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Förvaltarkommentar
Under september månad uppvisade Didner &
Gerge Small and Microcap en avkastning
motsvarande 2,8 procent. Fondens jämförelseindex
avkastade under denna period 2,5 procent.
De två innehav som bidrog mest posi�vt �ll
avkastningen under månanden var portugisiska
Cor�ceira Amorim och den amerikanska
husvagns�llverkaren Thor Industries.
Portugisiska Cor�ceira Amorim är världens största
producent av vinkorkar. Bolaget producerar årligen
över 4 miljarder korkar, vilket betyder a� en
�ärdedel av alla vinﬂaskor som produceras i
världen e� givet år, och häl�en av alla
champagneﬂaskor, försluts med en kork från
Amorim. Det betyder a� koncernen är nästan fyra
gånger så stor som sin närmaste konkurrent. Under
årets första halvår har bolagets marginaler pressats
av högre råmaterialpriser på kork under
föregående år, men framöver tror bolaget a� dessa
gradvis kan förbä�ras vilket mo�agits posi�vt av
marknaden.
THOR Industries är Nordamerikas ledande
�llverkare av husvagnar och husbilar. Thor har visat
vinst varje år sedan 1980, då bolaget grundades av
Wade Thompson och Peter Orthwein. De�a trots
periodvis mycket stora slag i e�erfrågan. En vik�g

förklaring �ll a� koncernen kunnat försvara sin
lönsamhet under alla dessa år är en mycket ﬂexibel
produk�onsapparat. Thor har löpande genomfört
e� stort antal förvärv och består idag av 17
opera�va do�erbolag och e� stort antal
varumärken. Bolaget annonserade i slutet av
månaden sin Q4 rapport, vilken mo�ogs väl då
bolaget trots en vikande försäljning förbä�rade
marginaler jämfört med föregående år.
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De två svagaste innehaven i september var svenska
Bahnhof och italienska Sabaf.
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.
Italienska Sabaf är världens ledande �llverkare av
komponenter �ll gasspisar. Produktpor�öljen
inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsven�ler,
där koncernen har 40 procent av den europeiska
marknaden och en global marknadsandel på 10
procent. Sabaf har utvecklat det mesta av sin
maskinpark själva och produk�onen är helt
automa�serad. Det ger betydande kostnadsfördelar
gentemot bolagets konkurrenter.
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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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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.

