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DIDNER OCH GERGE
FIRAR 25 ÅR!
I oktober 2019 var det dags att fira
Didner & Gerges 25-årsjubileum.
Först och främst, tack till alla er som
varit med på resan hit!
25-årsjubileet stod givetvis i fokus på vår
årliga andelsägarträff som ägde rum på
Uppsala Konsert och Kongress den 21
november. Ett varmt tack till er drygt 750
andelsägare som deltog! För er som inte
hade möjlighet att vara med följer nedan
en mycket kort sammanfattning av vad
som sades. Jag vill även påminna om att
hela evenemanget spelades in och finns
tillgängligt att ta del av på vår hemsida för
den som är intresserad.
Nästa års andelsägarträff kommer att
äga rum i Stockholm. Vidare information
om tid och plats kommer när det närmar
sig.

Vilka vi är och vad vi gör
Fondbolagets verksamhet startades år
1994 av Henrik Didner och Adam Gerge
med en bred Sverigeinriktad fond, Didner
& Gerge Aktiefond. Sedan år 2008 har vi
startat ytterligare fyra aktiefonder med
olika inriktning. Hundra kronor som investerats i Didner & Gerge Aktiefond vid fondens start 1994-10-21 hade per 2019-12-31
vuxit till mer än 4000 kr. Det innebär en
uppgång på över 40 gånger det investerade beloppet. En investering i en svensk
indexfond har under samma 25-årsperiod
vuxit till ca 1700 kr.
Det har varit en fantastisk resa så här
långt, även om vi också erfarit tyngre
perioder. Exempelvis så var det svårt för
Didner & Gerge Aktiefond att följa med i
uppgången i slutet av 1990-talet. Fonden
hade också besvärliga år 2006 och år
2008, då den hamnade efter den allmänna
börsutvecklingen.

Helena Hillström

De två senaste åren hör också till de tyngre
perioderna i vår historia, då våra fonder
inte har gett en avkastning som vi är nöjda
med. Vi har därför under 2019 noggrant
gått igenom och förfinat våra processer
och vår arbetsmetodik för att öka möjligheterna till att generera goda resultat på
lång sikt. Några av våra fonder har också
haft en relativt sett bättre utveckling under
andra halvåret 2019. Vi fortsätter nu - fokuserat och tålmodigt - att arbeta vidare med
det vi kan bäst: en tydligt aktiv och uthållig
förvaltning.

Fokus på kärnan i bolagen i
kombination med långsiktighet
I vår förvaltning söker vi alltid efter bolag
med potential att utvecklas bra på längre
sikt. Vi vill kunna förstå vart bolaget är på
väg utifrån en egen analys som sammanfattas i en företagsberättelse. Den ska
beskriva verksamheten, produkter, lönsamhet, och framtida värdering i ett längre perspektiv. Vi vill gärna hitta företag där vi uppfattar att en positiv förändring är på gång.
Vår placeringshorisont är långsiktig,
normalt 5 år eller mer. Det gör att vi koncentrerar oss på kärnan i bolagen och vad
som kan bli bättre och vi bryr oss inte om
kortsiktiga utfall. Vi måste alltid försöka
behålla och köpa mer i bra bolag och sälja
ut i bolag där vi uppfattar att den långsiktiga företagsberättelsen försvagas, naturligtvis alltid med en rimlighetsbedömning
av rådande värdering.

Idag har vi fem aktiefonder
Något som vi verkligen vill lyfta fram är att

vi idag är mer än Didner & Gerge Aktiefond,
även om den av naturliga skäl uppmärksammas mest. Vi förvaltar idag fem olika fonder,
var och en med sin särskilda inriktning. Läs
gärna kommentarerna från fondernas förvaltare vid respektive fondavsnitt.
Vi tror att aktier som sparform kommer
att vara fortsatt mycket bra över tid. Det
finns fortfarande flera miljarder människor
i världen som önskar lyfta sig ur fattigdom.
För att så ska kunna ske krävs en fortsatt
god ekonomisk utveckling och här spelar
aktiemarknaderna en viktig roll. Samtidigt
måste det genomföras på ett hållbart sätt.
Det är en självklarhet om vi ska kunna förvänta oss en god utveckling på lång sikt.
Som alltid vill vi påminna om att det
kommer att finnas upp- och nedgångar
på vägen framför oss, varför det kan vara
klokt att spara genom att göra löpande
insättningar via autogiro.

Sammanfattningsvis:
•

Återigen, tack till alla er som varit med
oss på resan hit!

