
Upplupna intäkter/kostnader, netto    –17,9 
Övriga skulder    –29,9 

FONDFÖRMÖGENHET    14 990,9 100,0
 

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

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande 
i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser normalt 
är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i 
aktier innebär risk för stora kurssvängningar rekommenderas 
en spartid överstigande fem år. Likviditetsrisken är större i 
småbolagsfonder än aktiefonder som investerar i större bolag 
då investeringar i mindre bolag är i regel mindre likvida än 
investeringar i större bolag. Andra risker som kan förväntas 
förekomma för fonden och därmed dess andelsägare 
är branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk och 
valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds 
informationsbroschyr. Ta alltid del av fondens faktablad innan 
du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad 
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller 
tel: 018-640 540.
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Avkastning 2017
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Avkastning   
 Fonden Index
2017 18,45% 11,81%
2 år* 16,15% 13,55%
5 år* 17,87% 16,15%
Sedan start [11-09-28]*  16,31% 15,24%
   * årligt genomsnitt

Övrig information
Fonden startade 2011-09-28
Förvaltare Henrik Andersson, 
 Lars Johansson 
Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK
Bankgiro 779-1320
PPM-nummer  541235
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Genomsnittlig årlig 
avkastning sedan start [11-09-28]

Didner & Gerge Globalfond visade under 
2017 en uppgång på 18,5 procent jämfört 
med 11,8 procents uppgång för MSCI ACWI 
TR Net i SEK. Fonden hade därmed en 
utveckling som var över sitt jämförelsein-
dex. Fonden hade under perioden ett netto-
inflöde på 1 788 miljoner kronor.

Vid årets utgång var andelsvärdet 257,8 kr 
per andel. Under året har fonden framfö-
rallt gynnats av en positiv kursutveckling 
i Centene, Activision Blizzard samt SER 
Educacional. Negativa bidrag har kommit 
från framförallt Gilead, Qualcomm och 
First Pacific.

Större förändringar
Globalfondens fondförmögenhet ökade 
under året, både som en följd av den positiva 
börsen men även tack vare kraftiga inflöden 
till fonden. 

De största nettoköpen under perioden 
var i Snap-on, Wendel och Fairfax Finan-
cial, där de två förstnämnda är nya inne-
hav. 

Under perioden avyttrades sex stycken 
innehav: Ansys, Millicom, Rib Software, 
Qualcomm, Pearson samt Deere. Då vi 
samtidigt nyinvesterade i tre innehav kon-
centrerade vi antalet innehav något. Som 
vi ofta påpekat har Globalfonden en tydlig 

DIDNER & GERGE 

Global
målsättning att hålla nere antalet trans-
aktioner och utnyttja den fördel som ett 
långsiktigt bolagsägande ger andelsägarna 
i fonden. Låg omsättningshastighet för 
oss innebär cirka 10 procent – givet runt 
30 innehav i fonden kan man över tiden 
förvänta sig tre byten om året. Viktigt att 
påpeka är dock att varje år inte är alla andra 
likt. Beroende på vad ’Mr. Market ger oss’ 
kan antalet byten bli färre eller fler än tre. 
För närvarande befinner vi oss i en mark-
nad där inte bara vissa specifika bolags-
grupper uppvisar en hög värderingen (som 
ex under IT-bubblan 1999/2000) utan dyra 
värderingar kan hittas i alla sektorer, i alla 
regioner. Vårt sökande efter rimligt vär-
derade, välskötta bolag med kapabla ägare 
och ledning pågår dock oförtrutet. Som 
Globalfond har vi lyxen och möjligheten 
att bedriva sökprocessen över hela världen, 
vilket innebär goda chanser till att identi-
fiera denna typ av investeringar även efter 
nio år av uppgång på världens marknader. 
Specifika kriser uppstår alltid: under Bra-
silien-oron 2015 köpte vi Ser Educacional 
och B3 (f d BM&F Bovespa), i samband 
med debatten kring hälsovårdssystemen 
i USA investerade vi i Centene och under 
2017 köpte vi Jain Irrigation under mycket 
negativism över den ekonomiska situation 
för jordbruksområden i Indien. 
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Viktiga innehav
Kanadensiska sak- och återförsäkringsbo-
laget Fairfax Financial i dagens form bil-
dades 1986, då Prem Watsa köpte bolaget 
Markel Financial från familjen Markel. 
Fairfax har sedan dess ökat substansvär-
det med i genomsnitt 22 procent per år, 
och grundpelarna som gjort detta möjligt 
kvarstår. Efter tre år med i princip oföränd-
rad kurs är värderingen gynnsam. Under 
samma period har bokvärde per aktie stigit 
med 15 procent (inkl utdelningar). Vi har 
ägt Fairfax sedan fondens start och bola-
get har under den tiden ytterligare vässat 
sin försäkringsverksamhet, expanderat i 
Asien, Europa och Östeuropa och positio-
nerat sin investeringsportfölj på ett kon-
servativt sätt utifrån de utmaningar som 
nu råder på både aktie- och räntemarkna-
derna.

Centene har en omfattande portfölj av häl-
sovårdslösningar, framförallt för individer 
som innefattas av de nationella sjukvårds-
färsäkringsprogrammen Medicare och 
Medicaid. Centene är ett snabbt växande 
företag med stark företagskultur, goda 
samarbeten med sjukvårdsförsäkringsbo-
lag likväl som med delstater. Oron kring 
’Obamacares’ vara eller icke vara under 
en möjlig Trump-administration pres-
sade aktien i under 2016 vilket vi såg som 
ett attraktivt investeringstillfälle. Efter 
Trumps seger i presidentvalet i november 
2016 gick aktien snabbt ned 20 procent. Vi 
valde att öka innehavet betydligt, av det 
enkla skälet att bolaget är helt avgörande 
för delstaternas förmåga att administrera 
och driva sjukförsäkringssystemen effek-
tivt, oaktat en presidents politiska utspel. 
Under 2017 steg aktien med knappt 80 
procent och givet en möjlig andhämtning 
i kursen ser vi med tillförsikt fram emot 
’kampen’ Centene vs Trump åren som 
kommer.

Det amerikanska verktygsföretaget Snap-
on (inte att förväxla med Snap Inc!) är fon-
dens senaste nyinvestering. Produktfloran 
är enorm och bolaget är tydlig marknads-
ledare där den stora kundgruppen är bil-
verkstäder. Efter att bolaget hamnat mitt 
i flera oroshärdar (minskad bilförsäljning 
i USA, hot från Amazon, sämre aktivitet 
inom industrin m m) kom värderingen 
ned under åren 2015–2017. Vi anser att 
bolagets fokus på kvalitetsprodukter med 
livstidsgaranti (ex Bahco-verktyg), över-

lägsna service via ett franchise-system där 
säljarkåren åker runt bland kunder i vans 
med ett ständigt aktuellt varulager, samt 
en snart 100-årig bolagskultur av innova-
tion, ärlighet och sparsamhet, ger bolaget 
en stark position att fortsätta växa. Tack 
vare de förändringar som sveper genom 
bilindustrin för tillfället, med alltifrån 
eldrivna bilar till större grad av självkö-
rande fordon, ser vi stora möjligheter för 
Snap-on att förädla sin produktflora och 
erbjuda än mer avancerade diagnostiklös-
ningar till verkstäder och tillverkare.

Markel är i huvudsak verksamt inom 
specialförsäkringar; d v s nischer inom 
branschen som de stora försäkringsbola-
gen inte bryr sig nämnvärt om. Det kan 
röra sig om att försäkra en idrottsman, 
ett scoutläger, filmrekvisita m m I likhet 
med andra framgångsrika försäkrings-
bolag har fokus främst varit på en stark 
balansräkning, kostnadseffektiv skötsel 
och framgångsrik förvaltning av ’floaten’. 
Bolaget är oerhört välskött och har en av 
de starkare företagskulturerna som vi 
någonsin träffat på. Markel har varit ett av 
fondens fem största innehav sedan star-
ten september 2011 och är för oss urtypen 
för ett bolag man ’blir rik långsamt’ på. 
Givet att enstaka år kan innebära bakslag 
på grund av naturkatastrofer eller oreali-
serade förluster i investeringsportföljen, 
anser vi att Markel har alla möjligheter att 
växa värdet med 15 procent årligen under 
lång framtid.

Gilead Sciences är ett amerikanskt forsk-
nings- och läkemedelsbolag som framfö-
rallt är verksamt inom antivirala terapier. 
Vi investerade i Gilead under 2015, efter att 
värderingen kommit ned kraftigt till följd 
av oro kring framtida tillväxtmöjligheter 
inom bolagets två viktiga terapiområden, 
Hepatit C samt HIV. Till skillnad från de 
flesta andra läkemedelsbolag säljer inte 
Gilead produkter som lindrar sjukdomen 
ett tag, de botar den (Hepatit C) eller gör 
den i princip irrelevant (HIV). Detta har 
lett till att många ser ett slut på patienter att 
bota inom dessa två områden (vilket helt 
enkelt inte är fallet) och vi ser med tillför-
sikt på bolagets framtid givet nuvarande 
värdering. Under året förvärvade bolaget 
Kite Pharmaceuticals, ett företag verk-
samt inom s k ’CAR-T’ behandlingar mot 
blodcancer, där patientens immunförsvar 
stärks upp genom byte av celler via blod-
tranfusioner. Gemensamt med de andra 
divisionerna inom Gilead innebär denna 
behandling – om än på ett mycket tidigare 
stadium än Hep C och HIV läkemedlen – 
en i princip botad patient. Att jämföra med 
strategin för de flesta andra läkemedelsbo-
lag där det handlar om enbart viss förbätt-
ring / status quo för patienten.

