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Förvaltarkommentar
Globalfonden har under sina snart å�a års
existens varit inblandad i förvånansvärt få
uppköp (av innehav). Men under våren hände
det! Märkligt nog genom a� e� av fondens
bolag (Brookﬁeld Asset Management) köpte
e� annat (Oaktree Capital). Fast så märkligt var
det egentligen inte då bolagens starke män
känner varandra väl, de arbetar inom samma
bransch och företagskulturellt passar varandra
oerhört väl. Våra känslor för aﬀären var dock
tudelade, då förvärvspriset inte alls var i
närheten av det värde vi såg i Oaktree
(uppköpspriset innebar endast en premie på
13 procent över existerande börskurs). Börsens
värdering var också i utgångsläget för låg under
i princip hela perioden från 2012 då bolaget
börsnoterades. De�a var något grundarna med
Howard Marks i spetsen ganska tydligt angav
som skäl �ll varför de nu valde a� acceptera
BAMs uppköpserbjudande och återgå �ll privat
ägo.
I en värld där tusentals bolag slåss om a� få
uppmärksamhet från ak�emarknadens aktörer
blir det ganska o�a så a� många prissä�s

”felak�gt” – vissa under korta perioder, vissa
längre än så. Här kommer vi också in på
begreppet en eﬀek�v ak�emarknad. E� o�a
använt citat kring de�a är: ”In the short run the
market is a vo�ng machine, but in the long run
it is a weighing machine” (Ben Graham). D.v.s.
marknaden är över �den eﬀek�v då den väger
informa�on (fakta) på guldvåg �ll skillnad från
dagliga gissningar. Den insikten är en bra
utgångspunkt a� ha för si� långsik�ga
sparande, men är också en i vår mening
imperfekt bild a� ha i huvudet av vad
marknadseﬀek�vitet är. Vår uppfa�ning är
snarare a� marknaden som helhet för det
mesta är eﬀek�vt prissa�, men a� enskilda
bolag mer sällan är det. P.g.a. ﬂöden,
uppmärksamhet,
”storytelling”,
utbud/
e�erfrågan eller en mängd andra anledningar.
Oaktree var deﬁni�vt en sådan ak�e. Vår tröst i
sammanhanget är a� vi får vara kvar som ägare
och ta del av värdeskapandet genom innehavet
i BAM – fondens tredje största innehav i
dagsläget.
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Fondfakta
Startdatum

20110928

Fondförmögenhet (MSEK)

8 066

% av �llg. i 10 största innehav

43,8%

Antal innehav

28

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

282,49

Förvaltningsavgi�

1,6 %

Geograﬁsk inriktning
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos
fondbolaget på www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

Didner & Gerge Global är en svensk UCITSfond som investerar i små
och stora bolag över hela världen. Fonden är ak�vt förvaltad och har
som målsä�ning a� leverera en avkastning som övers�ger relevant
jämförelseindex på fem års sikt. Fonden har en investeringshorisont på
35 år och normalt en koncentrerad por�ölj på 2535 bolag.

Land Por�öljvikt %

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse

12,83

Sharpekvot

0,37

Beta

0,96

Tracking Error

4,76

Informa�onskvot

0,01

Alpha

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

6,0%

Check Point So�ware Technologies Ltd

USA

4,6%

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A

CAN

4,5%

B3 SA  Brasil Bolsa Balcao

BRA

4,4%

NEXON Co Ltd

JPN

4,2%

Markel Corp

USA

4,1%

Bunzl PLC

GBR

4,1%

Snapon Inc

USA

4,1%

Centene Corp

USA

4,0%

Brookﬁeld Renewable Partners LP

USA

3,9%

0,11

Up Capture Ra�o

88,65

Down Capture Ra�o

78,16

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Bank och ﬁnans

36,7

USA

37,1

Teknologi

17,9

Kanada

14,2

Hälsovård

14,9

Storbritannien

12,1

Konsument, stabil

11,1

Japan

10,4

Industri

8,1

Brasilien

8,5

Sällanköpsvaror

7,3

Tyskland

7,2

Ny�otjänster

4,1

Sverige

3,7

Frankrike

3,5

Hong Kong

2,2

Indien

1,0

Total

100,0

Total

100,0
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Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor i Uppsala: Dragarbrunnsgatan 45
Filial i Stockholm: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33
Postadress: Box 1008, 751 40 Uppsala
Telefon: 01864 05 40
För mer informa�on: www.didnergerge.se

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994
med säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål
a� skapa god avkastning på lång sikt. Vi ser ﬂera fördelar med a�
vara e� fristående fondbolag och inte en del av en större koncern.
Därmed kan vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge
våra förvaltare frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa
god avkastning för dig som kund.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos
fondbolaget på www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.