•

Vi kommer att fortsätta med vår aktiva
förvaltning med fokus på själva bolagen.

•

Vi har alltid varit, är och kommer att
vara långsiktiga i allt vi gör.

•

Tålamod är viktigt, både för oss och
för er andelsägare. Med samma fokus
och med stor energi tar vi oss nu an
nästa 25 års förvaltning.

Varmt välkommen att följa med på den resan!
Helena Hillström, VD
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INLEDNING

BÖRSÅRET 2019

HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE
avseende handel, investeringar, patentfrågor,
statliga stöd och garantier m.m. Det är inte
hållbart i längden att västerländska företag
ska verka i Kina under andra förutsättningar
än kinesiska företag gör i väst.
Risken för en kraftig ekonomisk inbromsning i Kina är kanske trots flera års varningar
fortfarande låg, men den har definitivt ökat.

Tankar inför 2020

Henrik Didner och Adam Gerge

Efter svaga börser sista kvartalet 2018 var
förväntningarna lågt ställda inför 2019. Det
blev dock ett starkt börsår med en uppgång
på hela 35 % för ett bredare svenskt index
och i många fall uppgångar på cirka 30 % i
svenska kronor på de flesta större börserna
i världen – dock med undantag för kinesiska
börser som hade det trögare. I Sverige var
uppgången ovanligt stabil under året med
endast mindre nedgångar i maj och augusti.
Nyhetsflödet under året har dominerats av
handelskonflikten USA – Kina, spänningar i
Mellanöstern och demonstrationerna i Hongkong. I Europa har Brexit och valet av Boris
Johnson som brittisk premiärminister fått
stort utrymme, även om kanske den ekonomiska betydelsen av detta för Europa kommit
mer i bakgrunden.

USA är fortfarande dominerande
Det fanns en oro för att den starka tillväxten
i USA skulle börja avta 2019. Effekterna från
den stora stimulans som president Trumps
skattesänkningar givit sedan början av 2018
förväntades klinga av och de negativa verkningarna från handelskonflikten befarades
tillta. Marknaden skulle också kunna börja
oroa sig för de stora budgetunderskotten
som skattesänkningarna bidrar till och att
ränteuppgången sedan presidentvalet 2016
skulle bromsa ekonomin. Amerikanska centralbanken (FED) hade sedan början av 2016
stegvis höjt räntan från 0,75 procent till 2,5
procent. Snart kom dock positiva signaler
från förhandlingar kring handelskonflikten
och från FED kom signaler om att nästa förändring av räntan skulle vara en sänkning
istället för höjning.
Börsnedgångarna i april utlöstes av att
president Trump plötsligt uttalade sig negativt om resultaten av förhandlingarna och
sköt en överenskommelse på framtiden. Ekonomin i USA fortsatte dock att vara förhållandevis stark; arbetsmarknaden fortsatte
stärkas månad för månad. Sedan juli har FED
sänkt räntan till 1,75 procent och signalerat
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att fortsatta sänkningar kan ske om ekonomin försvagas. Tongångarna i handelsförhandlingarna USA – Kina förbättrades även
under hösten för att resultera i ett första
mera begränsat handelsavtal i januari 2020
när detta skrivs.

Splittrad bild av Kina
Den oro många ekonomer har haft för utvecklingen i Kina har hittills kommit på skam. Tillväxten har stadigt avtagit sedan åren efter
finanskrisen, men för 2019 spås den ändå
vara rimligt goda 6 – 6,5 procent. Finansiella
obalanser som en kraftigt ökad skuldsättning i både privata och offentliga sektorn
samt ökade kreditförluster i banksystemet
har hittills inte utåt sett nämnvärt påverkat
ekonomin. Överskottet i handelsbalansen är
fortfarande betydande trots en stadig minskning sedan 2016. Minskningen av exporten
till USA har minskat men hittills inte i den
omfattning som kanske befarats och till viss
del har den kompenserats av en ökning till
framförallt Sydostasien.
I västvärlden finns dock en viss skepsis till
den kinesiska statistiken och det finns bedömare som menar att utvecklingen är svagare
än den redovisade. Det finns förväntningar
om att Kina efter ett försiktigt 2019 åter ska
stimulera ekonomin med infrastrukturprojekt, bostadsbyggande etc., men utrymmet
för detta har tveklöst minskat. Kina fortsätter
om än i minskad takt sina omfattande åtaganden runt om i världen för att öka sitt inflytande med hjälp av program som t.ex. ”Belt
and Road Initiative”.
Demonstrationerna i Hongkong riktar sig
mot ”Fastlandskinas” ökade inflytande både
politiskt och ekonomiskt. I västvärlden finns
det en viss förvåning över hur Kina, genom
inte bara den ökade kontrollen av sin befolkning utan även genom en något mer aggressiv ton mot andra länder som har synpunkter
på demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor, alltmer distanserar sig från västvärlden.
Europa är förmodligen bara i början av sina
förhandlingar kring relationerna med Kina