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument samt 
låna ut värdepapper. Dessa möjligheter har 
inte utnyttjats under perioden.  
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DIDNER & GERGE GLOBAL 2017-12-31

10 största nettoköp Mkr

Snap-on 
Wendel 
Fairfax Financial 
Gilead Sciences 
Jain Irrigation 
Brookfield Renewable Partners 
Oaktree Capital 
Aflac 
Fresenius Medical Care 
Fairfax India 

Nettosälj Mkr

Ansys 
Millicom Int Cellular SDB 
Rib Software 
Qualcomm 
Pearson
John Deere 
Trisura 

Fondens utveckling

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

Omsättning

Omsättningshastighet, ggr 1

Kostnader

Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, % 3 

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 30

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

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011*

 7 253,0 4 541,8 2 618,4 1 623,7 790,1  264,8 123,8
 257,76 217,61 191,06 175,25 143,1  113,29 105,62
 28,138 20,871 13,705 9,265 5,5215  2,3370 1,1718
 18,45 13,89 9,03 22,47 26,31  7,26 5,62
 11,81 15,31 6,39 26,36 21,97  9,38 5,23

 

 0,17 0,11 0,25 0,25 0,18 0,66

 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60  1,60 1,60
 3,1 1,9 2,2 2,0 1,1  0,7 0,3
 0,06 0,05 0,07 0,15 0,18  0,16 0,21
 1,2 1,3 1,0 
 1,62 1,63 1,64 1,59 1,59  1,58 1,60

 
 175 169 178 172 181  168
 11 11 11 11 11  10

 9,46 13,40 12,01 5,29 6,97
 9,11 14,14 13,43 6,31 6,52
 5,54 6,10 4,77 4,33 4,12

*  Fonden startade 2011-09-28.   
1  Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet   
    (månadsvis beräknat).
2 Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader men sedan 2015 redovisas analyskostnader separat.
3 Analyskostnader ingår sedan 2015 i årlig avgift. Aktiv andel beräknas inte för fonden. Kontakta fondbolaget för mer information.

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

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

DAGLIGVAROR     2,5
Mandom Corp (JP) 680 000 102,5 268,58 182,6 2,5
     
FINANS     35,7
Fairfax Financial (CA) 100 000 394,1 4 374,07 437,4 6,0
Markel (US) 35 000 232,2 9 324,23 326,3 4,5
Wendel (FR) 185 000 241,1 1 419,42 262,6 3,6
Oaktree Capital (US) 725 000 272,1 344,61 249,8 3,5
Brookfield Asset Mngmt (CA) 700 000 208,5 356,39 249,5 3,4
Aflac (US) 345 000 188,7 718,51 247,9 3,4
B3 (BR) 4 000 000 161,1 56,24 224,9 3,1
Ashmore Group (GB) 5 000 000 174,9 44,85 224,2 3,1
Fairfax India (CA) 1 500 000 147,2 122,78 184,2 2,5
Value Partners (KY) 11 400 000 78,8 8,69 99,1 1,4
First Pacific (BM) 15 000 000 109,9 5,55 83,3 1,2
     
HÄLSOVÅRD     15,2
Centene (US) 385 000 206,2 825,74 317,9 4,4
Gilead Sciences (US) 500 000 351,5 586,40 293,2 4,0
Fresenius Medical Care (DE) 325 000 217,9 862,86 280,4 3,9
Carl Zeiss Meditec (DE) 420 000 85,5 508,79 213,7 2,9
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     9,1
Snap-on (US) 225 000 284,8 1 426,72 321,0 4,4
Jain Irrigation (IN) 10 500 000 131,2 16,13 169,4 2,4
Xylem (US) 300 000 92,7 558,24 167,5 2,3
     
INFORMATIONSTEKNOLOGI     12,2
Check Point Software (IL) 300 000 212,0 848,17 254,5 3,5
Activision Blizzard (US) 425 000 138,3 518,30 220,3 3,1
Spectris (GB) 785 000 194,4 275,33 216,1 3,0

INFORMATIONSTEKNOLOGI forts.
Nomura Research Institute (JP) 500 500 111,9 380,88 190,6 2,6
     
KRAFTFÖRSÖRJNING     3,5
Brookfield Renewable P (BM) 897 000 241,3 286,29 256,8 3,5
     
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     9,8
Autoliv SDB (US) 245 000 203,2 1 047,00 256,5 3,6
SER Educacional (BR) 3 100 000 127,6 77,27 239,5 3,3
VF (US) 350 000 176,1 605,72 212,0 2,9

SUMMA VÄRDEPAPPER    6 381,3 88,0
 
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     12,0 
Banktillgodohavande    968,3 
Upplupna intäkter/kostnader, netto    –7,6 
Övriga skulder    –89,0 

FONDFÖRMÖGENHET    7 253,0 100,0
 

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

 285    
 241    
 181    
 145    
 131    
 101    
 98    
 90    
 88    
 76    

 

    174    
 148    
 130    
 121    
 118    
 101    
 0,4
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RESULTATRÄKNING, januari–december ÅR 2017 ÅR 2016
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 954 468 030 381 018 447
Ränteintäkter 1 342 087 9 851
Aktieutdelningar 88 098 202 54 738 067
Valutakursvinster och -förluster netto –25 969 939 14 436 573
Övriga intäkter 204 181 0  
  1 018 142 561 450 202 938
Kostnader  
Förvaltningskostnader –90 185 134 –51 363 999
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –3 124 444 –1 894 285
 räntekostnader –1 268 451 –1 013 184
 analyskostnad –1 213 459 –1 284 923  
  –95 791 488 –55 556 391

Årets resultat 922 351 073 394 646 547

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 6 381 324 571 4 217 436 594
Bank- och övriga likvida medel  968 275 255 409 811 977
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter  2 193 862 4 305 356  
  7 351 793 688 4 631 553 927

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 9 762 295 5 909 148
Övriga skulder 89 041 976 83 874 771  
  98 804 271 89 783 919

Fondförmögenhet 7 252 989 417 4 541 770 008

Värdeförändring aktier 2017 2016
Reavinster 235 149 291 89 265 803
Reaförluster –63 219 346 –9 017 636
Förändring över-/undervärden aktier 782 538 085 300 770 280  
  954 468 030 381 018 447 

Förändring av   
fondförmögenheten 2017 2016

Fondförmögenhet IB 4 541 770 008 2 618 441 392
Andelsutgivning 2 931 904 688 2 232 982 400
Andelsinlösen –1 143 036 352 –704 300 333
Årets resultat 922 351 073 394 646 549  
Fondförmögenhet UB 7 252 989 417 4 541 770 008

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

Resultat- och balansräkning 2017-12-31



18

Avkastning Fonden Index
2017 20,49% 21,91%
2 år*  15,87% 13,27%
Sedan start [14-08-28]*  20,86% 15,06%
   * årligt genomsnitt

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

Didner & Gerge Small and Microcap upp-
visade under 2017 en uppgång på 20,5 pro-
cent jämfört med 21,9 procents uppgång för 
MSCI Europe Small + Microcap TR Net i 
SEK. Fonden hade därmed en utveckling 
som underträffade jämförelseindex. Sedan 
fondens start, augusti 2014, har fonden 
redovisat en uppgång på 88,5 procent, vilket 
är ca 28,6 procentenheter bättre än jämfö-
relseindex. Vid årets utgång var andelsvär-
det 188,47 kr per andel. Fonden hade under 
perioden ett nettoinflöde på 1 834 miljoner kr. 

Årets främsta bidragsgivare till fondens 
avkastning var engelska tillverkaren av hel-
täckningsmattor, Victoria. Andra innehav 
som utvecklades starkt under året var tyska 
maskinvisionsbolaget Isra Vision, italienska 
nischbanken Banca Ifis, amerikanska hus-
vagns- och husbilstillverkaren Thor Indu-
stries samt svenska spelutvecklaren Para-
dox Interactive.

En svagare kursutveckling noterades av 
italienska elektronikgrossisten Esprinet, 
brittiska begravningsentreprenören Dignity 
samt svenska Kopparbergs Bryggeri, som 
alla påverkade fondens avkastning negativt. 
Samtliga dessa bolag har under året upplevt 
motvindar av varierande slag. Esprinet har 
upplevt marginalpress till följd av att en 
internationell aktör med en ny huvudägare 
fokuserat på att öka sina volymer till bekost-
nad av lönsamhet. Dignity har signalerat att 
en ökad konkurrens leder till utmaningar 

att höja priserna i samma takt som histo-
riskt. Kopparbergs marginaler har påver-
kats negativt av pundförsvagningen som 
följt brexit-omröstningen. 

