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INNEHÅLL

VD Helena Hillström har ordet
År 2018 visade sig vara ett volatilt börsår
som fick en svag avslutning; Stockholmsbörsen stannade på –4,4 procent (inklusive
utdelningar). Hos oss på Didner & Gerge
har året varit utmanande avseende förvaltningsresultaten.
Fyra av våra fem fonder avkastade sämre än
sitt respektive jämförelseindex. Bäst relativt index presterade US Small and Microcap som hade en avkastning motsvarande
sitt jämförelseindex (MSCI USA Small
Cap Net). För närmare detaljer om fondernas resultat, se respektive fonds avsnitt
i årsberättelsen. Vi är givetvis inte nöjda
med resultaten för 2018. Det är dock viktigt att komma ihåg att då vi tillämpar en
aktiv förvaltning av våra fonder så kommer
vi från tid till annan att avvika även negativt från index. Vi kommer nu tålmodigt
att arbeta vidare på samma sätt som vi
alltid gör, att genom en aktiv och uthållig
förvaltning investera i välskötta bolag vars
verksamhet vi förstår och som vi bedömer
har potential till en god långsiktig utveckling. Som alltid är det värt att understryka
vår långsiktighet. Utfallet enskilda år är
aldrig det viktigaste utan det är resultaten
över tid som har betydelse. Det gäller både
för oss och för er andelsägare.
Vi närmar oss sakta men säkert att äntligen kunna erbjuda er direktsparare möjligheten att spara hos oss via investeringssparkonto, ISK. Redan idag har ni möjlighet att
spara i våra fonder i ISK via tredjepart, till
exempel 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 Q 3 2019 kunna lansera
denna tjänst. Vi återkommer givetvis med
mer information när det närmar sig.
Under 2018 skedde en del förändringar i
premiepensionssystemet. Alla fonder som

vill vara kvar på Pensionsmyndighetens
fondtorg fick lov att ansöka på nytt, och i
samband med detta tillkom en del villkorsförändringar. Ett av villkoren – avkastningshistorik på minst tre år – innebär för Didner
& Gerges del att D&G US Small and Microcap inte uppfyller kraven, och därmed avregistreras från fondtorget eftersom fonden
startade 2016-08-31. För dig som idag sparar
i D&G US Small and Microcap, överväg
gärna att flytta ditt innehav till någon annan
av våra fonder i premiepensionssystemet.
Om du inte gör ett aktivt val så kommer
Pensionsmyndigheten att överföra ditt
innehav till AP7 Såfa.
Under året har fondbolaget arbetat med
att utveckla sitt hållbarhetsarbete i fondförvaltningen. Det handlar både om hur vi integrerar hållbarhetsfrågor i vår analys inför
att investera i bolag, hur vi för dialoger med
bolagen i olika hållbarhetsfrågor samt om att
ta ett aktivt beslut att välja bort många typer
av sektorer/branscher som vi inte anser är
långsiktigt hållbara. Längre fram i årsberättelsen hittar du en redovisning kring respektive fonds hållbarhetsarbete.
Nyligen har vi uppdaterat både vår hemsida och vår app. Vi har framförallt försökt
att förenkla hemsidan så det ska vara lättare att hitta den information som ni letar
efter. I appen, som stadigt ökar i användning, har vi dessutom lagt till väsentligt
mycket mer innehåll än tidigare.
Den 26 november hade vi en andelsägarträff i Uppsala. Vi vill rikta ett stort tack till
er cirka 600 andelsägare som deltog! Det
är alltid så roligt att träffa er. Naturligtvis
kommer vi att ha en träff i höst igen, då
firar fondbolaget 25 år. Vi återkommer med
inbjudan och mer information lite senare.

VD HELENA HILLSTRÖM HAR ORDET
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Några ord från Henrik Didner och Adam Gerge
Fram till slutet av september hade Stockholmsbörsen stigit med lite mer än 11 procent. Därefter avslutades året med en svag
utveckling – de sista fyra månaderna sjönk
Stockholmsbörsen med mer än 15 procent
(SIX Return Index). Oron för en svagare
konjunktur tilltog under slutet av året,
vilket bidrog till en speciellt svag utveckling
för verkstadsaktier.
Handelskonflikten USA – Kina var tänkt
att eskalera efter årsskiftet då USAs tullsats
på stor del av importen från Kina skulle
öka från 10 till 25 procent. Men i december kom parterna överens om att skjuta på
höjningen till 1 mars 2019 för att fram tills
dess försöka hitta en väg till lösning. Ett
utdraget handelskrig förlorar båda parter
på – Trump riskerar att inte bli återvald och
Kinas ledning riskerar att föda ett missnöje
hos befolkningen om inte sysselsättning
och löner ökar.
Tillväxten i USA förväntas även 2019 vara
god, men viss oro finns att de ganska omfattande skattesänkningarna president Trump
genomförde i slutet av 2017 börjar förlora
sin effekt under slutet av 2019. USAs andel
av världens ekonomi är fortfarande betydande – cirka 25 procent. Centralbanken
Federal Reserve (Fed) har under året med
jämna mellanrum höjt räntan för att motverka inflationstrycket från den starka ekonomin. I takt med varningstecken för ett
svagare 2019 har dock Fed signalerat för att
vara mer försiktiga i sina höjningar, eller till
och med vara beredd på att sänka räntan om
en försvagning av ekonomin verkligen sker.
Sedan en längre tid har många ekonomer sett en ökad risk för en kraftigare
inbromsning av Kinas ekonomi. Efter att
under perioden 2000–2010 uppvisat tillväxttal på över 10 procent, har tillväxten de
senaste åren varit cirka 6,5 procent. Staten
har sedan finanskrisen 2008 behövt stimulera ekonomin med infrastrukturprojekt,
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bostadsbyggande etc, för att upprätthålla
tillväxten. Med tiden har dock varje ’stimulanskrona’ givit ett mindre bidrag till
tillväxten. En avtagande tillväxt men fortsatt ökad skuldsättning är ingen långsiktigt hållbar utveckling. Kombineras detta
med Kinas omfattande åtaganden runt om
i världen för att öka sitt inflytande, sök till
exempel på ’Belt and Road Initiative’, och
ett eventuellt tilltagande handelskrig med
USA så finns det skäl till att vara vaksam
på utvecklingen i Kina. Betydelsen för
omvärlden ska inte underskattas då Kinas
andel av världsekonomin nu är i storleksordningen 15 procent. Börserna i Kina
utvecklades svagt 2018. Shanghai-börsen
slutade med en nedgång på drygt 20 procent, och börsen i Shenzhen på drygt 30
procent. Kina har fortfarande ett stort handelsöverskott och stora valutareserver, men
handlingsfriheten minskar för ledningen.
I Europa har den positiva ekonomiska
utvecklingen i början av 2018 skiftat till en
mer negativ syn i slutet på året. T
 yskland,
med sin stora exportsektor, har sett en
avmattning i den utländska efterfrågan.
President Trump vill även utjämna USAs
handelsbalans mot Europa, med speciell
udd mot Tyskland. Ett hot USA framför är tull på Europas – läs Tysklands –
export av bilar. Osäkerheten kring vad
detta kan leda till, och även villkoren kring
Storbritanniens EU-utträde (’Brexit’),

verkar för närvarande dämpa efterfrågan
på investeringsvaror. Frankrikes president
Macrons ambitiösa reformprogram har i
alla fall temporärt stött på hinder i form av
de ’gula västarna’. Reformer för den franska arbetsmarknaden är högst sannolikt
nödvändiga, men kortsiktigt kan det vara
smärtsamt för delar av arbetskraften.
Slutet på 2018 präglades således av negativa nyheter och en oro för en svagare konjunktur. Även om IMF och andra inflytelserika institut för närvarande bara spår en

marginell försvagning av världsekonomin
2019 finns det några uppenbara risker för
det innevarande året. En är att handelssamtalen USA – Kina inte leder någonstans och
vi istället får ett upptrappat handelskrig
som även Europa dras in i. En annan risk
är att Brexit sker under oordnade former.
Ytterligare en är om osäkerheten kring
Eurons framtid tilltar, som kan vara fallet
om till exempel Frankrike upptas alltmer
av inhemska problem och att Italien inte
genomför några tillväxtfrämjande åtgärder
för sin sedan länge stagnerande ekonomi.
Möjligheterna för att USA och Kina
kommer rimligt överens är nog ganska
goda med tanke på vad respektive land har
att förlora på en eskalerad konflikt. Även
om situationen i Europa kan målas i ganska
dystra färger kan även utvecklingen ses i
ett mer positivt perspektiv. Euro-områdets
handelsöverskott mot omvärlden är betydande, dvs sammantaget lever länderna
inte över sina tillgångar utan tvärtom
’samlar på hög’. Grekland och Spanien har
efter en mycket besvärlig situation efter
finanskrisen nu fått en positiv utveckling,
vilket visar att reformer, om än kortsiktigt
smärtsamma, ger effekt. Varför ska det inte
vara möjligt i Frankrike och Italien?
Värderingen av börserna är sedan den
inte obetydliga nedgången i slutet av 2018
lite lägre än tidigare. Den betydande försiktighet som tydligt påverkat bland annat
banker och verkstadsbolags värdering bör
inte vara ett evigt tillstånd. Banker är allmänt bättre rustade än vid krisen 2008. När
aktievärderingar börjar ta höjd för en konjunkturnedgång kan det vara dags att börja
bli försiktigt optimistisk. Som vanligt tror
vi det är bra med successiva köp eller försäljningar för den som önskar öka eller
minska sina fondinnehav.
Uppsala februari 2019
Henrik Didner och Adam Gerge

Information om fondbolaget
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
• Adam Nyström
Fondförvaltare, D&G
• 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 Fondbolagens 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 uppdateringen av policyn gjordes
i januari 2019.
De anställda vid fondbolaget ersätts via
fast lön. Därutöver kan tillkomma rörlig
ersättning. Grundprinciperna är att eventuell rörlig ersättning för fondförvaltarna

skall styras av rullande femårsresultat
för ersättning som för fondförvaltningen
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 fondbolagets hemsida www.didnergerge.se.
Under räkenskapsåret har 38 anställda
fått fast eller rörlig ersättning utbetald.
Observera att redovisade ersättningar

avser samtliga anställda på fondbolaget.
Det sammanlagda ersättningsbeloppet uppgick till 22 741 640 kronor i fast
ersättning och 9 357 722 kronor i rörlig
ersättning. Utbetald ersättning till särskilt reglerad personal uppgick under
året till 27 166 645 kronor varav 4 244 157
kronor till personer i ledande befattning,
1 802 809 kronor till personer i kontrollfunktioner samt 21 141 917 kronor till
risktagare i fonderna, dvs fondförvaltare.
Uppföljning av efterlevnaden av ersättningspolicyn utförs årligen av funktionen
för regelefterlevnad.

Vår investeringsfilosofi
Vi bedriver en aktiv förvaltning av våra
fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en
avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex.
Det är vår övertygelse att om en fond över
tiden ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex så är aktiv förvaltning en nödvändighet. En förutsättning för att genom
aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda
resultat är att man måste vara villig att ta
risken att fonden ibland utvecklas sämre än
index. Därför rekommenderar vi alltid att
våra andelsägare har en placeringshorisont
på minst fem år.
Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra
företag med god kurspotential. Med bra
företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och
resultat inte varierat för mycket; har goda
vinstmarginaler eller kan uppnå det samt
tillhör de större i sin bransch eller inom
utvalda nischer.
På 3–5 års sikt är det även önskvärt att
företagen skall vara inte oväsentligt större.
Tror vi fortfarande att aktien har en bra
kurspotential kan vi äga aktien i många år.
Vi har normalt en långsiktig placeringshorisont. Vi är av uppfattningen att välskötta
bolag normalt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och en företagsledning med en god

kostnadskontroll inser vikten av att hushålla
med resurser och vara medveten om risker.
Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur
priset på den vara/de varor företaget säljer
utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om
vi bedömer att värderingen är tydligt låg.
Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar
enligt våra bästa idéer oberoende av bransch
och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet.
Vi är försiktiga med att ha en bestämd
uppfattning om börsens utveckling. Vår
filosofi är att alltid vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas
urval av aktier över tiden skall generera en
avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex.
Vi tar gärna del av andras analyser och
bedömningar av företag. Vi tycker dock att
det är viktigt att ha ambitionen att alltid
själva försöka bilda oss en uppfattning om
företagens framtid. Vi strävar alltid efter en
egen förståelse av skälen till varför en aktie
bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik
ingår att komplettera allmänt tillgänglig
information om marknader och företag med
egna analyser och företagsbesök. Med ett
företagsfokuserat tänkande försöker vi över
tiden förbättra urvalsprocessen.
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Avkastning 2018

DIDNER & GERGE
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–14
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Didner & Gerge Aktiefond sjönk med
16,3 procent under 2018 jämfört med 4,4
procents nedgång för SIX Return Index.
Fonden hade därmed en utveckling som var
11,9 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett
nettoutflöde på 4 406 miljoner kronor och
fondförmögenheten minskade till 35 miljarder kronor. Vid årets utgång var andelsvärdet 2 331,40 kr per andel.
Under året har fonden påverkats negativt av
Danske Bank, Nordea, Volvo, SKF, Autoliv.
Under samma period har fonden gynnats av
en positiv utveckling för bland annat Nibe,
Lifco, AAK och Nolato.
Större förändringar
Didner & Gerge Aktiefonds största nettoköp skedde under året i Handelsbanken, Danske Bank, Atlas Copco, Sandvik
och SKF. De största nettoförsäljningarna
skedde i H&M, Telia, Novo Nordisk,
Nolato och Assa Abloy.
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, delvis på grund av låga
räntenivåer, men även andra faktorer har
spelat in som exempelvis låg kundnöjdhet

Fondens utveckling

och att de valt att lämna vissa delar för att
minska risken i banken. Framöver måste
banken lyckas med sina rationaliseringsambitioner och visa på fortsatt minskande
kostnader. Går detta har aktien en attraktiv värdering. Ett stort fokus på att skifta
ut pengar till aktieägarna möjliggör en god
direktavkastning i aktien.
har haft en mycket svag
kursmässig utveckling under året. Det har
visat sig att omfattningen av de så kal�lade penningtvätt-affärerna hos en filial
i Estland har varit vida större än tidigare
befarat. Banken stängde ned denna verksamhet 2015. Eventuella böter från framförallt amerikanskt håll kan bli stora och troligtvis dröja 1–2 år tills de blir fastställda,
vilket skapar stor osäkerhet i aktien. Vi
har än så länge på grund av den påtagligt
försiktiga värderingen valt att kvarstå som
ägare i bolaget.
Danske Bank

har verksamhet i främst
Norden, Storbritannien samt även Nederländerna. Etableringen i Storbritannien
och Nederländerna är hittills lyckad även
om expansionstakten av nya kontor har
avtagit. De förväntar sig att vinsttillväxten
huvudsakligen ska komma från de befintliga kontoren då dessa blir mer mogna. Det
finns en viss oro i marknaden för att bankens modell med många kontor kan visa sig
Handelsbanken

Utveckling Didner & Gerge Aktiefond inkl. utdelningar [
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Adam Nyström
Gustaf Setterblad
SIX Return
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dyr i framtiden, samt att banken har en stor
exponering mot den svenska bolånemarknaden där de kan få se krympande mar-

