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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

20140828

1 966

45,7%

33

SE0005962347

169,69

Förvaltningsavgi�                                          1,6 %

Geografisk inriktning                                  Europa

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

*Avser genomsni�lig årlig avkastning. 
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11,2% 1,8% 4,9% 11,3%

21,8% 3,0% 11,2% 11,3%

Förvaltarkommentar

Under juli månad uppvisade Didner & Gerge 
Small and Microcap en avkastning 
motsvarande 1,3 procent. Fondens 
jämförelseindex avkastade under denna period 
0,9 procent.

De två innehav som bidrog mest posi�vt �ll 
avkastningen under månanden var Bahnhof 
och det italienska verkstadsbolaget Cembre.

Bahnhofär 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.

Italienska Cembre är en av Europas största 
�llverkare av elektriska kopplingsdon, verktyg 
för elinstallatörer och utrustning för järnväg, 
rälsborrmaskiner och press och kapverktyg.

De två svagaste innehaven i juli var schweziska 
Kardex och tyska Atoss.

Kardex är världsledande �llverkare av 
automa�serade lager och plocksystem. Bara 
30% av lagren i Europa och 10% i USA är 
automa�serade. Ökad ehandel, en ökad 
lagerkomplexitet och en större kravbild på 
snabb och pålitlig orderplockning driver Kardex 
�llväxt. Koncernen rapporterade en svagare 
orderingång än väntat för H1 2019, men det 
var helt hänförligt �ll den projektstyrda delen 
av verksamheten.

Atoss �llverkar mjukvara som mäter och 
op�merar bemanning. Bolagets produkter 
vänder sig �ll kunder med allt från 50 �ll 10 
000 anställda. Atoss har konsekvent ökat 
försäljningen kvartal e�er kvartal de senaste 
å�a åren, men sedan andra halvan av 2018 har 
�llväxten få� y�erligare en skjuts uppåt tack 
vare en lyckad lansering av nya molntjänster. 
Ak�en har följaktligen värderats upp en hel del 
de senaste åren och fonden har kon�nuerligt 
minskat si� innehav. Vi ser dock for�arande 
bra förutsä�ningar för god vins�llväxt från 
interna�onell expansion och opera�onell 
hävstång.
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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

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.

Nyckeltal  3 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

12,89

0,02

0,86

6,49

0,87

5,18

68,05

87,82

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

Cembre SpA

Bahnhof AB B

Cor�ceira Amorim SGPS SA

ATOSS So�ware AG

Tonnellerie François Frères

discoverIE Group PLC

Superior Group Of Companies Inc

Kopparberg Bryggeri AB Ordinary Shares  Class B

Sumo Group PLC

SWE 6,8%

ITA 5,1%

SWE 5,0%

PRT 4,7%

DEU 4,6%

FRA 4,2%

GBR 4,0%

USA 4,0%

SWE 3,8%

GBR 3,7%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 34,7

Konsument, stabil 17,9

Industri 15,5

Sällanköpsvaror 13,1

Basindustri & råvaror 6,4

Kommunika�on 5,2

Bank och finans 3,6

Hälsovård 3,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 21,5

Storbritannien 17,1

Tyskland 13,4

Italien 11,0

USA 6,4

Frankrike 5,1

Portugal 5,0

Norge 4,9

Schweiz 3,9

Nederländerna 3,7

Australien 3,4

Kanada 3,2

Danmark 1,5

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.
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