När vi letar efter investeringar söker vi 
efter välskötta bolag med goda tillväxtför-
utsättningar till en rimlig prislapp. Även om 
vi har ett globalt mandat och därmed många 
bolag att välja bland är det få som uppfyller 
samtliga dessa kriterier. När vi väl hittar ett 
bolag som vi anser värt att investera i har vi 
i normalfallet en ganska lång tilltänkt inves-
teringshorisont. När något av våra innehav 
påverkas negativt utvärderar vi naturligtvis 
situationen för att bedöma hur och om vi 
ska agera. Ifall problemen uppskattas vara 
av övergående karaktär och vår grundsyn 
består behåller vi eller ökar vi vårt innehav. 
I de fall bolagets kvalitet upplevs ha försäm-
rats eller där tillväxtförutsättningarna för-
svagats strukturellt minskar vi eller säljer ut 
vårt innehav. Vad gäller de negativa bidrags-
givare som nämnts ovan har vi ökat samtliga 
i innehaven då årets svaga kursutveckling 
enligt oss skapat intressanta köptillfällen.

Större förändringar
Fondförmögenheten ökade under året, 
hjälpt av både nettoinflöden och en posi-
tiv utveckling av innehaven. De största 
nettoköpen har skett i tyska katalogföre-
taget Takkt, Victoria, färöiska laxodlaren 
 Bakkafrost, samt australienska tillverkaren 
av arbetshandskar Ansell. Samtliga dessa 

bolag är nya innehav i fonden. De största 
försäljningarna skedde i italienska kapital-
förvaltaren Azimut, svenska konglomera-
tet Lifco samt brittiska industriföretaget 
Senior. Innehaven i de två förstnämnda 
fallen har avyttrats helt under perioden.
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Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens 
största innehav per årsskiftet 2017.

Victoria har tillverkat heltäckningsmattor 
sedan 1895, men förde under en lång tid en 
tynande tillvaro. Sedan 2012 har dock en 
ny ledning, med styrelseordförande och 
storägare Geoffrey Wilding i spetsen, satt 
fart på utvecklingen. De senaste fyra åren 
har bolaget köpt ett flertal brittiska premi-
umtillverkare samtidigt som sortimentet, 
via ytterligare förvärv, utökats med trä-, 
vinyl- och kakelgolv. Både matt- och golv-
marknaden är dock fortfarande mycket 
fragmenterad, samtidigt som det finns 
betydande skalfördelar i t ex materialin-
köp och det underliggande investerings-
behovet i ny maskinpark ofta är begränsat. 
Sammantaget öppnar det för fortsatt kon-
solidering i branschen.

Thor Industries är Nordamerikas ledande 
tillverkare av husvagnar och husbilar. 
Bolaget har redovisat vinster varje år sedan 
starten 1980, trots några riktigt tuffa perio-
der, såsom t ex finanskrisen 2006–2009 då 
intäkterna mer än halverades. Thor har en 
konservativ affärsmodell med flexibel pro-
duktion och låga fasta kostnader. Bolaget 
är decentraliserat och styrs via 18 obero-
ende operativa enheter, som var och en 
ansvarar för produktion, produktutveck-
ling samt distribution. Utöver förvärv har 
Thor växt starkt organiskt de senaste åren, 
tack vare ett ökat intresse för camping 
och en växande kundbas bland den yngre 
befolkningen i Nordamerika.

Banca Ifis är en italiensk nischbank med 
inriktning mot bl a köp och belåning av 
fakturor och skattefordringar, s k facto-
ring. Banken har en stark ställning bland 
små- och medelstora bolag, ett segment 
som de större italienska bankerna har för-
summat under krisåren. Banca Ifis är även 
en av de ledande aktörerna inom förfallna 
konsumentkrediter. Konkurrensen för 
köp av kreditportföljer har tilltagit, men 
Banca Ifis har en klar fördel med en omfat-
tande databas och en stark lokal organisa-
tion för kravhantering. 

Aurelius är en tysk företagsdoktor som är 
specialiserad på att köpa problemtyngda 
och ofta misskötta verksamheter, för att 
sedan vända dem till vinst. Koncernen har 
en stark organisation med egna operativa 
chefer och funktionsspecialister inom t ex 
logistik och inköp. Aurelius har rötterna 

i Tyskland, men har på senare år börjat 
investera internationellt, t ex i Storbritan-
nien och Sverige. Aurelius har sedan sitt 
grundande genomfört över 100 företags-
transaktioner och har i genomsnitt lyckats 
avyttra sina förvärvade bolag för knappt 10 
gånger investerat kapital.

Takkt är världens ledande katalogbolag 
inom kontors- och industriinredning. 
Varje år erbjuder koncernen över en halv 
miljon olika produkter till sina omkring 
3 miljoner kunder. Till skillnad från tradi-
tionella grossister kräver koncernens pro-
dukter en högre servicenivå, vilket avspeg-
lar sig i väsentligt högre bruttomarginaler. 
Bolaget har de senaste åren ökat inves-
teringarna i sitt digitala erbjudande och 
numera står e-handel för omkring hälften 
av försäljningen, med en snabbt växande 
andel. Utöver att ha visat upp en stabil till-
växt med god lönsamhet och starka kas-
saflöden har Takkt historiskt kompletterat 
sin affär med förvärv.

Corticeira Amorim har varit världens 
ledande spelare inom korkprodukter i 
nästan 150 år. Trots sin långa historik har 
bolaget fokuserat på att ständigt förbättra 
sin produktivitet och effektivitet och har 
numera automatiserat stora delar av sin 
produktion. Den klart viktigaste produkt-
familjen är vin- och champagnekorkar. 
Traditionell kork vinner numera mark 
igen efter att ha utmanats av alternativa 
material. Amorim har satsat hårt på pro-
duktutveckling och kan numera erbjuda 
lösningar som helt eliminerar risken för 
korkskadat vin, vilket bör gynna försälj-
ningen. Utöver detta gynnas bolaget av en 
ökad efterfrågan globalt på kvalitetsviner, 
vilka normalt försluts med traditionell 
kork.

Paradox Interactive är en svensk utveck-
lare och förläggare av datorspel. Bolaget är 
en nischaktör inom management/simu-
lator-, strategi- och rollspel. Gemensamt 
för de flesta av Paradox spel är att de har 
väldigt hängivna fans, vilket återspeglas 
i att den genomsnittliga tiden spelarna 
lägger på bolagets titlar per vecka är längre 
än för industrin i allmänhet. Förutom en 
bred spelportfölj och en lojal spelarbas 
har Paradox varit duktiga på att utöka livs-
längden på sina spel genom att regelbun-
det sälja nytt nedladdningsbart innehåll, 
vilket gör att intjäningen kan vara mycket 
god i många år efter lansering. Detta ger 

också ett skydd på nedsidan de år då bola-
get har färre nya spellanseringar.

Bakkafrost är en färöisk laxodlare som 
grundades av bröderna Jakobsen 1968. 
Färöarna lämpar sig bra för laxuppfödning 
av flera skäl, bl a stabila vattentemperatu-
rer och starka strömmar. Dessutom ligger 
ögruppen lite avsides, vilket begränsar 
risken för sjukdomsspridning, och landets 
skyddslagstiftning håller världsklass. Bak-
kafrost har flera konkurrensfördelar som 
stödjer en högre lönsamhet än branschen 
i övrigt. En sådan är att bolaget kontrolle-
rar alla steg i produktionen, från fodertill-
verkning till färdig produkt. Bakkafrosts 
fiskfoder har dessutom ett högre marint 
innehåll, vilket gör att slutprodukten får 
en högre andel fleromättade fetter och kan 
säljas till en premie.

Isra Vision, med rötter i Darmstads 
tekniska universitet i Tyskland, är ett 
snabbväxande bolag inom visionsteknik. 
Maskinvision är en viktig teknologi vid 
automatisering av fabriker. Isra erbjuder 
tillverkande bolag lösningar för kvalitets-
kontroll och produktionsövervakning. 
Därutöver har bolaget produkter inom 
robotguidning som ger industrirobotar 
’ögon’ och möjliggör att de t ex plockar 
föremål som förekommer mer ostrukture-
rat. Isras erbjudande förbättrar kundernas 
produktivitet och spar kostnader. Isra har 
växt med över 20 procent i genomsnitt per 
år sedan börsnoteringen år 2000 och bör 
ha goda tillväxtförutsättningar även fram-
gent.

Paragon Banking Group är en utmanar-
bank på den engelska marknaden. Banken 
är verksamt inom tre huvudsakliga områ-
den: Paragon Mortgages där man erbjuder 
finansiering till privata hyresvärdar, Idem 
Capital där man arbetar med kredithan-
tering för en bred flora förfallna krediter 
samt Paragon Bank som erbjuder finansie-
ringslösningar främst mot små- och med-
elstora bolag. Vi tror att Storbritanniens 
bankmarknad är en trevlig miljö för en 
kostnadseffektiv och snabbfotad utmanare 
såsom Paragon.