] och Six Return Index [
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2017

2018

Största nettoköp Mkr
Handelsbanken A (SE)
Danske Bank (DK)

1 079
878

Atlas Copco B (SE)

859

Sandvik (SE)
SKF B (SE)

807
724

Volkswagen Pref (DE)

394

Veoneer SDB (US)

358

Epiroc B (SE)

321

Trelleborg (SE)

139

10 största nettosälj Mkr
Hennes & Mauritz (SE)

1 751

Telia (SE)
Novo Nordisk B (DK)
Nolato (SE)
Assa Abloy (SE)
Autoliv SDB (US)

971
745
703
544
427

Deutsche Bank (DE)
AAK (SE)
Indutrade (SE)
Nordea (FI)

372
336
306
261

ginaler framöver. Detta bekymrar många
investerare och har minskat aktiens värderingspremie mot de andra bankerna.
har förutom lastbilar också betydande verksamheter inom anläggningsmaskiner, bussar och marinmotorer. Under
2018 har marknaderna inom både lastvagnar och anläggningsmaskiner varit starka
och leveranserna ligger på höga nivåer.
Den starka efterfrågan har medfört vissa
svårigheter att kunna leverera, vilket har
hållit tillbaka vinstutvecklingen. Under
2019 förväntar sig marknaden att det bör
bli en viss inbromsning, men fortsatt höga
nivåer överlag. Serviceaffären fortsätter att
utvecklas väl vilket är viktigt för lönsamheten på sikt. Man ska dock komma ihåg
att lastvagnsmarknaden är kraftigt cyklisk
Volvo

och att många marknader ligger på en hög
nivå ur ett historiskt perspektiv. Volvo har
under hösten upptäckt ett slitageproblem i
en avgasreningsprodukt och de har reserverat ett större belopp för att täcka eventuella framtida kostnader.
är ett av världens ledande bolag inom
kullager, tätningar och smörjsystem. SKF
möter konkurrens från lågkostnadsaktörer och måste hela tiden utveckla sitt
produktutbud för att bibehålla sin marginalnivå. Värderingen på aktien är lägre än
för många andra svenska verkstadsbolag.
Bolaget och dess ledning jobbar hårt med
att förbättra bolaget sedan en tid, vilket vi
tror de kommer att lyckas med.
SKF

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 bolaget gjort ett antal stora förvärv i
Europa och USA vilket stärkt positionen
på marknader där de tidigare hade en relativt svag ställning. Aktiens värdering är
hög, men givet den starka historiken samt
att tillväxtförutsättningarna är fortsatt
goda bedömer vi att aktien är värd att äga
för den med lång tidshorisont.
Nibe

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 måttlig och de
bör kunna ge en hög utdelning till sina
aktieägare.

SEB

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 avseenden varit lyckat. Nu har
Trelleborg

fokus flyttats mot att få bolaget att växa
och förvärvstakten har ökat. Värderingen
är modest och det borde finnas fortsatta
möjligheter för ledningen att fortsätta sitt
arbete att utveckla bolaget över tid.
Indutrade är ett teknikhandelsbolag
som uppvisat god vinsttillväxt över tid.
Den främsta drivaren av bolagets vinster
har varit att de har lyckats göra många
fina förvärv till en relativt låg värdering.
Historiskt sett har bolaget främst varit
verksamt i Norden men de senaste åren
har det ökat sin exponering mot övriga
Europa. Den nya VD:n måste visa att
Indutrade kan fortsätta att förvärva bolag
till rimliga priser, och då har aktien goda
möjligheter att fortsätta utvecklas väl
över tid.

är ett världsledande företag
avseende utomhusprodukter som motorsågar och gräsklippare. Ledningen har
sedan en tid genomfört ett förändringsarbete i bolaget vilket har gett goda resultat
överlag. Dock har de inte lyckats komma
tillrätta med den svaga ställningen och
dåliga lönsamheten på konsumentmarknaden i USA, och nu tas ett större strukturgrepp där. Värderingen är rimlig och de
viktiga och lönsamma delarna bör kunna
fortsätta att utvecklas väl.
Husqvarna

Sandvik har en stark global ställning inom

verktyg för metallbearbetning samt en
stark position inom maskiner och verktyg
för gruvindustrin. Ledningens arbete med
att lyfta lönsamheten genom bland annat
ökad decentralisering och renodling har
hittills visat på goda resultat.
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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Finansiella instrument*

Antal

Ansk.värde

Kurs** Värde Mkr

%

Finansiella instrument*

DAGLIGVAROR					
3,1
AAK (SE)
8 839 946
303,6 122,70 1 084,7 3,1
					
FINANS					
30,4
Nordea (FI)
42 790 199 3 728,5
74,58 3 191,3 9,1
Danske Bank (DK)
17 465 752 3 856,4 175,03 3 057,1 8,7
Handelsbanken A (SE)
27 400 773 3 014,4
98,30 2 693,5 7,7
SEB A (SE)
18 678 843 1 623,8
86,10 1 608,2 4,6
Swedbank (SE)
466 766
96,9 197,75
92,3 0,3
					
HÄLSOVÅRD					
5,8
Lifco (SE)
3 664 195
357,1 327,50 1 200,0 3,4
Attendo (SE)
10 791 306
634,8
78,70
849,3 2,4
					
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
44,6
Volvo B (SE)
22 460 772 1 926,1 115,95 2 604,3 7,4
SKF B (SE)
17 107 912 2 700,1 134,45 2 300,2 6,6
Nibe Industrier (SE)
17 964 942 1 076,1
90,92 1 633,4 4,7
Trelleborg (SE)
11 695 575 1 195,4 139,35 1 629,8 4,6
Indutrade (SE)
7 422 144
789,1 205,60 1 526,0 4,4
Sandvik (SE)
11 871 213 1 351,3 126,35 1 499,9 4,3
Hexpol (SE)
20 418 094
848,0
70,05 1 430,3 4,1
Atlas Copco B (SE)
6 761 542 1 305,3 193,32 1 307,1 3,7
Loomis (SE)
2 523 641
331,1 286,00
721,8 2,1
Epiroc B (SE)
6 904 056
453,6
78,88
544,6 1,5
Beijer Alma (SE)
2 720 988
78,3 129,98
353,7 1,0
Nolato (SE)
202 306
48,3 366,50
74,1 0,2

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

2018

2017

2016

Antal

Ansk.värde

Kurs** Värde Mkr

%

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
13,7
Husqvarna B (SE)
23 220 864 1 298,6
65,70 1 525,6 4,4
Volkswagen Pref (DE)
1 055 086 1 651,4 1 407,61 1 485,1 4,2
Autoliv SDB (US)
1 843 545 1 249,5 629,80 1 161,1 3,3
Veoneer SDB (US)
2 342 150
767,9 224,65
526,2 1,5
Husqvarna A (SE)
1 844 655
82,9
65,60
121,0 0,3
SUMMA VÄRDEPAPPER				 34 220,5 97,6
					
					
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				 2,4
Banktillgodohavanden				 993,7
Upplupna intäkter/kostnader, netto				 –37,2
Övriga skulder				 –115,9
				
FONDFÖRMÖGENHET				 35 061,2 100,0

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).

2015

2014

2013

35 061
46 354
41 203
34 734
2 331,40 2 785,83 2 535,64 2 189,57
15,039
16,639
16,249
15,864
0
0
0
0
–16,31
9,87
15,81
8,55
–4,41
9,47
9,65
10,40
–7,67
6,41
5,83
6,59

32 411
2 017,2
16,068
0
19,01
15,81
11,86

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

2012

2011

2010

2009

15 701
11 707
14 877
1 319,2 1 082,98 1 314,48
11,902
10,810
11,318
41,41
20,64
12,85
25,97
–16,24
29,50
16,49
–13,51
26,70
12,00
–16,69
23,05

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

Omsättning					
Omsättningshastighet, ggr 1

0,23

0,19

0,25

0,29

0,25

0,27

0,28

0,51

0,43

0,59

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

1,22
6,2
0,03
0
1,22

1,22
7,3
0,04
2,0
1,23

1,22
5,7
0,03
1,8
1,23

1,22
6,6
0,03
1,8
1,23

1,22
6,6
0,04

1,22
8,0
0,06

1,22
5,4
0,07

1,22
8,2
0,06

1,22
7,6
0,07

1,22
6,7
0,07

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,23

132
8

125
8

137
8

135
8

142
9

140
8

113
7

134
9

165
10

10,45
9,31
4,41

14,08
11,69
5,72

20,16
15,49
6,54

21,77
17,33
5,86

28,91
19,90
11,19

32,20
27,30
12,13

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

121
8

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 38
Totalrisk D&G Aktiefond, %
Totalrisk för SIX Return, %
Aktiv risk, %
Aktiv andel 2018-12-31, %

13,25
11,10
4,55
72,19

11,58
10,58
3,73
64,29

15,35
14,91
4,32
57,98

14,39
13,72
4,57
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, mellan 2015–2017 redovisas de separat och 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
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Resultat- och balansräkning 2018-12-31
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2018
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
–7 772 658 580
Aktieutdelningar
1 443 789 104
Valutakursvinster och -förluster netto
–6 528 286
		

–6 335 397 762

ÅR 2017

3 299 112 311
1 378 610 110
0
4 677 722 421

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–533 820 776
–557 602 448
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–6 202 707
–7 340 680
räntekostnader
–10 949 383
–12 830 368
analyskostnader
0
–1 967 309
		
Årets resultat

–550 972 866

–579 740 805

–6 886 370 628

4 097 981 616

BALANSRÄKNING
2018-12-31
2017-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
34 220 538 362
43 910 642 462
Bank- och övriga likvida medel
993 739 719
2 526 492 688
		

35 214 278 081

46 437 135 150

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
37 233 721
48 664 507
Övriga skulder (köpta värdepapper)
115 889 959
34 967 117
		

153 123 680

83 631 624

35 061 154 401

46 353 503 526

2018
2 307 854 633
–1 946 071 979
–8 134 441 234

2017
2 518 696 055
–476 408 380
1 256 824 636

–7 772 658 580

3 299 112 311

Förändring av 		
fondförmögenheten
2018
Fondförmögenhet IB
46 353 503 526
Andelsutgivning
3 600 791 832
Andelsinlösen
–8 006 770 329
Årets resultat
–6 886 370 628

2017
41 202 888 564
6 401 369 244
–5 348 735 898
4 097 981 616

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

35 061 154 401

46 353 503 526

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

Internationella normer

✓

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar
av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

HÅLLBARHETSASPEKTER
SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

✓
✓
✓

✓

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling)

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som
inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer
att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under
en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt

Andra hållbarhetsaspekter

Övrigt

METODER
SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

✓

Fonden väljer in

✓

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser
och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara
avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

✓

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer
hållbar riktning.

✓
✓
✓
✓

Bolagspåverkan i egen regi
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan: Fondbolaget kommer att medverka i dialog
med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i
portföljen

Fonden väljer bort

UPPFÖLJNING
AV HÅLLBARHETSARBETET

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och
tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen
sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten
eller tjänsten.

ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen för Didner & Gerge
Aktiefond. I samband med analysen beaktas relevanta ESG-faktorer och hur
enskilda bolag ligger till jämfört sina konkurrenter. ESG-faktorer diskuteras
också löpande med representanter för bolagen.

Produkter och tjänster

Fonden har valt in
I våra innehav genomför vi återkommande en helhetsbedömning av bolagets
förutsättningar och värdering. I samband med detta beaktas relevanta ESG
faktorer, både från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv.
Epiroc och Veoneer är nya innehav i fonden, och värda att nämna ett par
ord om i hållbarhetshänseende:
Teknikbolaget Veoneer utvecklar produkter och system inom aktiv
säkerhet åt fordonsindustrin. Systemen kan mildra och förebygga många av
vanligaste olyckstyperna, vilket kommer vara till stor nytta för att minska
antalet skadade och döda i trafiken. Detta anser vi bidrar mycket positivt till
samhället på lång sikt.
Epiroc lever på att hjälpa sina kunder bli så produktiva och effektiva som

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓

Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Alkohol
Tobak
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran

möjligt och satsar mycket på innovation för att uppnå detta. Epiroc investerar
nu i att elektrifiera och automatisera gruvdriften, vilket leder till fördelar på
en mängd områden. Det är bra för operatörerna då de inte behöver befinna
sig nere i gruvschakten i samma utsträckning utan kan vara i en säkrare och
mer hälsosam miljö. Miljöbelastningen minskar då man bland annat kan spara
stora mängder energi genom minskad ventilation. Maskiner och motorer kan
göras mindre vid autonom kontinuerlig drift, och kan de dessutom elektrifieras
blir energianvändningen långt mer effektiv.
Vatten åt alla kallas ett av bolagets sociala projekt, som bygger brunnar i
utvecklingsländer. Projektet startades av bolagets (dåvarande Atlas Copco)
anställda redan 1984 och finansieras genom frivilliga donationer från de
anställda som bolaget sedan dubblar. Projektet har sedan starten gett över
två miljoner människor tillgång till dricksvatten och tvättmöjligheter.
Fonden har valt bort
Fonden har valt att exkludera ett antal kategorier av bolag. Exempel på
dessa är bolag inom kommersiell spelverksamhet, alkohol, tobak och fossila
bränslen.
Vad gäller tobaksprodukter var det ett okomplicerat beslut för fonden att
exkludera tobaksbolag som främst sysslar med cigaretter och liknande, då de
skadliga hälsoeffekterna av tobaksrökning är vetenskapligt väl belagda. Det
bolag som främst var aktuellt för oss att investera i, Swedish Match, är dock
huvudsakligen inriktat på snus. Vi erfar att det är någorlunda väl utrett att
snus är mindre skadligt för hälsan än röktobak, och man kan argumentera för
att snus har positiva hälsoeffekter i de fall det får folk att byta ut cigaretter
mot snus. Efter noggrant övervägande har vi dock ändå valt att exkludera
samtliga tobaksprodukter från vad vi kan investera i.

Fonden har sällan eller aldrig ägt bolag som utvinner fossila bränslen,
bland annat då att vi anser att det är svårt att förutsäga lönsamheten över tid
eftersom oljepriset kan fluktuera kraftigt. Då vi kontinuerligt utvecklar vårt
hållbarhetsarbete samt upplever det finns en efterfrågan hos kunder kring
detta, så har vi 2018 tagit ett aktivt beslut att gentemot kund lova att inte
heller framöver investera i dessa bolag.
Spelbolag utgör en sektor som vi har valt att inte heller investera i framöver.
Även här har fonden inte varit investerad tidigare. Skälet har främst varit att
vi anser att de negativa effekterna av kommersiella bettingspel är svåra att
bortse från, trots att det kan generera betydande skatteintäkter till staten.
Fondbolaget har påverkat
Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med
innehavens bolagsledningar. Vi har under 2018 speciellt haft dialog med
Danske Bank med anledning av pengatvättsskandalen. Fondens förvaltare
åkte ned till Köpenhamn för möte med bolagets dåvarande VD, samt har
även haft möten vid andra tillfällen och träffat IR/ledningspersoner från
banken för att diskutera utvecklingen. Fondens förvaltare har åkt ner och
träffat representanter för huvudägaren A.P. Møller Holding och en av de
påtänkta nya styrelsemedlemmarna, och diskuterat arbetet med ny styrelse
och ledning för Danske Bank. Fondens förvaltare har närvarat och röstat på
den extra bolagsstämma i Köpenhamn där nya styrelseledamöter valdes in
i banken.
Fondbolaget har även deltagit i dialog med Danske Bank och Nordea via
extern part, ISS ESG.
Fondbolaget sitter i valberedningarna för Attendo, Lifco, Hexpol, AAK,
Loomis, Beijer Alma, Trelleborg, Husqvarna och Indutrade.
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0

Småbolag

Avkastning 2018

–0,2%

–2
–4
–6

–7,3%

–8
–10

Didner & Gerge Småbolag visade under
2018 en nedgång på 7,3 procent jämfört
med 0,2 procents nedgång för Carnegie
Small Cap Return Index. Fonden hade
därmed en utveckling som var sämre än sitt
jämförelseindex.

