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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

20110928

7 515

42,0%

29

SE0004167567

308,24

Förvaltningsavgi� 1,6 %

Geografisk inriktning        Global

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)
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Sedan
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Didner & Gerge Global

MSCI ACWI All Cap NR USD

27,3% 6,4% 11,6% 13,0% 14,8%

31,7% 4,9% 12,9% 12,8% 15,3%
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A� hållbarhet i alla dess former blivit en allt mer 
deba�erad och mer framträdande del av det vardagliga 
samhället har knappast undgå� någon. E�k, moral och 
miljö nämns i var och varannan nyhetssändning. 
Utbildning, sjukvård och jämlikhet är ständigt 
återkommande deba�ämnen. Inte sällan sägs �d och 
pengar vara en begränsande faktor för lösningar på de 
problem vi bro�as med.

A� ta samhällsansvar är kanske en av vår �ds största 
frågor. Boston Consul�ng Group har nyligen talat om a� 
den tradi�onella kapitalismen står inför en 
riktningsförändring. I mi�en av oktober publicerades en 
deba�ar�kel i New York Times, på samma tema skriven 
av Salesforce grundare och VDMarc Benioff. Rubriken på 
ar�keln var ”We Need a New Capitalism”. 
Huvudpoängerna i ar�keln är a� kapitalism, som den 
har utövats under de senaste decennierna, där 
maximering av vinsten för ak�eägarna varit huvudfokus 
också har ske� på bekostnad av ökad ojämlikhet, 
klima�örändringar och mer kortsik�ghet.

Benioff talar om a� det är dags för en ny kapitalism  en 
mer rä�vis, jämlik och hållbar kapitalism som fak�skt 
fungerar för alla och där företag inte bara tar från 
samhället utan verkligen ger �llbaka och har en posi�v 
inverkan. Visionen måste vara bredare, företagsledare 
måste se bortom endast ak�eägarnas avkastning och 
även fokusera på på alla sina intressenter  anställda, 
kunder, samhällen och vår planet. Och a� vilja, inte 

lags��ning, är den starkaste kra�en för a� uppnå 
förändring.

Salesforce ingår sedan e� drygt år i Globalfonden och 
har integrerat filantropi i sin företagskultur från första 
början. De donerar 1% av såväl si� kapital, sin �d och 
teknik �ll välgörande ändamål – och har få� 9000 andra 
företag a� göra likadant. De har även e� stort fokus på 
a� betala lika lön oavse� kön. De�a har ”kostat dem” 
$10,3 miljoner i extra lönekostnader. Även om värdet av 
denna åtgärd är svår a� kvan�fiera kan man av bolagets 
historiska kursutveckling förstå a� företag inte behöver 
välja mellan a� göra bra saker och nå bra resultat.

Por�öljens tre främsta bidragsgivare under november 
var japanska spelbolaget Nexon, amerikanska 
vårdsamanordnaren Centene, samt det kanadensiska 
bolaget Brookfield Renewable, som är verksamt inom 
förnyelsebar energi. De tre sämsta bidragsgivarna under 
samma period var det brasilianska utbildningsbolaget 
Ser Educa�onal, det franska investmentbolaget Wendel 
och Xylem, som är e� amerikanskt bolag som arbetar 
med lösningar inom va�en, avloppsva�en och energi.

A� vinnare och förlorare under månaden har så vi� 
skilda geografier och verksamhetsinriktningar är för oss 
bara e� bevis på a� det är bolagsspecifika händelser och 
inte noteringsland eller sektors�llhörighet som över �d 
påverkar avkastningen mest.

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.

https://www.bcg.com/publications/2019/optimize-social-business-value.aspx
https://www.bcg.com/publications/2019/optimize-social-business-value.aspx
https://www.nytimes.com/2019/10/14/opinion/benioff-salesforce-capitalism.html
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Fondens investeringsstrategi

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.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,00

0,53

0,95

4,95

0,04

0,46

91,27

81,63

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Centene Corp

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Brookfield Asset Management Inc Class A

NEXON Co Ltd

Bunzl PLC

Brookfield Renewable Partners LP

WSP Global Inc

Markel Corp

Check Point So�ware Technologies Ltd

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

USA 5,6%

CAN 5,4%

CAN 4,5%

JPN 4,3%

GBR 4,2%

USA 4,0%

CAN 3,9%

USA 3,9%

USA 3,9%

DEU 3,7%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 33,8

Teknologi 13,9

Hälsovård 13,5

Konsument, stabil 11,1

Industri 10,9

Kommunika�on 7,9

Sällanköpsvaror 4,8

Ny�otjänster 4,1

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 41,8

Kanada 17,5

Storbritannien 12,0

Japan 11,4

Brasilien 6,3

Tyskland 3,9

Frankrike 3,6

Hong Kong 2,0

Sverige 1,3

Indien 0,2

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.
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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 
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Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.