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument 
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen 
av dessa möjligheter har utnyttjats under 
perioden.  
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DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP 2017-12-31

DAGLIGVAROR     10,2
Bakkafrost (FO) 415 000 144,8 348,06 144,4 3,2
Cranswick (GB) 300 000 68,3 369,43 110,8 2,5
Amsterdam Commodities (NL) 450 000 93,1 236,95 106,6 2,4
Kopparbergs Bryggeri (SE) 520 000 90,2 180,00 93,6 2,1
     
FINANS     17,1
Banca IFIS SPA (IT) 520 000 114,4 400,76 208,4 4,7
Aurelius (DE) 310 000 139,4 559,91 173,6 3,9
Paragon Banking Group (GB) 2 500 000 116,5 54,32 135,8 3,0
Protector Forsikring (NO) 1 450 000 99,6 90,09 130,6 2,9
FBD Holdings (IE) 855 000 68,2 99,38 85,0 1,9
Volati (SE) 500 000 29,0 63,25 31,6 0,7
     
HÄLSOVÅRD     4,9
Ansell (AU) 820 000 123,6 155,63 127,6 2,8
McCarthy & Stone (GB) 5 300 000 114,2 17,47 92,6 2,1
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     13,7
ISRA Vision (DE) 69 000 40,9 2 089,82 144,2 3,2
Kardex (CH) 135 000 91,4 1 004,82 135,7 3,0
Zalaris (NO) 1 800 000 63,6 56,06 100,9 2,3
Diploma (GB) 700 000 69,1 138,05 96,6 2,2
Cembre (IT) 250 000 45,7 212,32 53,1 1,2
Carlo Gavazzi Holding (CH) 11 000 20,6 2 852,32 31,4 0,7
FlexQube (SE) 620 000 17,6 42,40 26,3 0,6
Senior (GB) 850 000 24,0 28,86 24,5 0,5
     
INFORMATIONSTEKNOLOGI     16,7
Paradox (SE) 1 600 000 99,7 93,25 149,2 3,3
Nemetschek (DE) 145 000 53,2 735,66 106,7 2,4
Bahnhof (SE) 4 660 000 74,0 21,60 100,7 2,3
Proactis (GB) 5 000 000 98,0 18,88 94,4 2,1
Atoss Software (DE) 126 000 70,6 727,50 91,7 2,1
MAG Interactive (SE) 1 825 000 79,4 39,90 72,8 1,6

INFORMATIONSTEKNOLOGI forts.
Esprinet (IT) 1 420 000 91,4 40,46 57,5 1,3
Linedata (FR) 100 000 37,4 386,41 38,6 0,9
Nepa (SE) 450 000 33,2 71,00 32,0 0,7
     
MATERIAL     8,7
Corticeira Amorim (PT) 1 500 000 83,4 101,25 151,9 3,4
TFF Group (FR) 273 000 68,9 394,27 107,6 2,4
AirBoss of America (CA) 1 252 000 117,6 70,77 88,6 2,0
Flügger (DK) 83 000 39,0 466,05 38,7 0,9
     
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     18,9
Victoria (GB) 2 600 000 158,5 91,61 238,2 5,4
Thor Industries (US) 175 000 104,5 1 233,70 215,9 4,8
Takkt (DE) 870 000 170,7 185,44 161,3 3,6
Dignity (GB) 580 000 145,2 201,49 116,9 2,6
Superior Uniform Group (US) 500 000 93,0 218,63 109,3 2,5

SUMMA VÄRDEPAPPER    4 025,2 90,2 
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     9,8 
Banktillgodohavande    446,5 
Upplupna intäkter/kostnader, netto    –2,6
Övriga skulder    –7,0

FONDFÖRMÖGENHET    4 462,2 100,0
 

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

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 
förutom Kopparbergs Bryggeri som handlas på NGM Nordic MTF, MAG 
Interactive, FlexQube, Nepa och Paradox som handlas på First North, Aurelius 
som handlas på m:access på Munich Stock Exchange samt Victoria och 
Proactis som handlas på London Stock Exchange AIM.

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

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

Omsättning

Omsättningshastighet, ggr 1

Kostnader

Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, % 3 

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 30

Totalrisk D&G Small and Microcap, %
Totalrisk för MSCI Europe Small + Microcap TR Net i SEK, %
Aktiv risk, %

 2017 2016 2015   2014 *

 4 462 2 061 1 395  325
 188,47 156,42 140,38 106,69
 23,676 13,175 9,938 3,044
 20,49 11,42 31,58 6,69
 21,91 5,25 21,34 2,74
 
 

 0,15 0,16 0,07

 1,60 1,60 1,60 1,60
 3,5 1,5 1,6 0,5
 0,08 0,12 0,10
 0,33 0,16 0,15
 1,61 1,61 1,61
 
 
 
 178 162 189
 11 11 11

 11,10 13,38
 12,75 15,48
 4,29 4,39

*  Fonden startade 2014-08-28.    
1  Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet   
    (månadsvis beräknat).
2 Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader men sedan 2015 redovisas analyskostnader separat.
3 Analyskostnader ingår sedan 2015 i årlig avgift. Aktiv andel beräknas inte för fonden. Kontakta fondbolaget för mer information.
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RESULTATRÄKNING, januari–december ÅR 2017 ÅR 2016
Intäkter och värdeförändringar  
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper 572 438 395 189 376 639
Ränteintäkter 115 476 4 136
Aktieutdelningar 57 701 072 35 471 491
Valutakursvinster och -förluster netto –4 406 526 –294 443  
  625 848 417 224 557 823

Kostnader  
Förvaltningskostnader –53 174 958 –26 195 870
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –3 467 934 –1 525 555
 övr finansiella kostnader (räntekostnad) –1 727 953 –641 476
 analyskostnader –328 586 –158 707  
  –58 699 431 –28 521 608

Årets resultat 567 148 986 196 036 215

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper 4 025 206 316 1 828 859 262
Bank- och övriga likvida medel  446 573 772 233 961 198
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 3 418 255 1 722 129  
  4 475 198 343 2 064 542 589

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 6 003 453 2 647 180
Övriga skulder 7 031 575 982 699  
  13 035 028 3 629 879

Fondförmögenhet 4 462 163 315 2 060 912 710

Värdeförändring aktier 2017 2016
Reavinster 98 397 456 62 068 152
Reaförluster –45 671 573 –12 213 251
Förändring över-/undervärden aktier 519 712 513 139 521 738  
  572 438 395 189 376 639 

Förändring av   
fondförmögenheten 2017 2016

Fondförmögenhet IB 2 060 912 710 1 395 047 580
Andelsutgivning 2 679 308 599 1 037 733 545
Andelsinlösen –845 206 980 –567 904 630
Årets resultat 567 148 986 196 036 215  
Fondförmögenhet UB 4 462 163 315 2 060 912 710

Resultat- och balansräkning 2017-12-31

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
insatta beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser 
normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär 
risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. 
Likviditetsrisken är större i småbolagsfonder än aktiefonder som investerar i större 
bolag då investeringar i mindre bolag är i regel mindre likvida än investeringar i 
större bolag. En aktiefond som investerar i utländska värdepapper utsätts för en 
viss valutarisk. Detta då växelkurser på utländska valutor fluktuerar gentemot den 
svenska kronan. Andra risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed 
dess andelsägare är branschrisk, företagsrisk, ränterisk och inflationsrisk. För 
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av 
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad 
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Avkastning Fonden Index
2017 8,36% 5,30%
Sedan start [16-08-31]*  18,24% 14,51%

Övrig information
Fonden startade 2016-08-31
Förvaltare Carl Bertilsson, 
 Jessica Eskilsson-Frank 
Jämförelseindex MSCI USA Small 
 Cap Net i SEK
Bankgiro 487-6249 
PPM-nummer 341305

Didner & Gerge US Small & Micro Cap 
steg med 8,4 procent under 2017 jäm-
fört med 5,3 procents uppgång för MSCI 
USA Small Cap Net i SEK. Fonden hade 
därmed en utveckling som var bättre än 
sitt jämförelseindex. Fonden hade under 
perioden ett nettoutflöde på 49 miljoner 
kronor. Vid årets utgång var andelsvärdet 
125,03 kr per andel.

Under året har fonden framförallt gyn-
nats av en positiv kursutveckling för 
industribolaget Graco, leksakstillverka-
ren Spin Master och utbildningsbolaget 
Grand Canyon Education. Under samma 
period har fonden påverkats av nega-
tiv kursutveckling i sjukvårdsbolaget 
Mednax, betalningsbolaget Cass Infor-
mation Systems och madrass- och möbel-
tygstillverkaren Culp.

Fonden har en långsiktig investerings-
filosofi och de bolag vi investerar i vill vi 
kunna äga över en längre tidsperiod. 

Vi investerar främst i amerikanska 
bolag som är små eller riktigt små. 

Fonden gör aktiva bolagsval som base-
ras på en djupgående analys av bolagens 
verksamheter och affärsmodeller. 

Vi letar efter välskötta bolag som har 
god potential till uthållig tillväxt och en 
attraktiv värdering. 

Merparten av fondens innehav är mark-
nadsledare inom sitt verksamhetsområde.