Större förändringar
De största nettoköpen under perioden var
Schouw & Co, Sbanken och Veoneer. De
största nettoförsäljningarna var Balder,
Beijer Ref och Indutrade. Fondförmögenheten minskade under året till 12,0 miljarder kronor som följd av utflöden och förVid årets utgång var andelsvärdet 677,3 kr
valtningsresultatet.
per andel. Fonden hade under perioden
ett nettoutflöde på 2,0 miljarder kronor.
Viktiga innehav
Under året har fonden gynnats av en positiv
Här följer en kort beskrivning av fondens
kursutveckling för bland andra Beijer Ref,
största innehav vid årsskiftet.
THQ Nordic, Nibe, Hembla och Ambea.
Under samma period har fonden påverkats Husqvarna har en lång historik som
negativt av en svag kursutveckling för Syd- sträcker sig tillbaka ända till 1689. Under
bank, Trelleborg, Hoist Finance, Veoneer århundradena har bolaget tillverkat ett
och Husqvarna.
stort antal olika produkter bland annat
Fonden hade under 2018 en avsevärt symaskiner, motorcyklar och köksmaskisämre utveckling än sitt jämförelseindex. ner. Idag är Husqvarna ett världsledande
Framförallt under andra halvåret av 2018 tillverkare av produkter för skogs-, parkmissgynnades fonden av konjunkturell och trädgårdsskötsel och har även under
oro som ledde till en svag kursutveckling senare år byggt upp en verksamhet inom
för flera innehav inom verkstadssektorn. verktyg och maskiner till byggnads- och
Det räntefall som följde i spåren av denna stenindustrin.
konjunkturoro bidrog till en svag utveckDivisionen Consumer Brands har under
ling för innehaven inom finanssektorn. en längre period uppvisat lönsamhetsproFonden fick samtidigt se bolagsspecifika blem. Under 2018 togs beslutet att lämna
händelser bidra till en negativ utveckling produktsegment och varumärken i lägre
för ett flertal innehav, mest påtagligt var prissegment och kvarvarande verksamhet
detta i Hoist Finance, Veoneer och Robit. inom Consumer Brands kommer integreFondens utveckling

Utveckling D&G Småbolag inkl. utdelningar [
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Övrig information
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en attraktivt prissatt aktie med strukturella tillväxtmöjligheter givet en gynnsam
demografi och med begränsad konjunkturkänslighet.
Sydbank är en av Danmarks större banker,

med fokus på små och medelstora företag.
Sydbanks aktie utvecklades mycket svagt
under 2018, då de senaste årens gynnsamma
kostnadsutveckling avstannade i spåren av
ökade investeringar i IT och regelefterlevnad samtidigt som svag kreditefterfrågan
bidrog till fallande ränteintäkter. Den låga
värderingen och en god kapitalåterföring
har i det korta perspektivet överskuggats av
den svaga vinstutvecklingen.
har sedan 2005 konsekvent legat
högst i mätningar av kundnöjdhet på den
norska bankmarknaden. Utifrån en helt
digital plattform har banken gradvis ökat
sina marknadsandelar, framförallt inom
bolån. Banken har nyligen ökat produktutbudet inom kapitallätta områden såsom
sparande och försäkringar. En lansering
av ett erbjudande till små- och medelstora
företag under 2019 bör komma att gynna
räntenettot.
Sbanken

ras i divisionerna Husqvarna och Gardena.
Omstruktureringen kommer medföra en
reducering av koncernens omsättning men
samtidigt ha en positiv inverkan på koncernens lönsamhet. Verksamhetsåret 2018
präglades även av ogynnsamma väderleksförhållanden för Husqvarnas försäljning.
Följaktligen har kursutvecklingen varit
svag men vi finner värderingen mycket
attraktiv om man tittar tre till fem år fram
i tiden. Husqvarna är fondens största innehav.
är en industrikoncern med
fokus på polymera material. Vi ser fortsatt
att Trelleborg kontinuerlig förbättrar sina
positioner inom de nischer där bolaget är
verksamt. Under årets inledande tre kvartal ökade omsättningen med 7 procent och
rörelsevinsten med 18 procent. Trots denna
utveckling har aktiekursutvecklingen varit
mycket svag. Aktiemarknaden förväntar
sig således betydligt sämre framtidsutsikter inom de marknader Trelleborg verkar
inom. Den organiska tillväxten har varit
blygsam med en tillväxt på 3 procent men
det ska ses mot bakgrund att bolaget har
valt att avveckla vissa mindre lönsamma
affärer. Rörelsemarginalen har fortsatt att
förstärkas. Marknadsutsikterna är kortsiktigt mer osäkra jämfört med för ett år sedan.
Samtidigt är aktiens värdering idag betydligt lägre.
Trelleborg

Securitas erbjuder säkerhetstjänster i form

av stationär bevakning, mobil bevakning
och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet,
brandskydd och trygghetslösningar samt
riskhantering för företag. Bolaget har verksamheter i 55 länder och har kunder inom
många olika branscher och kundsegment.

Verksamheten har utvecklat sig väl under
årets 9 första månader med en valutajusterad försäljningstillväxt inklusive förvärv
på 8 procent och en något högre rörelsemarginal. Bolaget har än så länge lyckats
balansera löneökningar med prisökningar
i sina kontrakt, något som har varit en viss
källa till oro bland analytiker. Tillväxten
inom säkerhetslösningar och elektronisk
säkerhet uppgick till 22 procent och uppgår
numera till 20 procent av den totala försäljningen. Lyfter man blicken några år framåt
har denna förändring i koncernens affärsmix god möjlighet att bidraga till en högre
intjäningsförmåga, en förstärkt konkurrenssituation i form av högre inträdesbarriärer samt en attraktiv vinsttillväxt. Samtidigt uppvisar bolagets verksamhet vissa
defensiva kvaliteter vilket gör att vår syn på
aktien är positiv.
Lagercrantz är en teknikkoncern inom
elektronik, el och kommunikation som
länge varit ett större innehav i fonden. Efter
ett 2017 präglat av motgångar i vissa dotterbolag återvände Lagercrantz till kraftig
vinsttillväxt under senare delen av 2018,
vilket återigen visade styrkan på grundmodellen med en decentraliserad affär med
tydligt resultatansvar, med fortsatta möjligheter till värdeskapande förvärv.
Ambea är en vårdkoncern med verksamhet
i Sverige och Norge. I slutet av 2018 annonserades förvärvet av Aleris Care, vilket
kommer att delfinansieras av en nyemission
under 2019. Vi bedömer affären som strategiskt korrekt och finansiellt gynnsam. Affären bör medföra omfattande direkta kostnadssynergier, då det finns överlappande
centrala funktioner. Vi ser Ambea som

Mekonomen är en ledande grossist av bil-

reservdelar och driver ett nätverk av 450
butiker och 3 300 verkstäder. Verksamheten
drivs genom fem segment FTZ (Danmark),
Inter-team (Polen), MECA (Sverige och
Norge), Mekonomen (Sverige, Norge och
Finland) och Sørensen og Balchen (Norge).
Under 2018 annonserade Mekonomen sitt
största förvärv hitintills genom köpet av
FTZ och Inter-Team. Förvärvet delfinansierades med en riktad nyemission i vilken
Småbolagsfonden medverkade. Genom
förvärvet har Mekonomen etablerat sig som
marknadsledare i Danmark samt skapat en
plattform för tillväxt in den relativt snabbt
växande polska marknaden. Inköpssynergier från förvärvet, positiva effekter från
investeringar i centrallagret i Strängnäs
samt en förväntad god slutmarknad de
kommande åren skapar förutsättningar för
bolaget att framgent åter visa vinsttillväxt.
Värderingen bedöms synnerligen attraktiv,
inte minst givet verksamhetens defensiva
karaktär.
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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Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					5,0

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER forts.

411,2

3,4

Coor Service Management (SE) 6 440 800

348,8

70,40

453,4

3,8

Kopparbergs Bryggeri (SE)
1 274 012 264,3 152,60 194,4
					

1,6

Nibe Industrier (SE)

3 510 222

202,6

90,92

319,1

2,7

Hexpol (SE)

4 396 718

371,4

70,05

308,0

2,6

Beijer Alma (SE)

2 203 920

194,4 129,98

286,5

2,4

Sweco B (SE)

1 365 000

187,7 196,90

268,8

2,2

Indutrade (SE)

1 287 719

119,5 205,60

264,8

2,2

Bufab (SE)

3 007 662

197,6

85,70

257,8

2,1

Elanders (SE)

2 718 035

278,8

87,20

237,0

2,0

ÅF (SE)

1 140 000

133,1 160,40

182,9

1,5

Schouw & Co. (DK)

623 542

498,1 659,40

FASTIGHET					8,4
Hembla (SE)

2 747 759

194,9 148,00

406,7

3,4

NP3 Fastigheter (SE)

3 484 124

154,2

61,00

212,5

1,8

146,7 252,00

190,6

1,6

196,3

177,4

1,5

NP3 Pref (SE)
606 491
17,0 31,91
19,4
					

0,1

Balder B (SE)
Kojamo (FI)

756 366
2 160 085

82,12

FINANS					12,6

497 563

120,9 366,50

182,4

1,5

Sydbank (DK)

2 314 792

599,2 210,61

487,5

4,1

VBG (SE)

1 030 113

116,9 126,80

130,6

1,1

Sbanken (NO)

6 162 763

496,0

76,79

473,2

3,9

Rejlers (SE)

1 681 807

115,6

118,4

1,0

Storebrand (NO)

3 755 000

179,4

63,11

237,0

2,0

0,2

Hoist (SE)

4 307 699

320,3

43,15

185,9

1,5

Robit (FI)
1 714 010 164,3 16,62
28,5
					

Volati (SE)
3 914 000 227,5 33,00 129,2
					

1,1

HÄLSOVÅRD					11,8

Nolato (SE)

70,40

INFORMATIONSTEKNOLOGI					10,5
Lagercrantz (SE)

6 460 000

86,10

556,2

4,6

THQ Nordic (SE)

2 077 716

280,1

78,1 144,40

300,0

2,5

Ambea (SE)

5 999 049

481,3

86,90

521,3

4,4

Atea (NO)

2 163 180

168,9 113,64

245,8

2,0

Lifco (SE)

1 174 944

162,4 327,50

384,8

3,2

Vitec (SE)

2 049 475

152,6

159,0

1,3

Attendo (SE)

3 340 000

186,2

Addnode (SE)
26 095
1,0 103,50
					

2,7

0,0

262,9

2,2

Recipharm (SE)
2 145 421 258,2 113,20 242,9
					

78,70

2,0

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					

77,60

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					 12,9

37,1

Husqvarna B (SE)

12 186 684

779,8

65,70

800,7

6,7

Trelleborg (SE)

5 143 344

730,0 139,35

716,7

6,0

Mekonomen (SE)

4 992 616

601,4

91,50

456,8

3,8

Securitas (SE)

4 912 916

710,1 142,25

698,9

5,8

Veoneer SDB (US)

1 015 000

447,9 224,65

228,0

1,9

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

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

12 004
677,31
17,723
0
–7,33
–0,17

14 991
730,92
20,510
0
9,38
8,82

13 309
668,23
19,916
0
14,03
12,18

9 705
586,02
16,563
0
31,20
30,07

6 816
446,67
15,260
0
18,03
21,56

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

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

1 051
226,10
4,648
5,72
–13,04
–13,24

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

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

0,27

0,27

0,21

0,47

0,35

0,12

0,35

0,96

1,18

0,52

1,40
6,3
0,07
0
1,40

1,40
6,2
0,07
1,0
1,41

1,40
4,7
0,08
0,3
1,40

1,40
5,1
0,07
0,2
1,40

1,40
2,6
0,05

1,40
3,0
0,08

1,40
1,0
0,07

1,40
2,7
0,11

1,40
3,6
0,10

1,40
1,2
0,11

1,40

1,40

1,39

1,41

1,40

1,34

147
9

151
9

145
10

160
10

153
10

170
10

159
9

135
9

150
9

209
12

11,43
10,73
14,00
15,13
11,74
12,56
6,60
5,29
6,92
69,78		

18,57
16,02
6,96

20,64
20,37
5,85

25,43
23,03
7,25

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1
Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, %
Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Engångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 38
Totalrisk D&G Småbolag, %
Totalrisk för CSRX, %
Aktiv risk, %
Aktiv andel 2018-12-31, %

12,24
11,48
4,04
79,42

12,35
12,88
2,95
73,15

14,28
16,97
6,31
64,75

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 transaktionskostnadermellan 2015–2017 redovisas de separat och 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
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Finansiella instrument*

Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr

%

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER forts.
Byggmax (SE)

1 880 000

115,8

32,00

60,2

0,5

SUMMA VÄRDEPAPPER				11 799,8

98,3

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					

1,7

Resultat- och balansräkning 2018-12-31
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2018
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
–1 060 470 431
Ränteintäkter
5 680
Aktieutdelningar
328 873 676
Valutakursvinster och -förluster netto
–1 277 989

1 211 303 322
0
292 810 147
0

Banktillgodohavande				263,4

		

Övriga tillgångar				93,0

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–205 427 112
–210 784 699
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–6 264 345
–6 185 891
övr finansiella kostnader (räntekostnad)
–5 075 049
–9 494 908
analyskostnader
0
–972 573

Upplupna intäkter/kostnader, netto				–15,0
Övriga skulder				–137,2
FONDFÖRMÖGENHET				12 004,0 100,0
* 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).
10 största nettoköp Mkr
Schouw & Co. (DK)
Sbanken (NO)
Veoneer SDB (US)
Mekonomen (SE)
Coor Service Management (SE)
Kojamo (FI)
Securitas (SE)
Trelleborg (SE)
Storebrand (NO)
Hoist (SE)

10 största nettosälj Mkr
498
496
448
329
214
196
181
166
84
75

Balder B (SE)
Beijer Ref (SE)
Indutrade (SE)
Nibe Industrier (SE)
ÅF (SE)
Nolato (SE)
Getinge (SE)
Loomis (SE)
Nobia (SE)
Systemair (SE)

459
449
350
321
292
227
223
222
173
147

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.

