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Förvaltarkommentar
Under juni månad uppvisade Didner & Gerge Small
and Microcap en avkastning motsvarande 1,8
procent. Fondens jämförelseindex avkastade under
denna period 2,3 procent.
De två innehav som bidrog mest posi�vt �ll
avkastningen under månanden var svenska Paradox
Interac�ve och bri�ska Sumo Group.
Paradox Interac�ve är en svensk utvecklare och
förläggare av datorspel. Några av de sakerna vi
gillar med Paradox är a� de är väldigt starka inom
sina nischer, har en lojal och växande spelarbas
samt har uppvisat en god förmåga a� utöka
livslängden på sina spel genom a� regelbundet
sälja ny� innehåll. Det sistnämnda möjliggör en
god intjäningsförmåga många år e�er lansering och
gör också Paradox mindre känsligt för nya spelsläpp
än industrin i allmänhet.
Sumo Group är en bri�sk dataspelsutvecklare som
framförallt arbetar med spelproduk�oner för
externa uppdragsgivare, som SEGA, Disney och
Sony. Sumo har varit med i utvecklingen av en rad
AAAspel som t.ex. �tlar i racingserien Forza (för
MicroSo�), Li�le Big Planet (för Sony) och Hitman
(för Square Enix). Sumo har en hög andel

återkommande intäkter och har en väldigt hög
beläggning på sina utvecklare trots sin höga �llväxt.
De två svagaste innehaven i juni var svenska
Bahnhof och kanadensiska Airboss of America.
Bahnhof är en svensk bredbandsoperatör som
driver e� ﬂertal datacenter. Genom a� investera
framtungt i teknik och stå på barrikaden runt
integritetsfrågor har bolaget, trots en sparsam
marknadsföring nå� en stark posi�on med över
330 000 hushållskunder. Bolaget har under många
år tagit marknadsandelar i Sverige på privat och
företagssidan och bör ha goda förutsä�ningar a�
göra det även framöver
Kanadensiska AirBoss är en av de ledande
�llverkarna av gummiblandningar i Nordamerika.
Koncernen har en årlig leveranskapacitet på över
100 000 ton om året och �llverkningsenheten i
Kitchener, Ontario, är den enskilt största i hela
Nordamerika. AirBoss är även en vik�g leverantör
av an�vibra�onsprodukter �ll bilindustrin och
skyddsmasker, handskar och kängor �ll militär och
utryckningsenheter världen över.
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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 Small & Microcap 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.
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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.
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