Större förändringar
De största nettoköpen skedde under året 
i leksakstillverkaren Spin Master, indu-
stribolaget Linamar och detaljhandels-
bolaget North West. De största nettoför-
säljningarna skedde under året i veteri-
närbolaget VCA, industribolaget Toro, 
och utbildningsbolaget Grand Canyon 
Education.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens 
största innehav i portföljen vid årsskiftet. 
Littelfuse har en ledande position inom 
säkringar och kretsskydd till elektro-
nik, bilar och industriella applikationer. 
Produkterna utgör en viktig del av slut-
produkterna de används i men har en 
låg kostnad av produktens totala värde, 
vilket bidrar till bra marginaler. Bolaget 
har fortsatt goda möjligheter till förvärvs-
driven tillväxt, utöver organisk tillväxt 
driven av ökat elektronikinnehåll samt 
krav på effektivare energianvändning i 
bolagets slutmarknader. 
Winpak är ett kanadensiskt bolag som till-
verkar specialiserade plastförpackningar 

till livsmedelsindustrin. Bolaget har en god 
organisk tillväxthistorik och har bransch-
ledande lönsamhet och avkastning på 
kapital bland annat tack vare en nära rela-

DIDNER & GERGE 

US Small and Microcap

Utveckling av Didner & Gerge US Small and Microcap och MSCI USA Small Cap Index Net uttryckt i SEK 2016-08-31–2017-12-31 (2016-08-31=100)Utveckling sedan start

2016 - Q4 2017 - Q1 2017 - Q2 2017 - Q3 2017 - Q4

120

125

110

115

135

130

100

105

90

95

D&G US Small and Microcap

Index

Avkastning 2017

8,4%

5,3%

Fonden Index

10

8

6

4

2

0

Fonden Index

18,2%
14,5%

25

20

15

10

5

0

Genomsnittlig årlig 
avkastning sedan start [16-08-31]



23

tion till sina kunder och en differentierad 
produktionsteknik. Bolaget har på senare 
tid vunnit en rad nya kunder som ger fort-
satt goda möjligheter till lönsam tillväxt. 
Standex driver verksamheter inom flera 
olika industriella nischer genom en decen-
traliserad affärsmodell, med den största 
delen inom professionell utrustning för 
hantering av mat. Bolaget har visat en 
stabil tillväxt, och ett ökat fokus på områ-
den där man löser kritiska problem nära 
kunden och en kultur av kontinuerligt för-
bättringsarbete ger bolaget möjlighet att 
förbättra sin försäljningstillväxt och lön-
samhet.  
North West är ett marknadsledande 
detaljhandelsföretag med butiker i svåråt-
komliga och mindre exploaterade områ-
den i Kanada, Alaska och Karibien. Bola-
gets butiker har ett brett utbud av varor, 
främst med fokus på mat. North Wests 
största konkurrensfördel är deras logis-
tiknätverk. North West har historiskt haft 
en stabil resultatutveckling i kombination 
med en hög utdelning. Bolaget gynnas 
bland annat av att de verkar på marknader 
som har en positiv demografisk utveck-
ling. 
Linamar är en underleverantör till bilin-
dustrin som fokuserar på kontraktstill-
verkning av komponenter främst till driv-
linan. Bolaget gynnas av att en ökande 
andel av utveckling och tillverkning läggs 
ut till underleverantörer då biltillverkare i 
hög grad fokuserar sin utvecklingsbudget 
på framtida teknologier. Linamar har även 
en konkurrenskraftig verksamhet inom 
hissar och plattformar inom anläggnings-

industrin, samt en nyligen förvärvad divi-
sion inom jordbruksindustrin. Linamar är 
ett välskött bolag med en attraktiv värde-
ring som vi tycker inte fullt speglar värdet 
på de olika verksamheterna. 
Neenah är en ledande tillverkare av pap-
perprodukter med flera olika användnings-
områden. Företaget grundades i Neenah, 
Wisconsin och har idag försäljning i cirka 
80 länder. Neenah har en stark position 
och stabil bas inom affärsområdet kvali-
tetspapper och förpackningar. Bolaget har 
goda tillväxtmöjligheter inom affärsområ-
det tekniska produkter, och har stärkt sin 
närvaro i flera segment både genom pro-
duktinnovation och förvärv. Ett exempel 
är filter till transportsektorn, där Neenah 
nyligen har investerat i ytterligare en fabrik 
i USA för att kunna möta efterfrågan. 
Polyone tillverkar avancerade polymer-
lösningar. Bolaget kan ses som länken 
mellan kemibolag och tillverkare av pro-
dukter. Polyone har även en stark mark-
nadsposition inom flytande färgkoncen-
trat som främst används till produkter i 
förpackningsindustrin. Bolaget har en att-
raktiv värdering och möjlighet att förbättra 
sin lönsamhet genom att fortsätta fokusera 
på att sälja mer specialiserade polymerlös-
ningar. 
Bright Horizons Family Solutions är 
marknadsledare i USA på företagsspons-
rade förskolor. I USA är det både dyrt och 
relativt ovanligt med förskolor. Bolag som 
tecknar avtal med Bright Horizons kan 
erbjuda sina anställda en förskoleplats på 
eller i närheten av arbetsplatsen samt oftast 
en subvention på förskoleavgiften, något 

som bidrar till att göra dem mer attraktiva 
som arbetsgivare samt att göra de anställda 
mer produktiva då de kan fortsätta arbeta 
även när de har fått barn. Bright Horizons 
har historisk haft en god tillväxt i kombi-
nation med en förbättrad lönsamhet. 
Grand Canyon Education är ett ameri-
kanskt utbildningsbolag som erbjuder uni-
versitetsutbildningar både via ett fysiskt 
campus och på distans. Bolaget arbetar 
aktivt med att erbjuda utbildningar i de 
områden där de framtida amerikanska 
jobben förväntas finnas, främst inom 
teknik och sjukvård. Bolaget har lyckats 
attrahera ett växande antal studenter tack 
vare utbildningar som håller god kvalité 
och konkurrenskraftiga avgifter. 
Cass Information Systems sköter kom-
plexa betalningar åt företag, vilket ger 
kunderna en mer effektiv hantering och 
bättre överblick av sina utgifter. Betal-
ningarna rör främst fakturor relaterade 
till transport, avfall, telekom och energi. 
Bolaget har en bra tillströmning av nya 
kunder, då de gynnas av trenden att fler 
företag, för att spara pengar och tid, out-
sourcar hanteringen av komplexa faktu-
ror. Bolaget bedriver också en traditionell 
bankverksamhet, och har tack vare att de 
hanterar kundernas betalningsmedel möj-
lighet att generera ytterligare inkomster på 
dessa.   

Övrigt
Fonden har enligt fondbestämmelserna 
rätt att handla med derivatinstrument samt 
låna ut värdepapper. Dessa möjligheter har 
inte utnyttjats under perioden.  
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DIDNER & GERGE US SMALL AND MICROCAP 2017-12-31

DAGLIGVAROR     9,8
North West (CA) 169 400 35,1 196,50 33,3 3,8
J & J Snack Foods (US) 21 527 23,4 1 242,79 26,8 3,1
Lassonde Industries (CA) 14 800 20,9 1 673,07 24,8 2,9
     
FINANS     5,4
Amerisafe (US) 48 529 26,6 504,22 24,5 2,8
Kinsale (US) 60 905 17,9 368,34 22,4 2,6
     
HÄLSOVÅRD     5,4
U.S. Physical Therapy (US) 46 025 24,2 590,99 27,2 3,1
Mednax (US) 44 200 27,3 437,43 19,3 2,2
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     22,1
Standex (US) 40 451 32,6 833,68 33,7 3,9
Unifirst (US) 20 250 24,5 1 349,77 27,3 3,1
Mueller Water Products (US) 252 800 28,3 102,56 25,9 3,0
Douglas Dynamics (US) 82 095 23,2 309,41 25,4 2,9
Richelieu Hardware (CA) 112 000 20,6 224,08 25,1 2,9
MSA Safety (US) 38 600 23,4 634,53 24,5 2,8
Graco (US) 46 200 11,7 370,14 17,1 2,0
Viad Corp (US) 28 700 13,8 453,47 13,0 1,5
     
INFORMATIONSTEKNOLOGI     8,4
Littelfuse (US) 27 112 36,7 1 619,24 43,9 5,1
Cass Information Systems (US) 61 267 31,4 476,47 29,2 3,4
     
MATERIAL     19,4
Winpak (CA) 125 600 39,8 305,83 38,4 4,4
Neenah (US) 40 692 29,2 742,01 30,2 3,5
Polyone (US) 83 000 24,9 356,06 29,6 3,4

MATERIAL forts.
Aptargroup (US) 34 600 23,5 706,24 24,4 2,8
UFP Technologies (US) 105 205 24,7 227,55 23,9 2,8
Chase (US) 21 889 14,8 986,34 21,6 2,5
     
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     18,4
Linamar (CA) 64 300 29,6 478,42 30,8 3,5
Bright Horizons Family Solutions (US) 38 426 24,2 769,43 29,6 3,4
Grand Canyon Education (US) 40 061 19,4 732,84 29,4 3,4
Spin Master (CA) 78 400 19,9 353,02 27,7 3,2
Culp (US) 80 349 23,5 274,21 22,0 2,5
Winmark (US) 19 501 19,6 1 059,19 20,7 2,4
 
SUMMA VÄRDEPAPPER    771,6 88,8
 

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     11,2 
Banktillgodohavande    100,8 
Upplupna intäkter/kostnader, netto    –0,6
Övriga skulder    –3,2 
 

FONDFÖRMÖGENHET    868,6 100,0
 

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

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

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

Fondförmögenhet, Mkr 
Andelsvärde, kr 
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, %  
MSCI USA Small Cap Net i SEK, %

Omsättning

Omsättningshastighet, ggr 1

Kostnader

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

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad

Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

 2017 2016*

 868,6 848,5
 125,03 115,38
 6,947 7,354
 8,36 15,38
 5,30 13,77
 
 

 0,40 

 1,60 
 0,3 
 0,02 
 0,2 
 1,63 
 
 
 
 165 
 11 

*  Fonden startade 2016-08-31
1  Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än 
     summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat).