–732 869 064

ÅR 2017

1 504 113 469

		

–216 766 506

–227 438 071

Årets resultat

–949 635 570

1 276 675 398

BALANSRÄKNING
2018-12-31
2017-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
11 799 786 970
13 670 963 332
Bank- och övriga likvida medel
263 367 380
1 359 434 808
Övriga tillgångar (sålda värdepapper)
93 016 462
8 326 541
		

12 156 170 812

15 038 724 681

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
14 968 993
17 922 091
Övriga skulder
137 157 212
29 852 826
		

152 126 205

47 774 917

12 004 044 608

14 990 949 764

2018
1 689 875 835
–162 898 341
–2 587 447 925

2017
1 124 526 080
–224 171 788
310 949 030

		
–1 060 470 431
Förändring av 		
fondförmögenheten
2018
Fondförmögenhet IB
14 990 949 764
Andelsutgivning
1 683 041 359
Andelsinlösen
–3 720 310 944
Årets resultat
–949 635 570

1 211 303 322

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier

Fondförmögenhet UB

12 004 044 608

2017
13 308 834 104
3 451 764 763
–3 046 324 501
1 276 675 398
14 990 949 764
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Hållbarhetsredovisning
HÅLLBARHETSINFORMATION

Internationella normer

✓

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar
av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

HÅLLBARHETSASPEKTER
SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

✓
✓
✓

✓

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)

✓

Fonden väljer in

✓

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser
och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara
avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

✓

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och
tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen
sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten
eller tjänsten.
Produkter och tjänster

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och/eller krigsmateriel
Pornografi
Tobak
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer
att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under
en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Andra hållbarhetsaspekter

METODER
SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som
inte följer internationella normer.

Övrigt
Övrigt

✓

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer
hållbar riktning.

✓
✓
✓
✓

Bolagspåverkan i egen regi
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan: Fondbolaget kommer att medverka i dialog
med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i
portföljen

UPPFÖLJNING
AV HÅLLBARHETSARBETET
ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen för Didner & Gerge
Småbolagsfond. I samband med analysen beaktas relevanta ESG-faktorer
och hur enskilda bolag ligger till jämfört sina konkurrenter. ESG-faktorer
diskuteras också löpande med representanter för bolagen.
Fonden har valt in
En investering i ett nytt innehav sker alltid efter en helhetsbedömning av
bolagets förutsättningar och värdering. I samband med detta beaktas
relevanta ESG-faktorer, både från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv.
Fonden har under året investerat i fyra nya innehav och vi bedömer att alla
dessa bolag på olika områden uppvisar goda resultat inom hållbarhetsarbete.
Sbanken: Norska Sbanken är en digital bank, som har en tydlig strategi
att enbart verka via Internet. Ur ett hållbarhetsperspektiv har vi till stor
del fokuserat på själva affärsmodellen när vi analyserat Sbanken. Hos en
snabbväxande bank finns det en risk i kreditgivningen. Fokuserar banken allt
för mycket på expansion kan det skapa problem när ekonomin blir sämre. Vi
bedömer att Sbankens fokus på att attrahera kunder genom en transparent

prissättning minskar risken i kreditgivningen, särskilt då en stor del av
kundinflödet består av existerande lån som förs över till Sbanken från andra
långivare.
Schouw: Det danska konglomeratet Schouw består av ett flertal
verksamheter. Den största verksamheten är Biomar som är en av
världens största tillverkare av foder till kommersiella fiskodlare. Biomars
utvecklingsarbete fokuserar till stor del på att reducera klimatavtrycket från
fiskodling genom att ta fram foder där innehållet av vildfisk kan minskas.
Detta sker genom att vegetabilier tillsätts utan påtaglig påverkan på smak
och näringsinnehåll i den odlade fisken.
Veoneer: Det svenska teknikföretaget Veoneer utvecklar aktiva
säkerhetsprodukter till fordonsindustrin. Dessa produkter har som syfte
att förebygga och undkomma möjliga olyckssituationer inom trafiken, med
gynnsam påverkan på omvärlden som följd. I takt med att Veoneer rör sig från
dagens utvecklingsfas till en mer omfattande produktionsfas, vilket bör ske
under de kommande två åren, kommer produktionens hållbarhet att hamna i
större fokus. Med sitt ursprung i Autoliv, sedan länge en etablerad aktör inom
fordonsindustrin, bedömer vi att det finns goda förutsättningar för att detta
skall ske på ett hållbart sätt.
Kojamo: Det finska hyresfastighetsbolag Kojamo är en av landets största
hyresvärdar och fokuserat på de växande storstadsregionerna. Vi bedömer
att bolaget har trovärdig strategi för att minska energi- och vattenförbrukning
i fastigheterna. Vi har även möjlighet att följa detta kontinuerligt i bolagets
hållbarhetsredovisning där vi noterar att förbrukningsnivåerna faller i absoluta
nivåer trots det växande fastighetsbeståndet. Vi bedömer även att Kojamo
uppvisar gynnsamma trender relativt jämförbara finska fastighetsbolag även
om skillnader i fastighetsbeståndens karaktär försvårar direkta jämförelser.
Fonden har valt bort
Fonden har valt bort att investera i bolag som bedriver kommersiell
spelverksamhet, dvs lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet. Under

2018 togs även beslutet att exkludera investeringar i tobaksbolag. Detta hade
dock ingen påverkan på portföljens dåvarande sammansättning.
Fondbolaget har påverkat
Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med
innehavens bolagsledningar. Vi har under 2018 haft dialog kring ESGfrågor med flera av våra innehav. Vi har med Ambea haft en dialog kring
omsorgsbolagets arbete vid de tillfällen det uppstår klagomål från boende
i deras hem, eller uppdagas avsteg från rutiner. För ett omsorgsbolag
med en så pass omfattande verksamhet som Ambea är detta med all
sannolikhet något som kommer att uppstå vid flera tillfällen varje år, och
det är för oss viktigt att förstå hur bolaget agerar vid dessa tillfällen. Vi
har med företrädare för Nibe haft en diskussion kring hur nya regler kring
köldmedier, så kallade f-gaser, kan komma att påverka bolagets produkter.
Dessa köldmedier fyller i dagsläget en viktig funktion som stegvis kommer
att behövas att ersättas med miljövänliga alternativ. Med danska Schouw
har vi haft en dialog kring hur bolagets fiskfoderverksamhet Biomar köper
in råmaterial, och hur de arbetar med att hålla andelen marint innehåll
så låg som möjligt utan att påverka näringsinnehållet i slutprodukten.
Den norska IT-distributören Atea har sedan 2015 varit under utredning för
misstänkt korruption i Danmark. Under 2018 dömdes ett antal före detta
anställda för mutbrott. Vi har under de senaste åren varit i dialog med Atea
kring denna situation, såväl direkt som indirekt via ISS-Ethix. Under hösten
meddelade Atea att de med framgång genomgått en certifieringsprocess
för så kallat ledningssystem mot mutor, vilket tillsammans med andra
åtgärder medförde att de kunde återuppta normala affärsrelationer med
den danska offentliga sektorn.
Utöver detta har fondens förvaltare, eller andra representanter för
fondbolaget, ingått i valberedningen för följande innehav: Ambea, Beijer
Alma, Coor, Elanders, Hembla, Hexpol, Husqvarna, Indutrade, Lagercrantz,
Lifco, Mekonomen och Trelleborg.
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Avkastning 2018
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Didner & Gerge Globalfond visade under
2018 en nedgång på 6,4 procent jämfört
med 1,9 procents nedgång för MSCI ACWI
index. Fonden hade därmed en utveckling
som var svagare än sitt jämförelseindex.
Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 490 miljoner kronor.
Vid årets utgång var andelsvärdet 241,29 kr
per andel. Under året har fonden framförallt gynnats av en positiv kursutveckling
i Carl Zeiss, B3, Centene samt Orbotech.
Negativa bidrag har kommit från framförallt Autoliv/Veoneer, Jain Irrigation, SER
Educacional samt Activision Blizzard.
Större förändringar
2018 var ett volatilt aktieår, där vi såg både
skarpa uppgångar under första halvåret
och, som vi flaggade för i vår halvårsrapport, kraftiga nedgångar under andra halvåret.
Globalfondens fondförmögenhet ökade
under året, som en följd av kraftiga inflöden till fonden under första halvåret. Andra
halvåret innebar till viss del utflöden.
I halvårsrapporten skrev vi ’Sedan fondens start i september 2011 har värdet för en
fondandelsägare som var med från början
ökat med 174 procent, vilket innebär en
årlig ökning på 16 procent. Dessutom har
Utveckling sedan start

uppgången skett utan några större korrektioner att tala om. Detta är inget vi räknar
med kommer hålla för evigt, då nedgångar
på 20–30 procent på aktiemarknaden är en
naturlig del av de långa börscyklerna. Huruvida vi gynnas eller missgynnas av detta är
inget som går att förutsäga, det enda som är
säkert är att antalet bolag som kan bli intressanta ur ett värderingsperspektiv kommer
öka’.
Avkastningen för Globalfonden var markant svag under andra halvåret. Som vi ofta
påpekat har Globalfonden en tydlig målsättning att hålla nere antalet transaktioner
och utnyttja den fördel som ett långsiktigt
bolagsägande ger andelsägarna i fonden.
Vårt sökande efter rimligt värderade,
välskötta bolag med kapabla ägare och ledning pågår ständigt – och under 2018 fick vi
under nedgången så tillfällen att finna nya
bolag att investera i.
De största nettoköpen under perioden
var i Nexon, Prudential samt Bunzl, som
samtliga är nya innehav. Dessutom tillkom
Veoneer portföljen via en avknoppning från
Autoliv. Vi har även ökat vår position i bolaget under hösten. I slutet av 2018 tillkom
även Salesforce.com i portföljen.
Under perioden avyttrades tre stycken
innehav: Aflac, First Pacific samt Orbotech
(som även köptes in under året men som
Utveckling D&G Global inkl. utdelningar [
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KLA-Tencor la ett bud på efter kort innehavstid). Till skillnad från 2017, då antalet
innehav minskade med tre, ökade därmed
antalet innehav med tre till att åter uppgå
till 30 stycken.

av naturkatastrofer eller orealiserade förluster i investeringsportföljen, anser vi att
Markel har alla möjligheter att växa värdet
med 15 procent årligen under lång framtid.

ter härrörande från sofistikerad internetbaserad kriminell verksamhet som företag
utsätts för.

Viktiga innehav
Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax Financial i dagens form bildades 1986. Sedan dess har substansvärdet
ökat med i genomsnitt med över 20 procent
per år, och grundpelarna som gjort detta
möjligt kvarstår. Vi har ägt Fairfax sedan
fondens start och bolaget har under den
tiden ytterligare vässat sin försäkringsverksamhet, expanderat i Asien, Europa
och Östeuropa och positionerat sin investeringsportfölj på ett konservativt sätt utifrån de utmaningar som nu råder på både
aktie- och räntemarknaderna.

Centene har en omfattande portfölj av häl-

sovårdslösningar, framförallt för individer
som innefattas av de nationella sjukvårdsfärsäkringsprogrammen Medicare och
Medicaid. Centene är ett snabbt växande
företag med stark företagskultur, goda
samarbeten med sjukvårdsförsäkringsbolag likväl som med delstater. Oron kring
’Obamacares’ vara eller icke vara under
en möjlig Trump-administration gav oss
ingångsläge under 2016. Trots Trump-oro
så har bolaget taktat på starkt och avkastningen var knappt 80 procent 2017. Under
2018 har avkastningen fortsatt vara stark,
drivet av bolagets fina tillväxt.

ributionsbolag. Förenklat kan man säga att
Bunzl består av en stor mängd förvärvade
familjeföretag som över tid byggt upp en
betydelsefull lokal distributionsapparat
med produkter som används som tillbehör i exempelvis produktion, servering
eller försäljning, det vill säga städ- och
hygienprodukter som toalettpapper och
rengöringsmedel, plasthandskar, servetter,
engångsbestick, take-away-matlådor och så
vidare. Förenklat kan man säga: finns inte
Bunzls produkter på plats så har lunchrestaurangerna svårt att sälja sin mat, oavsett
hur bra kockar man har eller vilka råvaror
man inhandlat.

Markel är i huvudsak verksamt inom spe-

cialförsäkringar; dvs nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte
bryr sig nämnvärt om. Bolaget har varit ett
av betydande innehav sedan starten september 2011 och är för oss urtypen för ett
bolag man ’blir rik långsamt’ på. Givet att
enstaka år kan innebära bakslag på grund

är ett israeliskt
datasäkerhetsbolag som är en ledande
aktör inom företagsbrandväggar (Network
Fire Walls). Marknaden för IT-säkerhet
växer kraftigt. Tidigare var ca 10 procent av
IT-budgetarna allokerade till säkerhetslösningar, en siffra som nu är kraftigt växande
i och med att fler och fler hot och incidenCheck Point Software

Bunzl är ett brittiskt outsourcing- och dist-

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden
rätt att handla med optioner, terminer och
likartade finansiella instrument samt rätt
att låna ut värdepapper. Ingen av dessa
möjligheter har utnyttjats under perioden.
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Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

Finansiella instrument*

Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					
2,6
INFORMATIONSTEKNOLOGI forts.
Mandom Corp (JP)
780 000 130,7
243,24 189,7 2,6
Nomura Research Institute (JP) 500 500 111,9
329,30 164,8 2,3
					
Salesforce.com (US)
100 000 117,6 1 213,90 121,4 1,7
FINANS					
36,9
Spectris (GB)
400 000
99,9
257,20 102,9 1,4
Fairfax Financial (CA)
110 000 434,3 3 901,23 429,1 6,0
					
Markel (US)
40 000 288,1 9 199,72 368,0 5,1
KRAFTFÖRSÖRJNING					
3,5
Brookfield BAM (CA)
915 000 287,5
339,88 311,0 4,3
Brookfield BRP (BM)
1 100 000 295,4
229,47 252,4 3,5
					
Prudential (GB)
1 630 000 284,3
158,22 257,9 3,6
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
9,7
Oaktree Capital (US)
725 000 272,1
352,28 255,4 3,5
VF (US)
350 000 180,8
632,25 221,3 3,1
B3 (BR)
4 000 000 165,9
61,33 245,3 3,4
SER Educacional (BR)
5 250 000 213,6
35,57 186,7 2,6
Wendel (FR)
225 000 292,2 1 060,87 238,7 3,3
Autoliv SDB (US)
245 000 146,0
629,80 154,3 2,1
Ashmore Group (GB)
5 000 000 174,9
41,26 206,3 2,9
Veoneer SDB (US)
600 000 192,7
224,65 134,8 1,9
Fairfax India (CA)
1 700 000 175,3
116,36 197,8 2,7
Value Partners (KY)
25 000 000 182,5
6,15 153,7 2,1
SUMMA VÄRDEPAPPER				 6 956,0 96,5
					
HÄLSOVÅRD					
15,1
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					 3,5
Centene (US)
325 000 184,2 1 021,85 332,1 4,6
Banktillgodohavande				287,7
Carl Zeiss Meditec (DE)
420 000
85,5
692,05 290,7 4,0
Upplupna intäkter/kostnader, netto				–1,1
Gilead Sciences (US)
460 000 323,4
554,35 255,0 3,6
Övriga skulder				–30,6
Fresenius Medical Care (DE)
365 000 253,2
573,90 209,5 2,9
					
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
12,1
Bunzl (GB)
1 150 000 283,8
267,35 307,5 4,3
FONDFÖRMÖGENHET				 7 212,0 100,0
Snap-on (US)
220 000 280,3 1 287,63 283,3 3,9
Xylem (US)
300 000
92,7
591,31 177,4 2,5
Jain Irrigation (IN)
11 500 000 145,6
8,86 101,9 1,4
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till
					
