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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

20140828

1 506

44,7%

35

SE0005962347

180,33

Förvaltningsavgi�                                          1,6 %

Geografisk inriktning                                  Europa

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

*Avser genomsni�lig årlig avkastning. 

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)
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18,2% 8,2% 4,9% 11,1% 11,67%

35,4% 9,6% 12,8% 12,6% 12,58%

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  December 2019

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

De två innehav som bidrog mest posi�vt �ll 
avkastningen under månaden var engelska Sumo 
Group och svenska Paradox Interac�ve.

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.

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.

De två svagaste innehaven i december var svenska 
Mag Interac�ve och italienska Cembre.

MAG Interac�ve är en svensk mobilspelsutvecklare. 
Bolagets första spel, ordspelet Ruzzle, blev snabbt 
en succé och Mag Interac�ve har sammanlagt 
lanserat 10 spel med över 250 miljoner 
nedladdningar. För stunden fokuserar bolaget både 
på uppföljare �ll sina etablerade �tlar samt a� ta 
fram helt nya spel.

Italienska Cembre är en av Europas största 
�llverkare av elektriska kopplingsdon, verktyg för 
elinstallatörer och utrustning för järnväg, 
rälsborrmaskiner och press och kapverktyg. 
Koncernen grundades 1969 i Brescia i norra Italien. 
Försäljningen har, med undantag för 2009, ökat alla 
år sedan starten. Idag har Cembre 70% av den 
italienska marknaden och starka posi�oner även i 
Frankrike, Storbritannien och Tyskland.
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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

13,48

0,18

0,91

6,73

1,04

6,51

71,19

102,05

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

Bahnhof AB B

Sumo Group PLC

Kopparberg Bryggeri AB Ordinary Shares  Class B

discoverIE Group PLC

Cor�ceira Amorim SGPS SA

ATOSS So�ware AG

Tonnellerie François Frères

Cembre SpA

Sabaf

SWE 6,5%

SWE 5,2%

GBR 4,9%

SWE 4,8%

GBR 4,6%

PRT 4,2%

DEU 3,9%

FRA 3,6%

ITA 3,6%

ITA 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Kommunika�on 23,3

Industri 17,9

Sällanköpsvaror 15,4

Konsument, stabil 14,5

Teknologi 13,7

Basindustri & råvaror 8,6

Bank och finans 3,3

Hälsovård 3,3

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 25,1

Storbritannien 19,8

Italien 10,7

Tyskland 10,2

Frankrike 6,1

USA 5,5

Portugal 4,5

Schweiz 4,0

Norge 3,4

Australien 3,3

Kanada 2,7

Nederländerna 2,5

Danmark 1,4

Spainien 1,0

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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