Risk- och avkastningsmått [se sidan 30] redovisas då fonden varit verksam i 24 månader. 
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RESULTATRÄKNING, januari–december* ÅR 2017 ÅR 2016*
Intäkter och värdeförändringar  

Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper  75 290 710 46 084 077
Ränteintäkter  138 067 1 492
Aktieutdelningar  7 487 797 2 099 984
Valutakursvinster och -förluster netto –149 710 23 936  
   82 766 864 48 209 489

Kostnader  
Förvaltningskostnader –12 495 931 –2 095 973 
Övriga kostnader
 transaktionskostnader –282 633 –318 092 
 övr finansiella kostnader (räntekostnad) –165 880 –82 130
 analyskostnader –187 340 –109 190  
  –13 131 784 –2 605 384

Årets resultat  69 635 080 45 604 105

*  Fonden startade 2016-08-31

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar  
Finansiella instrument
   Överlåtbara värdepapper  771 599 929 771 432 547
Bank- och övriga likvida medel   100 836 507 88 010 887
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter   546 092 320 713  
   872 982 528 859 764 147

Skulder  
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter  1 189 020 954 818
Övriga skulder  3 167 648 10 326 080  
   4 356 668 11 280 898

Fondförmögenhet  868 625 860 848 483 249

Värdeförändring aktier 2017 2016
Reavinster  76 402 915 3 115 458 
Reaförluster –15 686 196 0
Förändring över-/undervärden aktier  14 573 991 42 968 620  
   75 290 710 46 084 077 

Förändring av   
fondförmögenheten 2017 2016

Fondförmögenhet IB  848 483 249 0
Andelsutgivning  563 272 320 858 937 886
Andelsinlösen –612 764 789 –56 058 742
Årets resultat  69 635 080 45 604 105  
Fondförmögenhet UB  868 625 860 848 483 249

Resultat- och balansräkning 2017-12-31

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
insatta beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser 
normalt är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär 
risk för stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. 
Likviditetsrisken är större i småbolagsfonder än aktiefonder som investerar i större 
bolag då investeringar i mindre bolag är i regel mindre likvida än investeringar i 
större bolag. En aktiefond som investerar i utländska värdepapper utsätts för en 
viss valutarisk. Detta då växelkurser på utländska valutor fluktuerar gentemot den 
svenska kronan. Andra risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed 
dess andelsägare är branschrisk, företagsrisk, ränterisk och inflationsrisk. För 
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av 
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad 
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Styrelsens och VD:s underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören för 
Didner & Gerge Fonder AB avger härmed 
årsberättelse för nedanstående till bolaget 
hörande fonder för räkenskapsåret 2017
Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Småbolag

Didner & Gerge Global

Didner & Gerge Small and Microcap

Didner & Gerge US Small and Microcap
 
Uppsala den 6 februari 2018
 

Henrik Didner
styrelseordförande

Sven Blanke

Anders Frigell

Adam Gerge

Mats-Olof Ljungquist

Kristina Patek

Helena Hillström
verkställande direktör

Underskrifter Revisionsberättelse
Till andelsägarna i värdepappersfonderna: 
Didner & Gerge Aktiefond, 817603-2897
Didner & Gerge Småbolag, 515602-3052
Didner & Gerge Global, 515602-4753
Didner & Gerge Small and Microcap, 515602-6972
Didner & Gerge US Small and Microcap, 515602-8390

UTTALANDE
Jag har i egenskap av revisor i Didner & Gerge 
Fonder AB, org.nr 556491-3134, utfört en revi-
sion av årsberättelsen för ovan nämna fonder för 
år 2017. 

Enligt min uppfattning har årsberättelserna 
upprättats i enlighet med lagen om värdepap-
persfonder samt Finansinspektionens föreskrif-
ter om värdepappersfonder och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av de 
ovan nämnda värdepappersfondernas finan-
siella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
värdepappersfonder samt Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder.

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till fond-
bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för mitt uttalande.

FONDBOLAGETS ANSVAR
Det är fondbolaget som har ansvaret för att års-
berättelsen upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt lagen om värdepappersfonder 
samt Finansinspektionens föreskrifter om vär-
depappersfonder. Fondbolaget ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsberättelse som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsberättelsen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekono-
miska beslut som användare fattar med grund i 
årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 
fondbolagets interna kontroll som har bety-
delse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimligheten i 
fondbolagets uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

• utvärderar jag den övergripande presenta-
tionen, strukturen och innehållet i årsberät-
telsen, däribland upplysningarna, och om 
årsberättelsen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

• måste jag informera fondbolaget om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Stockholm den 7 februari 2018
Peter Nilsson

AUKTORISERAD REVISOR

Rapport om årsberättelse

Redovisnings- 
och värderings-
principer
Årsberättelsen har upprättats i enlighet med 
lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2013:9) om värdepappersfonder, samt följer 
Fondbolagens förenings rekommendatio-
ner i tillämpliga delar. 

Fondens finansiella instrument har värde-
rats till gällande marknadsvärde. Fondens 
innehav av finansiella instrument har vär-
derats till senast tillgängliga betalkurs. 

Om sådan kurs saknas eller om kursen 
enligt Fondbolagets bedömning är uppen-
bart missvisande får värderingen ske på 
objektiva grunder enligt allmänt veder-
tagna redovisningsprinciper.
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Fondbolagets styrelse
 Ordinarie styrelseledamöter

• Henrik Didner, ordförande
 Filosofie doktor i företagsekonomi
• Sven Blanke
 Advokat
• Anders Frigell
  Advokat
• Adam Gerge, vice VD
 Ekonomie licentiat
• Mats-Olof Ljungquist
 Civilekonom
• Kristina Patek
 Head of M&A, Tieto
• Helena Hillström, VD
 Civilekonom [Adjungerad]

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

Fondbolagets firma
Fondbolagets firma är Didner & Gerge 
Fonder AB, org.nr: 556491-3134

Fondbolagets revisorer
Bolagets revisor är auktoriserad revisor 
Peter Nilsson, PwC. Revisorssuppleant är 
Martin By, PwC.

Ägarpolicy
Aktuell ägarpolicy fastställdes av styrelsen 
2015-01-21. Mer information om vår ägar -
policy finns på vår hemsida.

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

Ersättningsprinciper
Styrelsen i Didner & Gerge Fonder AB 
fastställde år 2010 en ersättningspolicy som 
omfattar alla anställda vid fondbolaget. 
Ersättningspolicyn har uppdaterats för att 
anpassas till gällande regelverk. Senaste upp-
dateringen av policyn gjordes i januari 2017. 

De anställda vid fondbolaget ersätts via 
fast lön. Därutöver kan tillkomma rörlig 
ersättning. Grundprinciperna är att even-
tuell rörlig ersättning för fond förvaltarna 
skall styras av rullande femårsresultat 
för ersättning som för fondförvaltningen 

Information om fondbolaget

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

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

Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra 
företag med god kurspotential. Med bra 
företag menar vi välskötta företag som nor-
malt 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 placeringsho-
risont. Vi är av uppfattningen att välskötta 
bolag normalt tar hänsyn till hållbarhets-
frågor och en företagsledning med en god 

kostnadskontroll inser vikten av att hushålla 
med resurser och vara medveten om risker. 
Vi är generellt försiktiga till företag där före-
tagets resultat till största delen beror på hur 
priset på den vara/de varor företaget säljer 
utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföre-
tag. Vi kan dock investera i sådana bolag om 
vi bedömer att värderingen är tydligt låg. 

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

Vi är försiktiga med att ha en bestämd 
uppfattning om börsens utveckling. Vår 
filosofi är att alltid vara mer eller mindre ful-
linvesterade. Målsättningen är att fondernas 
urval av aktier över tiden skall generera en 
avkastning överstigande ett relevant jämfö-
relseindex.

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. 

jämfört med relevant jämförelseindex, 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 i fondernas års berättelse, i 
informationsbroschyren samt på fondbola-
gets hemsida www.didnergerge.se. 

Under räkenskapsåret har 34 anställda 
fått fast eller rörlig ersättning utbetald. 
Observera att redovisade ersättningar 
avser samtliga anställda på fondbolaget. 
Det sammanlagda ersättningsbeloppet 
uppgick till 23 477 534 kronor i fast ersätt-

ning och 18 371 377 kronor i rörlig ersätt-
ning. Utbetald ersättning till särskilt 
reglerad personal uppgick under året till 
37 289 306 kronor varav 5 124 377 kronor 
till personer i ledande befattning, 1 802 809 
kronor till personer i kontrollfunktio-
ner samt 30 362 121 kronor till risktagare 
i fonderna, dvs fondförvaltare. Notera att 
beloppen är beräknade enligt den tidigare 
gällande ersättningspolicyn med rullande 
treårsresultat som grund för den rörliga 
ersättningen till fondförvaltarna.Uppfölj-
ning av efterlevnaden av ersättningspoli-
cyn utförs årligen av funktionen för regel-
efterlevnad.

  

Vår investeringsfilosofi
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Utvecklingen inom hållbara och ansvarfulla 
investeringar har gått snabbt de senaste 
åren. Att ta någon form av hållbarhetshän-
syn i fondförvaltningen blir alltmer vanligt 
på fondmarknaden i Sverige. Intresset från 
fondsparare ökar och så även fondbolagens 
redovisningskrav på området, med främsta 
syfte att öka transparensen för kunderna.