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
INFORMATIONSTEKNOLOGI					
16,6
Check Point Software (IL)
350 000 255,0
909,74 318,4 4,4
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
Nexon (JP)
2 400 000 306,4
114,18 274,0 3,8
betalkurs).
Activision Blizzard (US)
520 000 197,0
412,73 214,6 3,0
Fondens utveckling
Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, %
MSCI ACWI TR Net i SEK, %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011*

7 212,00 7 253,0 4 541,8 2 618,4 1 623,7
790,1
264,8
123,8
241,29 257,76 217,61 191,06 175,25
143,1 113,29 105,62
29,889 28,138 20,871 13,705
9,265 5,5215 2,3370 1,1718
–6,39
18,45
13,89
9,03
22,47
26,31
7,26
5,62
–1,92
11,81
15,31
6,39
26,36
21,97
9,38
5,23

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1

0,14

0,17

0,11

0,25

0,25

0,18

0,66

1,60
5,1
0,15
0
1,60

1,60
3,1
0,06
1,2
1,62

1,60
1,9
0,05
1,3
1,63

1,60
2,2
0,07
1,0
1,64

1,60
2,0
0,15

1,60
1,1
0,18

1,60
0,7
0,16

1,60
0,3
0,21

1,59

1,59

1,58

1,60

175
11

169
11

178
11

172
11

181
11

168
10

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

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

168
11

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån) – mer information om måtten finns på sidan 38
Totalrisk D&G Global, %
Totalrisk för MSCI ACWI TR Net i SEK, %
Aktiv risk, %

12,20
11,91
3,45

9,46
9,11
5,54

13,40
14,14
6,10

12,01
13,43
4,77

5,29
6,31
4,33

6,97
6,52
4,12

10 största nettoköp Mkr
Nexon (JP)
Prudential (GB)
Bunzl (GB)
Veoneer SDB (US)
Salesforce.com (US)
Value Partners (KY)
SER Educacional (BR)
Brookfield BAM (CA)
Activision Blizzard (US)
Brookfield BRP (BM)

306
284
284
135
118
104
86
69
59
54

Nettosälj Mkr
Aflac (US)
Spectris (GB)
Centene (US)
First Pacific (BM)
Orbotech (IL)
Gilead Sciences (US)
Snap-on (US)
B3 (BR)
VF (US)

268
98
92
69
48
24
24
16
5

* 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, mellan 2015–2017 redovisas de separat och 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
Aktiv andel beräknas inte för fonden. Kontakta fondbolaget för mer information.
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Resultat- och balansräkning 2018-12-31
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2018
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
–562 382 557
Ränteintäkter
2 118 399
Aktieutdelningar
138 028 442
Valutakursvinster och -förluster netto
33 128 063
Övriga intäkter
0

ÅR 2017

954 468 030
1 342 087
88 098 202
–25 969 939
204 181

		
–389 107 655
1 018 142 561
Kostnader		
Förvaltningskostnader
–134 928 664
–90 185 134
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–5 117 387
–3 124 444
räntekostnader
–1 647 159
–1 268 451
analyskostnad
0
–1 213 459
		

–141 693 211

–95 791 488

Årets resultat

–530 800 865

922 351 073

BALANSRÄKNING
2018-12-31
2017-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
6 955 976 852
6 381 324 571
Bank- och övriga likvida medel
287 691 434
968 275 255
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter
9 221 565
2 193 862
		

7 252 889 851

7 351 793 688

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
10 323 249
9 762 295
Övriga skulder
30 585 539
89 041 976
		

40 908 788

98 804 271

7 211 981 063

7 252 989 417

2018
289 810 468
–62 488 816
–789 704 209

2017
235 149 291
–63 219 346
782 538 085

–562 382 557

954 468 030

Förändring av 		
fondförmögenheten
2018
Fondförmögenhet IB
7 252 989 417
Andelsutgivning
3 007 099 126
Andelsinlösen
–2 517 306 615
Årets resultat
–530 800 865

2017
4 541 770 008
2 931 904 688
–1 143 036 352
922 351 073

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

7 211 981 063

7 252 989 417

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

Internationella normer

✓

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar
av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

HÅLLBARHETSASPEKTER
SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

✓
✓
✓

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)

✓

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som
inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer
att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under
en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Andra hållbarhetsaspekter

Övrigt

METODER
SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

✓

Fonden väljer in

✓

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser
och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara
avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt

✓

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer
hållbar riktning.

✓
✓

Bolagspåverkan i egen regi
Annan bolagspåverkan: Fondbolaget kommer att medverka i dialog
med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i
portföljen

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

✓

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och
tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen
sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten
eller tjänsten.
Produkter och tjänster

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Alkohol
Tobak
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)

UPPFÖLJNING
AV HÅLLBARHETSARBETET
För Didner & Gerge Globalfond sitter inte hållbarhet i ett ord. Det är mycket
viktigare än så. Att förvalta kapital är nämligen ett förtroendeuppdrag.
Som inom de flesta andra områden utvecklas vad som är definitionen
av högsta standard över tid. Kravbilden på en kapitalförvaltare år 2018
skiljer sig väsentligt från 1950-talets. Bolagens verklighet förändras också
drastiskt. Om tio år kan begrepp som CSR-avdelningar, ESG-transparens och
hållbarhetsprinciper låta lika modernt som ’faxa det till mig’. Framgångsrika
företag har insett att det inte handlar om just en lek med ord utan att dagens
kunder och konsumenter ålägger detta ett stort värde, vilket likt teknologisk
utveckling får påverkan på samtliga sektorer.
Didner & Gerge Global investerar i ett fåtal utvalda företag världen över.
Vi lägger ned avsevärd tid på att utröna huruvida dessa verksamheter
drivs av personer med hög integritet och med ett övergripande syfte som
är större än nästa kvartalsvinst. För oss handlar det inte om antingen syfte
eller vinst – utan bägge två i en symbios som skapar möjlighet till framgång
över en längre tid. Som långsiktig investerare är det ju precis det vi söker.
Affärsmodeller som behåller sin relevans längre än nästa konjunkturcykel, så
att vi kan vara ägare ’för evigt’.

Fonden har valt in samt valt bort
Samtliga investeringar i Globalfonden är utvalda med samma principer och
värderingar kring vad hållbara affärsmodeller innebär. Därför behöver vi inte
kalla Globalfonden för ’Etisk’ eller ’Hållbar’ – några andra alternativ existerar
inte. För oss är samtliga aspekter inom ESG lika viktiga, även om många
studier visar att ’Governance’ även är drivande för de andra två. Globalfonden
har inom ramen för förvaltningen bundit sig till att uppfylla dessa krav:
• PRI
• ISS Ethix – inga rödmarkerade bolag
• Svanenmärkning för fonder
Vi strävar även efter att fonden inte ska äga något bolag bland världens
100 största utsläppare av koldioxid 1 och inget bolag svartlistat av Norges
Bank Investment Management (’Oljefonden’)2.
Miljöaspekter: Globalfondens koldioxidutsläpp är 90 procent lägre än
för fondens jämförelseindex (MSCI World AC). Detta då vi väljer bort stora
utsläppare (se ovan), inklusive oljebolag, gruvbolag, tung industri samt
verksamheter som sliter mycket på jordens resurser. Vi prioriterar däremot
investeringar i företag verksamma inom vattenrening (Xylem), vattenoch solkraft (Brookfield Renewable Energy), el-bilar (Veoneer), Wendel
(miljöcertifiering/testing) och Jain Irrigation (mekanisk bevattning).
Sociala aspekter: Till skillnad från miljöaspekter och företagsstyrning anser
vi detta område något svårare att mäta/kontrollera. Vi studerar noggrant
information kring detta från ISS Ethix och andra källor, samt investerar
givetvis inte i företag som bryter mot de normer som gäller. Det inkluderar
även samhällsskadliga produkter såsom vapen, tobak, läsk, alkohol m.m.
Därför väljer vi bort investeringar i Cabelas (vapen), Elbit Systems (mänskliga
rättigheter), Indofood (arbetstagarrättigheter) och en mängd fler. Utöver det
är fonden överrepresenterad i företag som placerar sig högt på listor såsom
’Fortune Best Companies To Work For’, ’Americas Most Just Companies’, ’Best
Corporate Citizens’ med mera. Exempel på bolag i fonden är Salesforce, Value
Partners och VF Corp.
Bolagsstyrningsaspekter: Som vi nämnde ovan anser vi god företagsstyrning
vara grunden i ett företags hållbarhetsarbete. Globalfonden lägger stor
möda på att investera i företag med unika bolagskulturer som kan bevara
konkurrenskraften över en lång period samt utgöra en ’etisk kompass’ för
stora och små beslut inom ramen för en modern affärsmodell. Vi väljer bort
investeringar i företag som behandlar minoritetsägare dåligt och/eller har
belöningssystem som strider mot gällande värderingar. Exempel på bortvalda
bolag är Drägerwerk AG, Amira Nature Foods och Hoshizaki Inc. Däremot har
fonden en mängd investeringar i företag med mycket god företagsstyrning,
ofta vid sidan av en långsiktig ägare i form av en familj.
Som vi pekar på ovan är en stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter
ett grundläggande krav för att Globalfonden ska investera i ett företag. Vi
väljer in företag med stark bolagsskultur (företagstyrning, sociala aspekter)
och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot
ett mer miljövänligt samhälle. Till vår hjälp – utöver möten med företag själva
– är rankinglistor såsom de nämnda ovan, ’Top Companies on Glassdoor’,
’Most Admired Companies’, ’Corporate Knights’ samt en mängd andra. Vi
använder även screenings som rankar bolag efter utsläppseffektivitet.

SER Educacional, april 2018: Under ett möte med bolagets VD (och medlem
i ägarfamiljen) i Stockholm i april 2018, presenterade vi vårt tänkande kring
en förbättrad öppenhet och information (’disclosure’) rörande ESG frågor.
Inte p.g.a. några misstankar från vår sida, utan mer för att förbättra våra
kunskaper kring hur mycket och vad bolaget faktiskt gör inom ramen för
hållbarhet. Detta är inte minst viktigt i ett land som Brasilien, som rankas
dåligt på parametrar såsom korruption och enkelhet att göra affärer. Efter att
ha presenterat våra tankar för styrelsen, så satte bolaget igång en process för
att utse en projektgrupp med långtgående mandat. Resultatet presenterades
för styrelsen och sedermera kapitalmarknaderna i augusti 2018.
Brookfield Asset Management, maj 2018: Under ett möte på bolagets
huvudkontor i Toronto förde vi en diskussion med bolaget kring deras ESGarbete. På grund av BAMs omfattande verksamhet (som i princip täcker
de flesta aktiviteter i ekonomin), en del missuppfattningar kring deras
’private equity’-modell och partnerskapsstruktur, samt storleken på deras
tillgångsmassa, så har bolaget ibland kritiserats för att vara icke-transparanta
inom ESG-frågor. Vi blev under mötet tillfrågade att bli en av de ägare
som ingick i en referensgrupp in en undersökning som skulle göras av den
nytillträdde chefen för Hållbarhetsfrågor på BAM. Denna telefonintervju ägde
rum i maj 2018. Vi rekommenderade där följande: 1) Var mer transparant
och ge tydlig information kring aktiviteter som bedöms vara ’rödflaggade’
(exempelvis försäljning av icke-vapen-materiel till kunder inom amerikanska
staten). Inklusive summor på försäljning, tillgångar för att underlätta analys
kring hur stor del av BAMs verksamhet som kommer från dessa verksamheter.
I nästan samtliga fall (GrafTech, WesDyne med mera) är dessa bolag dessutom
ägda av en separat listad enhet inom BAM (Brookfield Business Partners),
vilket gör det än viktigare. 2) Utse en person att vara kontaktperson gentemot
ESG-rating instituten, för att på så sätt ge dem korrekt information för att
få en korrekt poängbedömning. 3) Var öppen kring vilka verksamheter BAM
absolut inte kan tänka sig investera i.

Fondbolaget har påverkat
Då Globalfonden primärt investerar i bolag med starka hållbarhetsprofiler
bedriver vi sällan påverkan på företag enligt ’förbättring från låga nivåer’.
Från tid till annan är vi dock involverade i diskussioner med våra investeringar
för att ytterligare förbättra deras hållbarhetsarbete/transparens. Nedan följer
ett par exempel från föregående år.
1 https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
2 https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/

23

DIDNER & GERGE

0

Small and Microcap

Avkastning 2018

–5

–13,0%

–10
–15

–19,4%

–20
–25

Didner & Gerge Small and Microcap uppvisade under 2018 en nedgång på –19,4 procent jämfört med –13,0 procents nedgång för
MSCI Europe Small + Microcap. Fonden
hade därmed en utveckling som underträffade jämförelseindex. Sedan fondens
start, augusti 2014, har fonden redovisat
en uppgång på 51,9 procent, vilket är ca 13,0
procentenheter bättre än jämförelseindex.
Vid årets utgång var andelsvärdet 151,89
kr per andel. Fonden hade under perioden
ett nettutflöde på 1 017 miljoner kronor.
Årets största negativa bidragsgivare till fondens avkastning var amerikanska husvagnsoch husbilstillverkaren Thor Industries,
italienska nischbanken Banca Ifis, engelska
tillverkaren av heltäckningsmattor Victoria,
samt tyska företagsdoktorn Aurelius. Ett
annat innehav som utvecklades svagt under
året var brittiska begravningsentreprenören
Dignity. Av ovanstående bolag har vi valt
att behålla de fyra förstnämnda då vi anser
att den svaga utvecklingen berott främst på
kortsiktiga motvindar medan den långsiktiga potentialen bedöms fortsatt attraktiv.
Vårt innehav i Dignity har dock avyttrats då
vi uppfattar utmaningarna som mer strukturella och då vi ställt oss mer tveksamma
till hur ledningen agerat runt prissättningen
av bolagets begravningstjänster.
De främsta positiva bidragsgivarna har
under året varit svenska spelutvecklaren Paradox Interactive, färöiska laxodFondens utveckling

laren Bakkafrost, tyska mjukvarubolaget
Nemetschek och svenska bredbandsoperatören Bahnhof.
Samtliga innehav i portföljen skall kunna
motivera sin plats på egna meriter, dvs portföljkonstruktionen sker via aktiva bolagsval. För att skapa en balans i portföljen och
över tid uppnå en god riskjusterad avkastning lägger vi dock även stor vikt vid att analysera och fundera kring respektive bolags
drivkrafter. En målsättning är att skapa en
portfölj av bolag som i stor utsträckning kan
påverka sin egen framtid och där respektive
bolags tillväxt har en rimligt låg korrelation
till de andra bolagens drivkrafter. Detta
innebär att vi försöker att undvika att ha alltför många investeringar som påverkas av en
viss slutmarknads utveckling samt relativt
få bolag vars utveckling är alltför beroende
av den allmänna konjunkturutvecklingen.
Över tiden är tanken att detta ska leda till
att vi kan behålla bolag som har kortsiktiga utmaningar genom att vi samtidigt
har innehav som är inne i en bättre period.
Under året har detta inte lyckats då avkastningen från våra positiva bidragsgivare inte
mäktat med att parera våra svagare innehav,
men vi anser fortsatt att detta över tid är ett
värdeskapande angreppssätt.
Större förändringar
De största nettoköpen under året har skett
i taksäkerhetsbolaget PTSG, den brittiska
industrigruppen DiscoverIE, den två ita-
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lienska industribolagen Sabaf och Cembre
samt i den brittiska spelutvecklaren Sumo
Group. Med undantag för Cembre så är
samtliga dessa bolag nya innehav i fonden.
De största försäljningarna skedde i den brittiska nischbanken Paragon, den färöiska
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laxodlaren Bakkafrost, det schweiziska
lagerautomationsbolaget Kardex, det tyska
mjukvarubolaget Nemetschek samt i det
norska försäkringsbolaget Protector forsikring. I fallen med Paragon och Protector
avyttrades innehavet helt under perioden.
Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav per årsskiftet 2018.
Paradox Interactive är en svensk utveck-

lare och förläggare av datorspel. Bolaget är
en nischaktör inom management/simulator-, 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 är längre än för industrin i allmänhet. Förutom en bred spelportfölj och en lojal spelarbas har Paradox
varit duktiga på att utöka livslängden på
sina spel genom att regelbundet 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 bolaget har färre nya
spellanseringar.
är en snabbväxande svensk
bredbandsoperatör som driver ett flertal
datacenter. Genom att investera framtungt i teknik och stå på barrikaden runt
integritetsfrågor har bolaget, trots en
begränsad marknadsföringsbudget nått
en stark position både på privatsidan, med
över 300 000 hushållskunder, och på företagssidan. Bahnhof har under många år
investerat framtungt och bolagets fokus
på teknik har varit en viktig anledning till
den starka tillväxten. Under året lanserade
Bahnhof tjänsten 10 Gbit/s till villor och
bostadsrättsföreningar på utvalda orter i
Sverige, vilket motsvarar en hastighet som
är hundra gånger snabbare än det statliga
bredbandsmålet.
Bahnhof

