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Förvaltarkommentar
Under den gångna månaden har vi få� uppleva
stora kursrörelser i Globalfondens minsta
innehav, indiska Jain Irriga�on. Temperaturer
på uppemot 50 grader i delar av de vik�ga
jordbruksområdena i Indien har gjort a� Jains
kunder få� se stora skördar gå förlorade. I det
korta perspek�vet har de�a drabbat Jain då
lantbrukarnas lönsamhet påverkats nega�vt
och investeringar i mikrobeva�ning förskjuts
på fram�den. Ironiskt nog är en poten�ell
lösning på väderberoendet  automa�sk
beva�ning – en stor drivkra� för Jain.
Investeringstesen bygger �ll betydande del på
produkternas bevisade ny�a, bolagets ledande
marknadsposi�onen och dess lojala kunder.
Kombinerat med rykten kring misslyckade
omförhandlingar av lån i svallvågorna av de
likviditetsproblem som drabbat ﬂera indiska
NBFCs (Non Banking Financial Companies), har
ak�en sa�s under stor press. Jain har i e� antal
pressreleaser kra�fullt dementerat a� man
hamnat i likviditetsproblem. Vår posi�on i Jain
är rela�vt liten, vilket har gjort nedgångens

påverkan på avkastningen begränsad men ändå
en icke negligerbar.
På den mer posi�va sidan ser vi en rela�vt bred
uppgång, med Autoliv, Fairfax Financial,
Pruden�al, SER Educa�onal samt Xylem som
främsta bidragsgivare �ll avkastningen. Dessa
bolag kommer från en för Globalfonden
karaktäris�sk pale� av regioner, sektorer och
bolagsstorlek, vilket följer vår enkla ﬁlosoﬁ:
Fram�dens bolag �ll rä� värdering. Vårt arbete
handlar mycket om mod, disciplin och konsten
a� orka säga nej. Vi investerar i uthålliga
aﬀärsmodeller. Vi vågar välja och investera i
sådant vi verkligen tror på. A� arbeta på de�a
sä� kräver både tålamod, frihetsgrader och
trygghet. Hos Didner & Gerge har vi
förutsä�ningar för de�a. Företagskultur är
vik�gt för oss. Både vår egen och i de bolag vi
investerar i. Vik�ga ledord för oss är
engagemang, transparens och fullt fokus på
förvaltning. Vi gör vad vi säger  vi vågar stå för
det. Ak�v förvaltning. På rik�gt.
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Fondfakta
Startdatum

20110928

Fondförmögenhet (MSEK)

8 090

% av �llg. i 10 största innehav

44,0%

Antal innehav

28

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

285,19

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

0,40

Beta

0,94

Tracking Error

4,92

Informa�onskvot

0,10

Alpha

0,22

Up Capture Ra�o

86,90

Down Capture Ra�o

78,16

Branschfördelning (%)

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

6,3%

Check Point So�ware Technologies Ltd

USA

4,7%

Brookﬁeld Asset Management Inc Class A

CAN

4,6%

Snapon Inc

USA

4,2%

Markel Corp

USA

4,1%

Pruden�al PLC

GBR

4,1%

NEXON Co Ltd

JPN

4,0%

Brookﬁeld Renewable Partners LP

USA

4,0%

Bunzl PLC

GBR

4,0%

B3 SA  Brasil Bolsa Balcao

BRA

4,0%

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Bank och ﬁnans

36,7

USA

37,5

Teknologi

17,6

Kanada

14,2

Hälsovård

14,9

Storbritannien

12,3

Konsument, stabil

11,1

Japan

9,9

Industri

7,9

Brasilien

8,2

Sällanköpsvaror

7,7

Tyskland

7,4

Ny�otjänster

4,2

Sverige

4,1

Frankrike

3,7

Hong Kong

2,2

Indien

0,5

Total

100,0

Total

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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.

