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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

Omsä�ningshas�ghet

20160831

683

40,6%

29

SE0008347447

161,82

1,60%

24,8%

Geografisk inriktning                        Nordamerika

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

*Avser årlig genomsni�lig avkastning

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)

I år 3 mån 1 år 3 år*
Sedan

start*

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

2,9% 5,2% 24,4% 12,8% 15,1%

0,9% 3,8% 17,7% 12,0% 13,8%

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Januari 2020

Fonden hade en posi�v utveckling under 
januari månad. De bolag som bidrog mest 
posi�vt �ll fondens avkastning var innehaven i 
specialförsäkringsbolaget Kinsale och 
hälsovårdsbolaget LHC Group. Fondens sämsta 
bidragsgivare var specialkemibolaget Chase. 
Bolagets har påverkats nega�vt av 
handelskriget mellan USA och Kina sam�digt 
som dess slutkundsmarknader för �llfället är 
svaga. Bolaget har trots det en bra lönsamhet 
och starka kassaflöden samt är skuldfri�. 
Bolaget säljer skydds och prestandahöjande 
material �ll komponenter som kräver hög 
�llförlitlighet. Långsik�gt gynnas bolaget bland 
annat av elektrifiering och e� ökat fokus på 
miljö och säkerhet.
Under månaden investerade fonden i 
uthyrningsbolaget McGrath RentCorp. Bolaget 
hyr ut specialutrustning och är verksam inom 
tre segment med a�rak�va �llväxtutsikter. Det 
har en marknadsledande posi�on inom 
skolmodulfas�gheter samt 
elektroniktestutrustning och gynnas av en ökad 
finansiering �ll skolor samt utbyggnad av 5G

nätverk. Bolaget är välskö� med stor vikt på 
kapitalavkastning. Fonden har under månaden 
sålt ut hela innehavet i �llverkningsbolaget 
Standex.

Nu finns fonden återigen som valbar inom 
PPM. Då fonden har funnits i mer än 3 år 
uppfyller den de kriterier som behövs och 
godkändes därmed för a� ingå i PPMutbudet.

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 US Small and Microcap är en svensk UCITSfond som 
huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. 
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

13,56

1,01

0,69

7,95

0,10

4,33

85,55

72,09

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Winpak Ltd

Colliers Interna�onal Group Inc

UFP Technologies Inc

Winmark Corp

Kinsale Capital Group Inc

Construc�on Partners Inc Class A

Li�elfuse Inc

MTY Food Group Inc

Kadant Inc

Viad Corp

CAN 4,6%

CAN 4,3%

USA 4,2%

USA 4,2%

USA 4,1%

USA 3,9%

USA 3,9%

CAN 3,9%

USA 3,8%

USA 3,7%

Branschfördelning (%)

%

Sällanköpsvaror 29,9

Industri 29,0

Konsument, stabil 12,4

Hälsovård 9,8

Bank och finans 7,8

Fas�ghet 4,5

Teknologi 4,1

Basindustri & råvaror 2,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 83,8

Kanada 16,2

Total 100,0
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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 fondbolaget på 
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