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 produktfamiljen är vin- och champagnekorkar.
Traditionell kork vinner numera mark igen
efter att ha utmanats av alternativa material. Amorim har satsat hårt på produktutveckling och kan numera erbjuda lösningar som helt eliminerar risken för kork-

skadat vin, vilket bör gynna försäljningen
framöver. Utöver detta gynnas bolaget av
en ökad global efterfråga av kvalitetsviner,
vilka normalt försluts med traditionell
kork.
är världens ledande katalogbolag
inom kontors- och industriinredning.
Varje år erbjuder koncernen över en halv
miljon olika produkter till sina omkring
tre miljoner kunder. Till skillnad från traditionella grossister kräver koncernens
produkter en högre servicenivå, vilket
avspeglar sig i väsentligt högre bruttomarginaler. Bolaget har de senaste åren ökat
investeringarna 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 tillväxt med god lönsamhet och
starka kassaflöden har Takkt historiskt
kompletterat sin affär med förvärv.
Takkt

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 fem
åren har bolaget köpt ett flertal brittiska
premiumtillverkare samtidigt som sortimentet, via ytterligare förvärv, utökats
med trä-, vinyl- och kakelgolv. Både mattoch golvmarknaden är dock fortfarande
mycket fragmenterad, samtidigt som det
finns betydande skalfördelar i till exempel materialinköp och det underliggande
investeringsbehovet i ny maskinpark ofta
är begränsat. Sammantaget öppnar det för
fortsatt konsolidering i branschen.
Victoria

är en av Europas största tillverkare av elektriska kopplingsdon, verktyg för
elinstallatörer och utrustning för järnväg,
rälsborrmaskiner och press- och kapverktyg.
Koncernen grundades 1969 i Brescia i norra
Italien. Försäljningen har, med undantag
för 2009, ökat alla år sedan starten. Idag har
Cembre 70 procent av den italienska marknaden och starka positioner även i Frankrike, Storbritannien och Tyskland.
Cembre

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 till
exempel logistik och inköp. Aurelius har
rötterna i Tyskland, men har på senare år

börjat investera internationellt, till exempel i Storbritannien och Sverige. Aurelius
har sedan sitt grundande genomfört över
100 företagstransaktioner och har i genomsnitt lyckats avyttra sina förvärvade bolag
för knappt 10 gånger investerat kapital.
är en italiensk nischbank med
inriktning mot bland annat köp och belåning av fakturor och skattefordringar, så
kallad factoring. Banken har en stark ställning bland små- och medelstora bolag, ett
segment som de större italienska bankerna
har försummat 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 omfattande databas och en stark lokal
organisation för kravhantering.
Banca Ifis

är ett engelskt mjukvarubolag.
Bolagets mjukvarulösning möjliggör för
kunderna att strukturera upp sina inköpsoch betalningsrutiner, vilket leder till
kostnadsbesparingar, bättre kontroll och
en ökad säkerhet i samband med inköp.
Historiskt har Proactis växt både organiskt
och genom förvärv. Under året har bolaget
arbetat med integrationen av amerikanska
Perfect Commerce som förvärvades under
fjolåret.

Proactis

Superior Group of Companies är en av
USAs största producenter av arbetskläder.
Bolaget grundades redan 1920 av nuvarande VD Michael Benstocks gammelfarmor och idag bärs koncernens produkter
dagligen av över sex miljoner amerikaner.
Då Superior skeppar över 150 000 plagg på
daglig basis är en välfungerande logistik
och lagerhantering avgörande för kundnöjdheten. Bolaget har en bred kundlista
med ett antal stora amerikanska kedjor,
där bl.a. Disney, CVS Pharmacy, och JetBlue återfinns. Superior Uniform har som
mål att växa med över 15 procent per år,
vilket ska uppnås både genom att ta marknadsandelar, men även via förvärv. Utöver
arbetskläder har Superior två andra divisioner: en outsourcingtjänst för kundsupport samt ett dotterbolag som erbjuder PRprodukter av olika slag.

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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Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					10,9
Kopparbergs Bryggeri (SE)
551 000 96,0 152,60
84,1 3,1
Amsterdam Commodities (NL)
458 000 97,1 176,71
80,9 2,9
Bakkafrost (FO)
157 914 54,8 433,27
68,4 2,5
Cranswick (GB)
220 000 51,5 297,03
65,3 2,4
					
FINANS					7,3
Aurelius (DE)
330 000 153,0 321,40 106,1 3,9
Banca IFIS SPA (IT)
595 509 133,3 156,45
93,2 3,4
					
HÄLSOVÅRD					2,8
Ansell (AU)
554 486 83,8 137,59
76,3 2,8
					
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					 16,8
Cembre (IT)
520 000 118,7 205,18 106,7 3,9
Premier Technical Services (GB) 5 300 000 115,0
15,69
83,1 3,0
Diploma (GB)
500 000 49,9 136,55
68,3 2,5
Kardex (CH)
54 000 36,5 1 019,91
55,1 2,0
Zalaris (NO)
1 800 000 63,7
25,80
46,4 1,7
ISRA Vision (DE)
170 000 21,6 246,22
41,9 1,5
FlexQube (SE)
660 000 19,8
54,00
35,6 1,3
Carlo Gavazzi Holding (CH)
10 700 20,0 2 203,50
23,6 0,9
					
INFORMATIONSTEKNOLOGI					28,2
Paradox (SE)
1 250 000 77,9 134,20 167,8 6,1
Bahnhof (SE)
5 400 000 91,7
29,00 156,6 5,7
Proactis (GB)
5 700 000 109,0
15,40
87,8 3,2
Atoss Software (DE)
100 000 56,0 796,41
79,6 2,9
Discoverie Group (GB)
1 915 000 90,5
40,97
78,5 2,9
Sumo Group (GB)
4 000 000 64,5
13,37
53,5 2,0
Nemetschek (DE)
50 000 18,4 970,19
48,5 1,8
THQ Nordic (SE)
250 000 46,9 144,40
36,1 1,3
Fondens utveckling
Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, %
MSCI Europe Small+Microcap TR Net i SEK, %

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

INFORMATIONSTEKNOLOGI forts.
Esprinet (IT)
963 426 61,0
35,87
34,6 1,3
MAG Interactive (SE)
2 135 000 87,6
12,92
27,6 1,0
					
MATERIAL					11,0
Corticeira Amorim (PT)
1 351 416 79,0
91,19 123,2 4,5
TFF Group (FR)
233 000 58,8 354,59
82,6 3,0
AirBoss of America (CA)
1 224 000 114,9
55,70
68,2 2,5
Flügger (DK)
71 250 33,4 399,22
28,4 1,0
					
SäLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					 16,4
Takkt (DE)
850 000 164,2 138,21 117,5 4,3
Victoria (GB)
2 200 000 138,4
53,04 116,7 4,3
Superior Group of Companies (US) 540 000 100,4 156,42
84,5 3,1
Sabaf (IT)
440 000 83,2 150,77
66,3 2,4
Thor Industries (US)
140 000 87,4 460,85
64,5 2,3
SUMMA VÄRDEPAPPER				 2 557,5 93,4
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					
Banktillgodohavande				190,0
Övriga skulder				–10,5

FONDFÖRMÖGENHET				2 736,9 100,0
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom
Bahnhof som handlas på Aktietorget, Kopparbergs Bryggeri som handlas på
NGM Nordic MTF, MAG Interactive, FlexQube och Paradox som handlas på
First North, Aurelius som handlas på m:access på Munich Stock Exchange samt
Victoria, Proactis, Premier Technical Services och Sumo Group som handlas på
London Stock Exchange AIM.
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).

2018

2017

2016

2015

2 737
151,89
18,019
–19,41
–13,04

4 462
188,47
23,676
20,49
21,91

2 061
156,42
13,175
11,42
5,25

1 395
140,38
9,938
31,58
21,34

0,18

0,15

0,16

0,07

1,60
2,3
0,10
0
1,60

1,60
3,5
0,08
0,33
1,61

1,60
1,5
0,12
0,16
1,61

1,60
1,6
0,10
0,15
1,61

161
10

178
11

162
11

189
11

2014 *
325
106,69
3,044
6,69
2,74

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1
Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, %
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 38
Totalrisk D&G Small and Microcap, %
Totalrisk för MSCI Europe Small + Microcap TR Net i SEK, %
Aktiv risk, %

13,52
13,37
6,14

11,10
12,75
4,29

6,6

13,38
15,48
4,39

10 största nettoköp Mkr
Premier Technical Services (GB)
Discoverie Group (GB)
Sabaf (IT)
Cembre (IT)
Sumo Group (GB)
THQ Nordic (SE)
Banca IFIS SPA (IT)
Proactis (GB)
Aurelius (DE)
Bahnhof (SE)

115
90
83
73
64
47
21
13
12
10

1,60
0,5
10 största nettosälj Mkr
Paragon Banking Group (GB)
Bakkafrost (FO)
Kardex (CH)
Nemetschek (DE)
Protector Forsikring (NO)
FBD Holdings (IE)
McCarthy & Stone (GB)
ISRA Vision (DE)
Dignity (GB)
Paradox (SE)

138
129
114
114
97
95
81
79
55
46

* 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, mellan 2015–2017 redovisas de separat och 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
Aktiv andel beräknas inte för fonden. Kontakta fondbolaget för mer information.
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Resultat- och balansräkning 2018-12-31
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2018
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
–722 939 051
Ränteintäkter
244 814
Aktieutdelningar
80 474 886
Valutakursvinster och -förluster netto
4 971 865
		

–637 247 486

ÅR 2017

572 438 395
115 476
57 701 072
–4 406 526
625 848 417

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–66 944 392
–53 174 958
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–2 272 744
–3 467 934
övr finansiella kostnader (räntekostnad)
–1 412 215
–1 727 953
analyskostnader
0
–328 586
		
Årets resultat

–70 629 351

–58 699 431

–707 876 837

567 148 986

BALANSRÄKNING
2018-12-31
2017-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
2 557 468 014
4 025 206 316
Bank- och övriga likvida medel
190 022 072
446 573 772
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter
3 823 558
3 418 255
		

2 751 313 644

4 475 198 343

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
3 862 501
6 003 453
Övriga skulder
10 535 620
7 031 575
		

14 398 121

13 035 028

2 736 915 523

4 462 163 315

2018
424 459 712
–190 992 973
–956 405 789

2017
98 397 456
–45 671 573
519 712 513

–722 939 051

572 438 395

Förändring av 		
fondförmögenheten
2018
Fondförmögenhet IB
4 462 163 315
Andelsutgivning
983 270 186
Andelsinlösen
–2 000 641 140
Årets resultat
–707 876 837

2017
2 060 912 710
2 679 308 599
–845 206 980
567 148 986

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

2 736 915 523

4 462 163 315

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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Hållbarhetsredovisning
HÅLLBARHETSINFORMATION

Internationella normer

✓

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar
av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som
inte följer internationella normer.

HÅLLBARHETSASPEKTER
SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

✓

✓
✓

Länder

✓

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling)

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)

Övrigt
Övrigt

Andra hållbarhetsaspekter

✓
METODER
SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

✓

Fonden väljer in

✓

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser
och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara
avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

✓

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och
tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen
sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten
eller tjänsten.
Produkter och tjänster

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer
att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under
en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer
hållbar riktning.

