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Fondfakta
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Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

# of Stock Holdings

ISIN

NAV (MoEnd)

20081223

12 299

46,3%

39

SE0002699421

760,53

Förvaltningsavgi�                                          1,4 %

Geografisk inriktning                                 Norden

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

*Avser genomsni�lig årlig avkastning. 

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)

i år 3 mån 3 år* 5 år* 10 år*
Sedan

start*

Didner & Gerge Småbolag

CSRX Sweden

12,1% 1,8% 7,8% 12,3% 18,8% 21,80%

18,4% 4,8% 11,8% 14,1% 17,7% 20,07%

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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Förvaltarkommentar

Månaden �llbringades �ll stor del på resande 
fot då vi besökte en rad por�öljbolag. Vi 
besökte bland annat Bufab i Eindhoven, 
Nederländerna. Bufab har markant ökat sin 
europeiska verksamhet under de senaste åren, 
drivet av såväl god organisk �llväxt som 
förvärv. Det nederländska do�erbolaget Flos 
förvärvades 2015 och har kommit a� bli något 
av en motor för denna europeiska expansion. 
Besöket förstärkte vår syn a� Bufab har 
långsik�gt goda �llväxtutsikter i Europa. Det 
kan �lläggas a� Bufab förvärvade danska HT 
Bendix i början av juni, vilket också pekar på 
förvärvspoten�alen i denna fragmenterade 
marknad.

Fagerhult är e� ny�llsko� i por�öljen. Vi 
besökte det nyligen förvärvade iGuzzini i 
Milano, Italien. Besöket ger intrycket av a� 
Fagerhult förvärvat en väletablerad 
verksamhet med hög produkthöjd och starka 
marknadsposi�oner. Ak�en har ha� en svag 
utveckling under det senaste året i spåren av 
en svag utveckling i UK och Mellanöstern och 
en �digare rela�vt hög värdering. Fagerhult har 

dock ha� en god utveckling över �d och det 
finns flera värdedrivande åtgärder i den 
pla�orm som har skapats via iGuzzini
förvärvet.

Under maj gynnades por�öljen av god 
utveckling i bolag som Lagercrantz, som 
rapporterade en stark utveckling där 
förbä�ringsåtgärder i flera do�erbolag nu har 
slagit igenom. Por�öljen missgynnades av 
utvecklingen för norska Sbanken där en 
aggressiv priskonkurrens på bolån har le� �ll 
fallande marknadsandelar.

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

Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITSfond som huvudsakligen 
investerar i små bolag på den nordiska marknaden. 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 
3550 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

12,97

1,00

0,86

5,31

0,31

0,31

86,23

85,53

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Husqvarna AB B

Lagercrantz Group AB Class B

Securitas AB Class B

Trelleborg AB B

Lifco AB Class B

THQ Nordic AB Class B

Coor Service Management Holding AB

Sbanken ASA

Schouw & Co A/S

Hembla AB B

SWE 6,6%

SWE 6,3%

SWE 6,2%

SWE 5,0%

SWE 4,4%

SWE 3,8%

SWE 3,7%

NOR 3,6%

DNK 3,5%

SWE 3,2%

Branschfördelning (%)

%

Industri 39,1

Teknologi 17,2

Hälsovård 9,9

Fas�ghet 8,8

Bank och finans 8,4

Sällanköpsvaror 7,2

Konsument, stabil 5,5

Basindustri & råvaror 3,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 82,3

Norge 8,5

Danmark 6,0

Finland 3,2

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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.