Det finns många olika delar i att arbeta 
långsiktigt med hållbarhet som investerare 
och begreppet kan innefatta frågor som 
miljö, bolagsstyrning och samhällsansvar. 
Sen finns även den mer etiska aspekten på 
den verksamhet som bolagen ägnar sig åt.

Man kan som fondförvaltare välja olika 
tillvägagångssätt för att inkludera hållbar-
hetsperspektivet i förvaltningen. Ofta har 
man en kombination av olika strategier så 
som till exempel normbaserad screening 
(hur bolagen följer internationella normer 
och konventioner), engagemang och röst-
ning samt exkludering av vissa bolag eller 
branscher.

Didner & Gerge Fonder har de senaste 
åren arbetat med att allt tydligare inklu-
dera hållbarhetsperspektivet i vår förvalt-
ning. Vi anser det vara en självklarhet att ett 
välskött bolag respekterar internationella 
överenskommelser och normer vad gäller 
till exempel mänskliga rättigheter, arbets-
villkor, miljö och korruption. Vi har alltid 
ett långsiktigt perspektiv i investeringarna 
och strävar efter att hitta välskötta bolag 
som inser vikten av att hushålla med resur-
ser och minska risker. Vi värdesätter en 
dialog med de bolag vi investerar i för att få 
en bättre förståelse för hur bolagen sköts. Vi 
tar även ställning till den hållbara och etiska 
aspekten på den verksamhet som bolagen 
ägnar sig. Dessa frågor kan vara komplexa 
bl a på grund av att värderingar om vad som 
är etiskt riktigt kan vara mycket individu-
ella. 

I vår ägarroll deltar vi i valberedningar 
och röstar på bolagsstämmor i enlighet med 
fondbolagets ägarpolicy. Under 2017 har 
vi deltagit i bolagsstämmor för Bahnhof, 
Beijer Alma, Bufab, Hexagon, Husqvarna, 

Indutrade, Kindred Group, Kopparbergs, 
Nepa, Nolato, Paradox, Trelleborg och 
Volati. Inför bolagsstämmor 2018 deltar vi i 
valberedningar för AAK, Ambea, Attendo, 
Beijer Alma, D. Carnegie, Elanders, 
Hexpol, Indutrade, Lifco, Loomis, Meko-
nomen, Nolato, Trelleborg och Volati.

Som komplement till den egna analysen 
av bolagen anlitar vi ett externt bolag, ISS-
Ethix, för att genomföra hållbarhetsscreen-
ingar på fondportföljerna fyra gånger per år. 
Via screeningen får vi information om hur 
bolagen följer internationella normer och 
överenskommelser från exempelvis FN, 
EU, OECD och ILO och eventuella över-
trädelser av dessa normer. Om ett bolag har 
en bekräftad normöverträdelse kommer vi i 
första hand att inleda en dialog med bolaget 
kring denna fråga.

Via screeningen får vi dessutom informa-
tion om huruvida någon del av bolagens 
omsättning beräknas komma från verksam-
heter som tobak, vapen, alkohol, kommersi-
ell spelverksamhet, pornografi eller fossila 
bränslen. Fonderna väljer i varierande grad 
bort bolag utifrån dessa kriterier.

Ingen av fonderna investerar i bolag som är 
involverade i kontroversiella vapen, exem-
pelvis kärnvapen, landminor eller kluster-
bomber.

Fondöversikt 
med hänsyn till normer
Ingen av Didner & Gerges fonder har under 
året ägt något bolag som har haft en bekräf-
tad överträdelse av internationella normer 
eller överenskommelser.

Vad gäller bolag som utreds för att vara 
inblandade i överträdelser mot internatio-
nella normer eller överenskommelser så äger 
både Aktiefonden och Småbolagsfonden 
aktier i teknikkonsulten ÅF, vars schwei-
ziska dotterbolag är anlitat som konsult 
vid två dammbyggen (i Turkiet och Laos). 
Projekten har kritiserats för att utgöra hot 
mot den biologiska mångfalden i respektive 
område, samt vad gäller Turkiet, inte res-
pektera lokalbefolkningen. ÅF är medvetna 
om problemen och arbetar för att projekten 

ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Didner 
& Gerge Fonder har inte sett det nödvändigt 
att agera i detta sammanhang.

Småbolagsfonden äger aktier i Atea, ett 
bolag som sysslar med IT-infrastruktur. 
Ett antal f d anställda på Atea i Danmark 
misstänks ha mutat offentligt anställda 
personer, varför Atea är under utredning 
för korruption. Didner & Gerge Fonder 
har via ISS-Ethix deltagit i dialog med 
bolaget för att få dem att redovisa hur de 
agerat i frågan samt vilka åtgärder de vidta-
git. Fortfarande inväntas den slutliga rap-
porten angående Ateas ansvar i frågan.

Aktiefonden äger aktier i Telia som utreds 
dels för mutbrott, dels för inblandning i 
barnarbete och tvångsarbete. Det är mot 
flera av Telias dotterbolag i bl a  Uzbekistan 
som anklagelserna riktas. ISS-Ethix har vid 
flertalet tillfällen varit i kontakt med Telia 
och ärendena är pågående. Telia är samar-
betsvilliga och har meddelat att de jobbar 
med implementering av anti-korruptions-
policies i sina dotterbolag runt om i världen 
samt att ett anklagat dotterbolag nu anta-
git en nolltolerans mot involvering i den 
omstridda bomullsindustrin i  Uzbekistan. 

Aktiefonden äger även aktier i Volks-
wagen som varit inblandat i utsläppsfusk 
med dieselbilar. De har erkänt och vi anser 
att de har gjort mycket för att komma till-
rätta med problematiken.

Fondöversikt 
med hänsyn till sektor
Vad gäller de screeningar som utförs på 
bolagen rörande hur stor del av deras 
intäkter som kommer från olika typer av 
verksamheter, så har fonderna lite olika 
inställning till vilka sektorer som väljs 
bort. Vi screenar ändå alla fondernas bolag 
för samma kriterier, både för vår egen 
information men också för att kunna vara 
transparenta mot kunder.

Globalfonden är den av våra fonder som 
lägger störst vikt vid hållbarhets- och eti-
kaspekterna när de investerar i ett bolag. 
Globalfonden väljer helt bort de bolag 
vars huvudsakliga verksamhet innefat-
tar alkohol, tobak, militär utrustning, 

Ansvarsfulla investeringar
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pornografi, kommersiell spelverksamhet 
eller fossila bränslen.

I informationsrutan här ovan beskrivs 
Didner & Gerge Fonders innehav i bolag 
vars huvudintäkter (intäkter överskridande 
5 procent) beräknas* komma från produk-
tion inom de angivna verksamheterna. Vi 
redovisar här inte bolag som indirekt får 
intäkter från de screenade sektorerna via 
t ex service eller distribution till bolag verk-
samma inom någon av de angivna verk-
samheterna. Kontakta fondbolaget om du 
önskar ytterligare information om screen-
ingutfallet.

Koldioxidavtryck
Didner & Gerge Fonder har låtit mäta fon-
dernas koldioxidavtryck. Beräkningarna 
har utförts av en extern part (ISS-Ethix) 
och i enlighet med Fondbolagens fören-
ings Vägledning för fondbolagens redo-
visning av fonders koldioxidavtryck. Det 
mått som Fondbolagens förening rekom-
menderar sina medlemsbolag att använda 

är ett mått som visar fondens koldioxidin-
tensitet, där ett lågt tal innebär att fonden 
i större utsträckning har investerat i bolag 
med en verksamhet som har låga utsläpp i 
förhållande till sina intäkter. För att kunna 
bedöma fondernas redovisade tal redovi-
sar vi även siffran för ett jämförbart index 
eller indexfond. Obs! Det är inte fondernas 
ordinarie jämförelseindex som beräkningen 
utförts på. 

Observera att koldioxidavtrycket visar en 
ögonblicksbild av hur aktieportföljens kol-
dioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte 
heltäckande och indirekta utsläpp omfattas 
inte. Måttet säger ingenting om hur portföl-
jen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. 
Mer om måttet går att läsa på – klicka på 
’Om oss’ och sedan på ’Ansvarsfulla inves-
teringar’.

UNPRI
Didner & Gerge Fonder undertecknade år 
2015 FN-initiativet PRI:s sex principer som 
innebär att fondbolaget åtar sig att inkludera 
miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter 
i vårt investeringsarbete och i vår roll som 
ägare. Mer information om UNPRI och 
redovisning av vår rapportering till UNRPI 
finns att läsa på vår hemsida.

Hållbarhetsprofiler
Didner & Gerge Fonder presenterar på 
hemsidan ett flertal dokument som beskri-
ver vårt arbete med hållbarhet. Bland annat 
finns där en hållbarhetsöversikt som över-
skådligt beskriver fondbolagets hållbar-
hetsarbete under året som gått. Från och 
med 2018 har informationsbroschyren upp-
daterats i enlighet med nya regler och inne-
håller nu en beskrivning av hur fonderna 
inkluderar hållbarhet i förvaltningen.