✓
✓
✓
✓
✓

Bolagspåverkan i egen regi
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan: Fondbolaget kommer att medverka i dialog
med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i
portföljen

UPPFÖLJNING
AV HÅLLBARHETSARBETET
ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen för Didner &
Gerge Small and Microcap. I samband med analysen beaktas relevanta
ESG-faktorer och hur enskilda bolag ligger till jämfört sina konkurrenter.
ESG-faktorer diskuteras också löpande med representanter för bolagen.
Fonden har valt in
En investering i ett nytt innehav sker alltid efter en helhetsbedömning
av bolagets förutsättningar och värdering. I samband med detta beaktas
relevanta ESG faktorer, både från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv.
Fonden har under året investerat i fyra nya innehav och vi bedömer
att alla dessa bolag på olika områden uppvisar goda resultat inom
hållbarhetsarbete.
Premier Technical Services: Brittiska PTSG bidrar aktivt till att förbättra
säkerhet på arbetsplatser och i hem. Koncernen är specialister på
taksäkerhetsanordningar, vilket är en nödvändighet för att de som arbetar
med underhåll av tak skall kunna arbeta säkert. Koncernen installerar och

inspekterar även åsk- och brandskydd i höga byggnader. Den tragiska branden
i Grenfell Tower 2017 har satt ökat fokus på brandsäkerhet.
DiscoverIE: Brittiska DiscoverIE är en viktig del i produktionskedjan
av förnyelsebar energi. Bolaget utvecklar och tillverkar elektroniska
komponenter för kritiska applikationer i bl.a. vindkraftverk. DiscoverIE har
flera verksamhetsområden, men har identifierat fyra fokusområden för
framtida tillväxt, varav ett är förnyelsebar energi. DiscoverIE är leverantör
till alla större europeiska vindkraftsproducenter och bolagets enskilt största
kund återfinns i denna grupp.
Sabaf: Italienska Sabaf ligger långt fram i arbetet med materialval och
resurseffektivitet. Koncernen är världens ledande tillverkare av komponenter
till gasspisar. Sabaf har varit helt drivande i branschen vad gäller att migrera
från säkerhetsventiler i koppar till att använda aluminium istället. Sabaf
har utvecklat största delen av sin maskinpark själva och produktionen är
helt automatiserad. Vi bedömer att det ger en mer effektiv och resurssnål
produktion jämfört med många av koncernens konkurrenter.
THQ: Svenska THQ Nordic har utmärkt sig med en mycket tydlig
kommunikationsstrategi. Bolaget förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och
konsolspel. THQs finansiella rapporter innehåller, även för branschen, mycket
detaljerad information kring verksamheten och kommande spelsläpp.
Fonden har valt bort
Didner & Gerge Small and Microcap är en aktivt förvaltad fond. Fonden
letar efter välskötta bolag att investera, vilket inkluderar bedömningar kring
ESG-frågor. Fondens urvalsprocess har utformats med detta i åtanke. Under
året har därför förvaltarna valt att inte gå vidare med analys ett antal nya
bolag utifrån fondens exkluderingskriterier. Inget befintligt innehav har valts

bort på grund av ESG-frågor, då det inte tillkommit några nya uppgifter som
förändrat analysen vid investeringstillfället.
Fondbolaget har påverkat
Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med
innehavens bolagsledningar. Vi har under 2018 haft dialog kring ESG frågor
med en majoritet av våra innehav. Därutöver har vi ingått i valberedningen för
MAG Interactive samt röstat på ett antal bolagsstämmor.
Under året har viktiga diskussionspunkter varit:
Miljö: Uppmanat bolag som saknar ESG-rapporter att börja publicera dessa
uppgifter. Vi har under året fokuserat särskilt på att diskutera våra bolags
CO2-utsläpp i de fall de inte rapporterar data kring detta.
Sociala frågor: Diskuterat arbetsförhållanden i branscher som historiskt
kännetecknats av mycket övertidsarbete. Under året har vi även särskilt
diskuterat hur bolag påverkas av pågående ’handelskrig’ och införande av
tullar, samt olika former av ’Brexit’. I det senare fallet har även frågan om hur
bolagen agerar kring anställda i Storbritannien som är EU-medborgare berörts.
Vi har också i specifika fall där detta bedömts särskilt viktigt diskuterat hur
bolagen anpassat sig till och förberett sig inför införandet av GDPR.
Bolagsstyrning: Vi har diskuterat utformning av incitamentsprogram för
ledande befattningshavare i förekommande fall. Vi har under året varit i
diskussioner kring eventuella förändringar av kapitalstruktur. Ett stort antal
av våra innehav har en ledande marknadsposition inom sin respektive nisch,
antingen på en lokal marknad eller globalt. Vi har under året diskuterat hur
övriga delar av värdekedjan, såsom leverantörer, kunder och konkurrenter
förhåller sig till detta samt hur bolagen säkerställer att anställda inte utnyttjar
detta på ett felaktigt sätt.
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Avkastning 2018
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Index
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Didner & Gerge US Small and Microcap
sjönk med 3,1 procent under 2018 jämfört med 3,0 procents nedgång för MSCI
USA Small Cap Index. Fonden hade
därmed en utveckling som var i linje med
sitt jämförelseindex. Fonden hade under
perioden ett nettoinflöde på 134 miljoner
kronor. Vid årets utgång var andelsvärdet
121,22 kr per andel.
Under året har fonden framförallt gynnats
av en positiv kursutveckling för sjukgymnastikbolaget U.S. Physical Therapy, industribolaget MSA Safety och förskolebolaget Bright Horizons.
Under samma period har fonden påverkats av negativ kursutveckling för industribolaget Welbilt, bilunderleverantören
Linamar och leksakstillverkaren Spin
Master.
Fonden har en långsiktig investeringsfilosofi 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 baseras
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 marknadsledare inom sitt verksamhetsområde.
Större förändringar
De största nettoköpen skedde under
året i fastighetstjänstebolaget Colliers,
samt industribolagen Toro och Welbilt.
De största nettoförsäljningarna skedde
under året i industribolagen Neenah
Paper och Mueller Water och sjukgymnastikbolaget U.S. Physical Therapy.

–10

10

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

8

8,6%

6

6,7%

4
2

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
är ett utbildningsbolag som hjälper universitet att
leverera utbildningar online och via
fysiska campus. Bolaget har historiskt
arbetat aktivt med att erbjuda utbildningar inom områden där de framtida
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.
Under året har bolaget omvandlats från
ett enskilt universitet till ett servicebolag
som har möjlighet att erbjuda sina tjänster till flera olika universitet.
Grand Canyon Education

0

Övrig information
Fonden startade
Förvaltare
Jämförelseindex
Bankgiro

] och MSCI USA Small Cap Index Net i SEK [ ]
2016-08-31–2018-12-31 (2016-08-31=100)

200

150

100

30

2017

2016-08-31
Carl Bertilsson,
Jessica Eskilsson-Frank
MSCI USA Small
Cap Net i SEK
487-6249

Littelfuse har en ledande position inom
säkringar och kretsskydd till elektronik, bilar och industriella applikationer.
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2016

Index

Avkastning
Fonden
Index
2018
–3,05% –2,99%
2 år*
2,38%
1,07%
Sedan start [16-08-31]* 8,60%
6,65%
* årligt genomsnitt

Utveckling av Didner & Gerge US Small and Microcap [

Fondens utveckling

Fonden

2018

Produkterna utgör en viktig del av slutprodukterna de används i men har en låg
kostnad av produktens totala värde, vilket
bidrar till höga marginaler. Bolaget har
fortsatt goda möjligheter till förvärvsdriven tillväxt, utöver organisk tillväxt driven
av ökat elektronikinnehåll samt krav på
effektivare energianvändning i bolagets
slutmarknader.
Toro är marknadsledande inom produkter

till gräs- och landskapsskötsel. En majoritet av bolagets försäljning går till professionella kunder som har ett betydande
slitage på sina maskiner. Detta bidrar till
förhållandevis stabila intäkter från både
nyförsäljning och försäljning av reservdelar. Bolaget har ett tydligt fokus på kontinuerliga förbättringar och en god tillväxthistorik tack vare innovativa produkter
och kompletterande förvärv.
Winpak är ett kanadensiskt bolag som till-

verkar specialiserade plastförpackningar
till livsmedelsindustrin. Bolaget har en
god organisk tillväxthistorik och har
branschledande lönsamhet och avkastning på kapital bland annat tack vare en
nära relation till sina kunder och en differentierad produktionsteknik. Bolaget
har på senare tid vunnit en rad nya kunder
som ger fortsatt goda möjligheter till
lönsam tillväxt.
sköter komplexa betalningar åt företag, vilket ger kunderna en mer effektiv hantering och bättre
överblick av sina utgifter. Betalningarna
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
Cass Information Systems

att spara pengar och tid, outsourcar hanteringen av komplexa fakturor. Bolaget
bedriver också en traditionell bankverksamhet, och har tack vare att de hanterar
kundernas betalningsmedel möjlighet att
generera ytterligare inkomster på dessa.

att öppna nya butiker, och genererar goda
kassaflöden. Ledningen har historiskt
varit duktig på att generera avkastning
på medlen från franchiseverksamheten,
främst genom leasing av teknikprodukter
till nystartade företag.

är ett kanadensiskt bolag som
är en av de större aktörerna globalt inom
förmedling, rådgivning och investeringar
i kommersiella fastigheter. Bolaget differentierar sig genom en entreprenörsdriven kultur med ett betydande delägarskap
bland de anställda. Fastighetstransaktioner blir i allt större utsträckning globala i
sin omfattning, vilket leder till goda möjligheter för etablerade globala aktörer att ta
marknadsandelar. Marknaden är fortsatt
fragmenterad, och det finns således också
en god möjlighet att förvärva regionala och
lokala aktörer som kan bli mer konkurrenskraftiga under Colliers paraply.

Kinsale är ett specialförsäkringsbolag som
erbjuder sak- och olycksfallsförsäkring
till små företag. Bolaget startades 2009
och har uppvisat god tillväxt och lönsamhet. Bolaget har som strategi att attrahera
duktiga medarbetare och använda egenutvecklad teknik för att förbättra sina processer, vilket hittills har resulterat i både höga
servicenivåer och låga kostnader. Bolaget
bygger på så sätt en stark utmanare till de
mer etablerade försäkringsbolagen.

Colliers

är ett marknadsledande
detaljhandelsföretag med butiker i svåråtkomliga och mindre exploaterade områden i Kanada, Alaska och Karibien. Bolagets butiker har ett brett utbud av varor,
främst med fokus på mat. North Wests
största konkurrensfördel är deras logistiknätverk. 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 utveckling.
North West

är en franchisegivare av ett
antal butikskoncept inom begagnade
kläder, musikutrustning och sportutrustning. Försäljningen av begagnade produkter inom dessa nischer är förhållandevis
stabil. Bolaget växer kontinuerligt genom
Winmark

Bright Horizons Family Solutions
är
marknadsledare i USA på företagssponsrade 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 kombination med en förbättrad
lönsamhet.

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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Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					
9,4
North West (CA)
166 800 34,5
203,96 34,0 3,6
J & J Snack Foods (US)
24 527 28,1 1 281,43 31,4 3,3
Lassonde Industries (CA)
18 300 26,6 1 293,23 23,7 2,5
					
FASTIGHET					
4,0
Colliers (CA)
77 800 49,4
488,74 38,0 4,0
					
FINANS					
6,2
Kinsale (US)
67 705 21,5
492,40 33,3 3,5
Amerisafe (US)
51 230 28,1
502,42 25,7 2,7
					
HÄLSOVÅRD					
1,5
U.S. Physical Therapy (US)
15 712 8,3
907,08 14,3 1,5
					
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
24,5
Toro (US)
88 700 45,6
495,24 43,9 4,6
Douglas Dynamics (US)
100 565 31,2
318,08 32,0 3,4
MSA Safety (US)
35 500 22,0
835,47 29,7 3,1
Viad Corp (US)
66 381 31,2
443,92 29,5 3,1
Standex (US)
47 982 38,6
595,38 28,6 3,0
Unifirst (US)
21 550 26,7 1 267,96 27,3 2,9
Richelieu Hardware (CA)
162 800 29,7
147,29 24,0 2,6
Welbilt Inc (US)
169 000 33,7
98,46 16,6 1,8
					
INFORMATIONSTEKNOLOGI					
12,3
Littelfuse (US)
31 443 46,4 1 519,74 47,8 5,0
Cass Information Systems (US)
82 280 34,7
469,00 38,6 4,1
Tucows (US)
56 975 30,9
532,28 30,3 3,2
					
MATERIAL					
13,1
Winpak (CA)
139 600 43,9
309,97 43,3 4,6

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

Finansiella instrument*

MATERIAL forts.
UFP Technologies (US)
125 205 31,2
266,23 33,3 3,5
Aptargroup (US)
37 200 25,7
833,70 31,0 3,3
Chase (US)
18 289 12,4
886,69 16,2 1,7
					
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
21,4
Grand Canyon Education (US)
57 961 39,7
852,04 49,4 5,2
Winmark (US)
24 001 25,9 1 409,14 33,8 3,6
Bright Horizons Family Solutions (US) 34 026 22,0
987,73 33,6 3,6
Linamar (CA)
101 100 43,5
294,06 29,7 3,1
Spin Master (CA)
115 400 32,6
249,21 28,8 3,0
MTY Food Group (CA)
70 700 28,9
393,64 27,8 2,9
SUMMA VÄRDEPAPPER				875,7 92,4
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					 7,6
Banktillgodohavande				76,7
Upplupna intäkter/kostnader, netto				–0,4
Övriga skulder				–3,8
FONDFÖRMÖGENHET				948,2 100,0

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).

2018

2017

948,2
121,22
7,822
–3,05
–2,99

868,6
125,03
6,947
8,36
5,30

0,20

0,40

1,60
0,2
0,04
0
1,60

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

171
11

165
11

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1
Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr
Transaktionskostnader, % av omsättning
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, %
Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr
Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)
Totalrisk D&G US Small and Micro, %
Totalrisk för MSCI USA Small Cap Net i SEK, %
Aktiv risk, %

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

15,66		
17,14
6,67

2016*
848,5
115,38
7,354
15,38
13,77

10 största nettoköp Mkr
Colliers (CA)
Toro (US)
Welbilt Inc (US)
Tucows (US)
MTY Food Group (CA)
Viad Corp (US)
Grand Canyon Education (US)
Linamar (CA)
Spin Master (CA)
Richelieu Hardware (CA)

10 största nettosälj Mkr
Neenah (US)
Mueller Water Products (US)
U.S. Physical Therapy (US)
Polyone (US)
Mednax (US)
Culp (US)
Graco (US)
Bright Horizons Family Solutions (US)
MSA Safety (US)
Chase (US)

* 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).
2 Fr.o.m. 2018 betalas analyskostnader av fondbolaget.
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49
46
34
31
29
17
17
14
13
9

28
27
23
23
20
18
17
5
3
3

Resultat- och balansräkning 2018-12-31
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2018
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
–48 956 249
Ränteintäkter
407 426
Aktieutdelningar
8 816 183
Valutakursvinster och -förluster netto
1 801 680
		

–37 930 960

ÅR 2017

75 290 710
138 067
7 487 797
–149 710
82 766 864

Kostnader		
Förvaltningskostnader
–15 713 043
–12 495 931
Övriga kostnader
transaktionskostnader
–225 181
–282 633
övr finansiella kostnader (räntekostnad)
–354 628
–165 880
analyskostnader
0
–187 340
		

–16 292 852

–13 131 784

Årets resultat

–54 223 812

69 635 080

BALANSRÄKNING
2018-12-31
2017-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
875 691 424
771 599 929
Bank- och övriga likvida medel
76 712 550
100 836 507
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter
934 955
546 092
		

953 338 929

872 982 528

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
1 352 501
1 189 020
Övriga skulder
3 815 837
3 167 648
		

5 168 338

4 356 668

948 170 592

868 625 860

2018
30 826 901
–25 463 712
–54 319 438

2017
76 402 915
–15 686 196
14 573 991

–48 956 249

75 290 710

Förändring av 		
fondförmögenheten
2018
Fondförmögenhet IB
868 625 860
Andelsutgivning
467 593 709
Andelsinlösen
–333 825 165
Årets resultat
–54 223 812

2017
848 483 249
563 272 320
–612 764 789
69 635 080

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

948 170 592

868 625 860

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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Hållbarhetsredovisning
HÅLLBARHETSINFORMATION

Internationella normer

✓

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar
av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

HÅLLBARHETSASPEKTER
SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

✓
✓
✓

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)

✓

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och
likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av
korruption)

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa
länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt

METODER
SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET
Fonden väljer in

✓

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag
utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens
arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser
och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara
avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

✓

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och
tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen
sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten
eller tjänsten.
Produkter och tjänster

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Kommersiell spelverksamhet
Tobak
Alkohol
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer
att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under
en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Länder

Andra hållbarhetsaspekter

✓

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som
inte följer internationella normer.

Övrigt

✓

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer
hållbar riktning.