För samtliga Didner & Gerges fonder 
finns hållbarhetsprofiler, vilket är ett 
standardiserat informationsblad som är 
ett komplement till fondfaktabladen och 
beskriver fondens arbete med hållbarhets-
frågor. Hållbarhetsprofilen har utvecklats 
av Swesif (ett oberoende, icke-vinstdri-
vande forum för organisationer som arbetar 
med hållbara investeringar i Sverige). Den 
är till för att ge spararna en lättillgänglig 
informationsstandard där de kan jämföra 
fonders hållbarhetsarbete oavsett platt-
form. Utgångspunkten är tre arbetssätt: 
positivt urval, negativt urval och påverkan 
på bolag som fonden investerar. Fondernas 
hållbarhetsprofiler går att finna på vår hem-
sida, på flertalet fondplattformar samt på 
www.hallbarhetsprofilen.se 

* Beräkningen är utförd av ISS Ethix och baseras 
på innehavet i respektive fonds portfölj i december 
månad 2017. 

FOSSILA BRÄNSLEN
Ingen av fonderna äger något bolag som 
sysslar med utvinning/produktion av fossila 
bränslen.

PORNOGRAFI
Ingen av fonderna äger något bolag som 
producerar pornografi. 

TOBAK
Ingen av fonderna äger något bolag som 
producerar tobak. 

ALKOHOL
I följande bolag kommer stor del av intäk-
terna från produktion av alkohol:

Kopparbergs (Småbolag, Small and 
Microcap)

KOMMERSIELL SPELVERKSAMHET
Ingen av fonderna äger något bolag vars 
intäkter härrör från kommersiell spelverk-
samhet

MILITÄR UTRUSTNING
I följande bolag kommer viss del av intäk-
terna från försäljning relaterad till militär 
utrustning:

Senior (Small and Microcap) Enligt ISS-
Ethix uppskattas 5–10 procent av 
intäkterna komma från försäljning till 
kunder inom försvarsindustrin.
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Med aktiv förvaltning av fonder menas att 
sammansättningen av aktier i fonden görs 
helt efter förvaltarnas bästa idéer. Motsat-
sen till detta är en passivt förvaltad fond, 
t ex en indexfond, där sammansättningen 
av aktier speglar index. Det innebär att 
om t ex Nordea motsvarar 6 procent av ett 
index som en passivt förvaltad fond ska 
spegla (Nordeas börsvärde är 6 procent 
av samtliga börsbolags värde) så kommer 
Nordea att utgöra 6 procent av tillgångarna 
i fonden, varken mer eller mindre. Förvalt-
ningen av en passivt förvaltad fond kan på 
så sätt i princip skötas av en dator som bara 
beräknar respektive bolags andel av index; 
ingen bolagsanalys behövs således.

De senaste åren har begreppen aktiv 
kontra passiv fondförvaltning fått en del 
uppmärksamhet, både i media och av 
Finansinspektionen. Frågan har till stor 
del handlat om huruvida aktiva fonder 
lyckas prestera tillräckligt bra i förhål-
lande till den högre avgift som tas ur aktiva 
fonder jämfört med passiva.

En annan viktig del i denna fråga är hur 
tydlig fonden är i sin information till spa-
rarna angående hur förvaltningen bedrivs.

Vi vill nedan beskriva dels hur vi jobbar 
med aktiv förvaltning, dels beskriva lite 
kring de mått som används för att beskriva 
fonders aktivitetsgrad.

Didner & Gerge Fonder tillämpar en 
tydligt aktiv förvaltning av sina fonder. 
Förvaltarna letar efter välskötta bolag utan 
att ta hänsyn till index. Detta kommer över 
tid leda till att fondernas avkastning skiljer 
sig, både positivt och negativt, från jämfö-
relseindex.

Att fonderna inte tar hänsyn till index 
innebär inte att fonderna har en hög 
omsättningshastighet med omfattande 

köp och försäljningar av aktier. Tvärtom 
strävar fondernas förvaltare efter att hitta 
investeringar som de tror på långsiktigt. 
En investering kan vara 5–8 år, eller allra 
helst ännu längre.

Friheten i fondbolagets filosofi innebär 
att fondernas innehav normalt skiljer sig 
från indexens sammansättning – ibland 
mer, ibland mindre. Förvaltarna väljer fritt 
bland de bolag som ryms inom respektive 
fonds investeringsinriktning. Fondbola-
gets långsiktiga filosofi innebär även att 
fondernas förvaltare i möjligaste mån för-
söker bortse från den kortsiktighet som 
ibland präglar marknaden.

Riskmått
Ett vanligt sätt att mäta en fonds finansiella 
risk är att beräkna dess volatilitet (rörlighet).

Detta uppskattas med fondens standard-
avvikelse (totalrisk). Standardavvikelse 
kan lättast förklaras som fondens snittav-
vikelse från medelvärdet.

Ett högt värde indikerar en hög rörlighet 
och ett lågt värde indikerar att fonden har 
en låg rörlighet. Aktiefonder brukar nor-
malt ligga någonstans mellan 10–25 %.

Aktivitetsmått
Hur mycket fonderna avviker från index 
går att mäta på flera sätt. Det vanligaste 
måttet, aktiv risk, mäts som standardav-
vikelsen på fondens avvikelse mot index. 
Aktiv risk mäter alltså hur fondens kurs 
har fluktuerat i förhållande till sitt jämfö-
relseindex, historiskt sett. En låg risk indi-
kerar att fonden avvikit lite från index och 
en hög aktiv risk indikerar det motsatta. 
Om den aktiva risken är 0 % innebär det 
att fonden har rört sig exakt som index. 
Aktiv risk säger dock inget om fonden 
har gått bättre eller sämre än sitt index. 

Måttet mäts månadsvis på de senaste 24 
månadernas avkastning.

AKTIV RISK 
senaste 24 mån, annualiserad 

D&G AKTIEFOND: 3,73 %

D&G SMÅBOLAG: 2,95 %

D&G GLOBAL: 5,54 %

D&G SMALL AND MICROCAP: 4,29 %

Ett annat sätt att mäta fondernas aktivitet 
är att beräkna fondens aktiva andel. Måttet 
spänner mellan 0–100 % där en aktiv andel 
på 0 % säger att fonden placerar exakt som 
index och en aktiv andel på 100 % säger att 
fonden skiljer sig från index helt och hållet. 
Fonder med ett globalt investeringsman-
dat har i regel en mycket hög aktiv andel. 
Måttet säger därför inte så mycket för 
dessa fonder och Didner & Gerge beräk-
nar därmed endast aktiv andel för Aktie-
fonden och Småbolag. 

AKTIV ANDEL , 2017-12-31

D&G AKTIEFOND: 64,29 %

D&G SMÅBOLAG: 73,15 %

Båda måtten har sina styrkor och svagheter 
och inget av dem visar hela bilden. En grund-
förutsättning för att måtten ska betyda något 
är att fonden mäts mot ett relevant jämförel-
seindex. Vi på Didner & Gerge Fonder strä-
var därför alltid efter att jämföra fonderna 
mot index som är välkända och transpa-
renta. De ska även vara så kallade nettoin-
dex, det vill säga bolagens utdelningar ska 
återinvesteras. Vilka index vi använder oss 
av finns angivet i faktarutan vid respektive 
fond.

Aktiv förvaltning

Besök gärna fondkollen.se!
Sidan drivs av Fondbolagens Förening och ger enkel och saklig information om att spara i fonder.



31

INFORMATION OM SPARANDE I VÅRA FONDER

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

KÖP AV ANDELAR

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

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

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

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

INLÖSEN AV ANDELAR

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

Vid inlösen skall detta kontonummer 
uppges.

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

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

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

BESKATTNING AV FONDANDELAR

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

AVGIFTER

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

FONDANDELSÄGARNA 
I EN FOND ÄGER FONDEN

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

515602-6972 och D & G US Small and 
Microcap 515602-8390.

ANDELENS VÄRDE

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

INFORMATION OM KOSTNADER

Utöver förvaltningsavgiften uppstår 
löpande kostnader i fonden i form av 
transaktionskostnader till följd av de köp 
och försäljningar av aktier som genomförs 
i fonden, samt eventuella skatter. Ersätt-
ning för exekvering går till den motpart 
som utfört transaktionen.

Fonden har till och med 2017 även 
betalat ersättning för investeringsanalys, 
vilken betalas direkt till analysleverantö-
ren efter bedömning att analysen bidragit 
till investeringsprocessen. Totalkostnad 
i fonden kan således sägas vara summan 
av förvaltningskostnader, skatter, trans-
aktionskostnader och analyskostnader. 
Dessa kostnader belastar fonden löpande, 
d v s de kan inte en ytterligare gång dras 
av som förvaltningskostnader av den 
enskilde andelsägaren i den årliga självde-
klarationen. Kostnader redovisas i årsrap-
porten och på kundens årsbesked. Från 
och med 2018 kommer fonderna inte att 
betala för analys utan denna kostnad tas 
av fondbolaget. Kontakta fondbolaget for 
mer information.

FÖRVARINGSINSTITUT

Fondernas tillgångar är förvarade hos SEB.

Konsument-
information
Klagomålsansvarig hos Didner & Gerge Fonder 
är Henrik Didner.  

Klagomål kan framföras muntligen 
alternativt skriftligen om fond bolaget så kräver. 
Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast. 

Ytterligare vägledning kan fås av 
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.
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Aktiv 
förvaltning.

På riktigt.

www.didnergerge.se