✓
✓

Bolagspåverkan i egen regi
Annan bolagspåverkan: Fondbolaget kommer att medverka i dialog
med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i
portföljen

UPPFÖLJNING
AV HÅLLBARHETSARBETET
Didner & Gerge US Small & Micro Cap investerar i ett fåtal utvalda bolag.
Fonden har en investeringsfilosofi som lägger stor vikt vid att hitta bolag
som har ägare och ledning som styr bolagen utifrån långsiktiga intressen.
Fonden gör aktiva bolagsval baserade på en djupgående analys av bolagens
verksamhet och affärsmodell. En del av denna analys är att undersöka
hur bolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. I denna analys använder vi
information från en extern motpart, ISS Ethix, bolagens hemsidor och
publicerade dokument såsom årsredovisningar och årsstämmomaterial. Vi
tittar också på rankningslistor över de bästa bolagen att arbeta för och på
hemsidor där de anställda ger sin åsikt om bolagen de arbetar på. Nedan
följer en kort beskrivning kring hur några av fondens innehav arbetar med
frågor relaterade till bolagsstyrning, sociala aspekter och miljö.
Fonden har valt in
Bolagsstyrningsaspekter: Majoriteten av de bolag som fonden investerar i är
grundarledda eller har ett betydande familjeägande, något som vi både tror
och finner stöd för i olika studier, ökar sannolikheten för en god och långsiktig
bolagsstyrning. Vi föredrar att investera i bolag som har en ersättningsmodell
som premierar långsiktighet, samt kontinuitet i ledningen. Fondens innehav i
försäkringsbolaget Amerisafe, betalningsbolaget Cass Information Systems och

industribolaget MSA Safety tycker vi är bra exempel på ett bolag som har en
sund ersättningsmodell där ledande befattningshavares ersättning är baserad
på nyckeltal som främjar långsiktigt styrande. Förpackningsbolaget Winpak,
konsumentbolaget J&J Snack Foods och industridistributören Richelieu
Hardware är exempel på bolag med betydande grundar- eller familjeägande,
låg personalomsättning på ledande befattningar och en historik av att behandla
minoritetsägares intressen väl.
Sociala aspekter: Fonden lägger vikt vid att investera i bolag med en
bra företagskultur, som exempelvis kan bidra till att de anställda trivs,
känner sig engagerade och stannar länge på bolaget. Fondens investering i
förskolebolaget Bright Horizons är ett exempel på ett bolag med en betydligt
lägre personalomsättning än motsvarande bolag i sin sektor. Bright Horizons
placerar sig dessutom högt på listor i USA som rankar de bästa bolaget att
arbeta på. Investeringen i Grand Canyon Education är ett exempel på bolag
med ett tydligt samhällsengagemang. Grand Canyon Education har genom
sina investeringar i universitetet Grand Canyon University bidragit till att de
västra delarna av staden Phoenix har fått en minskad kriminalitet och en lägre
arbetslöshet. Sjukgymnastikbolaget US Physical Therapy är ett exempel på en
investering som ger en positiv påverkan på samhället genom att kunna leverera
kostnadseffektiv sjukvård med goda behandlingsresultat i jämförelse med
andra behandlingsmetoder.
Miljöaspekter: Flera av de bolag fonden har investerat i ligger långt fram
inom sina respektive branscher vad gäller möta kunders ökade efterfrågan på
hållbara produkter och tjänster. Förpackningsbolaget Aptar tillverkar lock till
förpackningar, och har nyligen utvecklat ett lock som sitter fast på förpackningen

och som därmed bidrar till att hela förpackningen kan återvinnas. Winmark
äger rättigheterna till olika butikskoncept som säljer begagnade kläder och
sportartiklar. Bolaget gynnas av en ökad efterfrågan på hållbar konsumtion.
Littelfuse är ledande inom bland annat säkringar och kraftelektronik, och bidrar
till energibesparingar i de slutprodukter där dessa komponenter används.
Fonden har valt bort
Förutom att fonden har valt att helt exkludera investeringar i bolag som
tillverkar vissa produkter och tjänster (se föregående sida) har vi under 2018
valt bort bolag som vi inte anser har en långsiktigt hållbar affärsmodell.
Fonden valde att inte investera i ett bolag i säkerhetssektorn då vi ansåg att
bolagsstyrningen hade ett kortsiktigt fokus och att ledningen gav bristfälliga
svar med hänsyn till åtgärder av svagheter inom redovisning och intern kontroll.
Fonden valde dessutom att inte investera i ett mjukvarubolag som främst har
kunder inom oljesektorn.
Fondbolaget har påverkat
Fonden har inte under 2018 bedrivit påverkan via extern part.
Under 2018 har fonden bedrivit dialog med de bolag som den har investerat
i genom att, när det är relevant, ställa frågor till bolagen angående deras
hållbarhetsarbete. Några exempel: Under ett möte med ledningen för UFP
Technologies, en tillverkare av förpackningar till bland annat medicinsk
utrustning, avhandlades frågor angående miljöaspekter av de material som de
använder. Vad gäller skyddsmaterialbolaget Chase har diskuterats redovisning
och intern kontroll. Frågor till polymerföretaget Polyone angående återvinning
av vissa slutprodukter som de är leverantör till.
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Underskrifter
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 2018
Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Small and Microcap

Revisionsberättelser
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

Fondernas årsberättelse, bokföring och fondbolagets förvaltning
har granskats av revisorer i Didner & Gerge Fonder AB, PwC.

Didner & Gerge US Small and Microcap
Uppsala den 5 februari 2019
Henrik Didner
styrelseordförande
Sven Blanke
Anders Frigell
Adam Gerge
Mats-Olof Ljungquist

ÅRS

BER

ÅRS

BER

ÅRS

BER

ÅRS

BER

ÅRS

L SE

Didne
r&G
erge
Aktie
fond

ÄT T
E

L SE

Didne
r&G
erge
Småb
olag

ÄT T
E

L SE

Didne
r&G
erge
Globa
l

ÄT T
E

L SE

Didne
r
US Sm & Gerge
all an
d Mic
rocap

Helena Hillström
verkställande direktör

Redovisningsoch värderingsprinciper
Årsberättelsen har upprättats i enlighet
med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter
(FFFS 2013:9) om värdepappersfonder,
riktlinjer utfärdade av ESMA (European
Securities and Markets Authority) samt
följer Fondbolagens Förenings rekommendationer i tillämpliga delar.
Fondens finansiella instrument har värderats till gällande marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har
värderats till senast tillgängliga betalkurs.
Om sådan kurs saknas eller om kursen
enligt Fondbolagets bedömning är uppenbart missvisande får värderingen ske på
objektiva grunder enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper.
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Revisionsberättelse för respektive fond kan rekvireras från:
Didner & Gerge Fonder AB, Box 1008, 751 40 Uppsala.

Hållbara investeringar
Didner & Gerge väljer att investera i bolag
som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött bolag
är ett bolag som respekterar internationella
överenskommelser och normer, vad gäller
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö
och korruption.
Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när
vi investerar och strävar efter att hitta bolag
som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.
För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla
investeringar och vi skaffar oss därför
kunskap om hur bolagen i våra fonder
arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att
hållbarhet är en central del i bolagets strategi
och att det finns ett långsiktigt perspektiv i
dessa frågor.
Genom att initiera dialog med bolag vi
investerat i, kan vi påverka bolagen positivt
för att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via oss
eller via tredje part i samarbete med andra
investerare. För oss är det även viktigt att ha
en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar.
Ett sätt att göra det är att vi engagerar oss i
bolagens valberedningar, samt närvarar och
röstar på bolagsstämmor i enlighet med vår
ägarpolicy.
Information om varje fonds hållbarhetsarbete finns att läsa i respektive fonds avsnitt
i årsberättelsen.
Koldioxidavtryck
Didner & Gerge Fonder har låtit mäta fondernas koldioxidavtryck. Beräkningarna
har utförts av en extern part (ISS-ESG)
och i enlighet med Fondbolagens förenings Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det
mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda
är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, 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 redovisar 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 koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte
heltäckande och indirekta utsläpp omfattas
inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
Mer om måttet går att läsa på hemsidan
under ’Hållbara investeringar’.
Swesif
Fondbolaget är medlemmar i Swesif
(Sweden’s Sustainable Investment Forum)
som är ett oberoende, icke-vinstdrivande
forum för organisationer som arbetar med
hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och
intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar hos olika typer av intressenter,

Koldioxidavtryck

exempelvis kapitalförvaltare, politiker och
företagsledningar.
Swesif har tagit fram hållbarhetsprofilen,
vilket är ett standardiserat informationsblad som är ett komplement till fond
faktabladen och beskriver fondens arbete
med hållbarhetsfrågor. Fondernas håll
barhetsprofiler går att finna på vår hemsida, på flertalet fondplattformar samt på
www.hallbarhetsprofilen.se.
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 UNPRI finns att läsa på vår hemsida www.didnergerge.se

per 2018-12-31, mätt i ton CO2e/Mkr intäkt

Obs! Beräkningarna är till viss del baserade på uppskattningar.
Beräkningarna tar inte heller hänsyn till att delar av fondförmögenheten utgörs av
banktillgodohavanden. En justering för denna faktor skulle betyda att det redovisade
värdet skulle vara något lägre för samtliga fonder
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* Siffran bygger till viss del på förvaltarnas egna beräkningar baserade på dialog med bolagen och
annan informationsinhämtning.
Vi publicerar inte måttet för fonden D&G US Small and Microcap då absoluta merparten av
beräkningarna för denna fond endast är uppskattningar och därmed alltför otillförlitliga.
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Aktiv förvaltning
Med aktiv förvaltning av fonder menas att
sammansättningen av aktier i fonden görs
helt efter förvaltarnas bästa idéer. Motsatsen till detta är en passivt förvaltad fond,
t ex en indexfond, där sammansättningen
av aktier speglar index. Det innebär att om
t ex Volvo motsvarar 4 procent av ett index
som en passivt förvaltad fond ska spegla
(Volvos börsvärde är 4 procent av samtliga börsbolags värde) så kommer Volvo att
utgöra 4 procent av tillgångarna i fonden,
varken mer eller mindre. Förvaltningen 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 förhållande 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 spararna 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 jämförelseindex.
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. Fondbolagets långsiktiga filosofi innebär även att
fondernas förvaltare i möjligaste mån försöker 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 standardavvikelse (totalrisk). Standardavvikelse
kan lättast förklaras som fondens snittavvikelse från medelvärdet.
Ett högt värde indikerar en hög rörlighet
och ett lågt värde indikerar att fonden har
en låg rörlighet. Aktiefonder brukar normalt 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 standardavvikelsen på fondens avvikelse mot index.
Aktiv risk mäter alltså hur fondens kurs
har fluktuerat i förhållande till sitt jämförelseindex, historiskt sett. En låg risk indikerar 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:
D&G SMÅBOLAG:
D&G GLOBAL:
D&G SMALL AND MICROCAP:

4,55 %
4,04 %
3,45 %
6,14 %

D&G US SMALL AND MICROCAP: 6,67 %
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 investeringsmandat har i regel en mycket hög aktiv andel.
Måttet säger därför inte så mycket för
dessa fonder och Didner & Gerge beräknar därmed endast aktiv andel för Aktiefonden och Småbolag.
AKTIV ANDEL, 2018-12-31

D&G AKTIEFOND:

72,19 %

D&G SMÅBOLAG:

79,42 %

Båda måtten har sina styrkor och svagheter
och inget av dem visar hela bilden. En grundförutsättning för att måtten ska betyda något
är att fonden mäts mot ett relevant jämförelseindex. Vi på Didner & Gerge Fonder strävar därför alltid efter att jämföra fonderna
mot index som är välkända och transparenta. De ska även vara så kallade nettoindex, det vill säga bolagens utdelningar ska
återinvesteras. Vilka index vi använder oss
av finns angivet i faktarutan vid respektive
fond.

Besök gärna fondkollen.se!
Sidan drivs av Fondbolagens Förening och ger enkel och saklig information om att spara i fonder.
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INFORMATION OM SPARANDE I VÅRA FONDER
Tag alltid del av fondens faktablad innan
du gör en insättning. Faktablad och
blanketter kan beställas hos fondbolaget,
tel 018-640 540, eller skrivas ut från hem
sidan www.didnergerge.se
KÖP AV ANDELAR

Nya kunder måste fylla i en anmälningsblankett innan den första insättningen kan
göras. När du har registrerats som kund
skickar vi en bekräftelse med ditt kundnummer och du köper då andelar genom
att göra en insättning till önskad fond.
Betalningsmottagare är D & G Aktiefond, 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 kundnummer eller person-/organisationsnummer måste anges som meddelande vid
insättningen. Dagen efter att vi registrerat
ditt innehav av fondandelar skickar vi dig
en bekräftelse på ditt köp.
Det går bra att månadsspara i fonderna
via autogiro. Minsta belopp vid månadssparande är 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 köpnota efter varje köp utan beloppen som
sparas redovisas via kontoutdrag respektive sammanställning som du erhåller
varje kvartal.
Blanketten kan även användas vid
ändring av befintligt månadssparande,
dvs beloppsändring, eller för avslut av
månadssparandet.
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 underteckning. Använd gärna vår blankett för
inlösen. Pengarna utbetalas till det bankkonto 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 bankkonto föranmält.
När det gäller inlösen avseende juridisk
person krävs skriftligt bevis på att den
som begär inlösen har rätt att göra det, till
exempel uppvisande av firmateckningsrätt.
Vid försäljning av företags/organisationers
innehav ber vi därför att du bifogar ett aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
Är en undertecknad begäran om försäljning fondbolaget tillhanda före 16.00,
sker försäljningen till den dagens slutkurs;
kommer begäran fondbolaget tillhanda
efter 16.00 sker försäljningen till nästa dags
slutkurs. Det innebär att en begäran om
försäljning till ett framtida datum inte är
möjlig. Inte heller går det att villkora försäljningen till en viss kurs. Avräkningsnota
skickas normalt till dig dagen efter försäljningen och försäljningslikviden finns på ditt
bankkonto efter cirka tre bankdagar.
BESKATTNING AV FONDANDELAR

På fondinnehav betalas en årlig skatt. Skatteuttaget uppgår till 0,12 procent av fondandelarnas värde vid inkomstårets ingång.
På reavinster vid försäljning av andelar är
skatten 30 procent. Om du är skattepliktig utomlands måste du meddela oss detta.
Detta gäller även om din skattehemvist
skulle förändras.
AVGIFTER

Förvaltningsavgiften för D & G Aktiefond
är 1,22%, för D & G Småbolag 1,40%, 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 Småbolag 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 dagstidningarna. På SVT-Text under rubriken PPM
samt på hemsidan www.didnergerge.se
redovisas kursen normalt under kvällen
samma dag.
INFORMATION OM KOSTNADER

Utöver förvaltningsavgiften uppstår
löpande kostnader i fonden i form av
transaktionskostnader till följd av de köp
och försäljningar av aktier som genomförs
i fonden, samt eventuella skatter. Ersättning för exekvering går till den motpart
som utfört transaktionen.
Fonden har till och med 2017 även
betalat ersättning för investeringsanalys,
vilken betalades direkt till analysleverantören efter bedömning att analysen bidragit till investeringsprocessen.
Från och med 2018 betalar fonderna inte
för analys utan denna kostnad tas av fondbolaget.
Totalkostnad i fonden kan således sägas
vara summan av förvaltningskostnader,
skatter, transaktionskostnader (och tidigare analyskostnader). Dessa kostnader
belastar fonden löpande, dvs de kan inte
ytterligare en gång dras av som förvaltningskostnader av den enskilde andelsägaren i den årliga självdeklarationen.
Kostnader redovisas i årsrapporten och
på kundens årsbesked. Kontakta fond
bolaget 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.
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www.didnergerge.se