Trots osäkerhet kring vad förhandlingarna
USA – Kina i förlängningen ska leda till, ökad
oro för olika former av konflikter i Mellanöstern, Europas problem med svag tillväxt och
Brexit, är fortfarande den globala tillväxten
förhållandevis god. Värderingarna av börserna har ökat 2019 men kan inte sägas vara
alarmerande höga. Efter en stillastående
vinstutveckling i stora delar av världen är nu
förväntningarna att de 2020 ska öka i storleksordningen tio procent. Scenariot är att
aktiviteten i tillverkningsindustrin och investeringarna ska börja växla upp efter att ha
avtagit i snart två år. Det ska bidra till att öka
tillväxten i Europa och upprätthålla den i USA.
En viss tillkommande osäkerhet ligger dock
i vilka effekter coronaviruset kan få på bl.a.
den kinesiska ekonomin.
Förhandlingarna USA – Kina förväntas
fortsätta i en positiv anda efter att ett avtal
om ”fas 1” nu har undertecknats. Men att
relationerna inom överskådlig tid skall återgå
till läget innan president Trump tillträdde
finns det nog inte förväntningar om – även
om Trump skulle förlora valet i höst.
Prisutvecklingen på oljemarknaden har
sedan första oljekrisen på 1970-talet varit ett
ständigt orosmoment för världsekonomin.
Den oron verkar dock ha avtagit. Ett tecken på
det var att trots att cirka 5 procent av världens
råoljeproduktion temporärt slogs ut i Saudiarabien genom en raket- och drönarattack
i början av september blev prisuppgången
endast temporär. Oljan i Mellanöstern har
minskat i betydelse; USA är för närvarande i
princip självförsörjande och investeringarna i
alternativa energikällor samt elektrifieringen
av transportsektorn blir allt mer omfattande
i hela världen. Inom några år är det inte orimligt att efterfrågan på olja minskar.
Som vanligt finns det naturligtvis utrymme
för besvikelser. En risk är att det inte sker en
återhämtning av de senaste 1½ - 2 årens ekonomiska försvagning av investeringar och att
aktiviteten i tillverkningsindustrin inte visar
en återhämtning. En påtaglig försämring av
relationerna USA – Kina ska inte heller uteslutas vilket marknaderna skulle kunna reagera mycket negativt på då förväntningarna
nu ställt in sig på att ett värsta utfall inte
kommer att ske.

Februari 2020
Henrik Didner
Adam Gerge
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INFORMATION OM FONDBOLAGET
Fondbolagets styrelse

Svensk kod för fondbolag

Ordinarie styrelseledamöter

Didner & Gerge Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer ’Svensk kod

• Adam Gerge, ordförande
Ekonomie licentiat

för fondbolag’.

• Anders Eriksson
Civilingenjör

Ersättningsprinciper

• Anders Frigell
Advokat
• Henrik Didner, vice VD
Filosofie doktor i företagsekonomi
• Mats-Olof Ljungquist
Civilekonom
• Kristina Patek
Senior Investment Director,
Stena Sessan
• Helena Hillström, VD
Civilekonom [Adjungerad]

Fondbolagets företagsledning
• Helena Hillström, vd
• Henrik Didner, vice vd

Fondbolagets firma
Fondbolagets firma är Didner & Gerge
Fonder AB, org.nr: 556491-3134

Fondbolagets revisorer
Bolagets revisor är auktoriserad revisor
Peter Nilsson, PwC. Revisorssuppleant är
Martin By, PwC.

Principer för
aktieägarengagemang
Fondbolagets principer för aktieägarengagemang fastställdes av styrelsen 201906-03. Principerna i sin helhet finns på
vår hemsida www.didnergerge.se och där
redovisas också årligen hur principerna
har tillämpats.

Styrelsen i Didner & Gerge Fonder AB fastställde år 2010 en ersättningspolicy som
omfattar alla anställda vid fondbolaget.
Ersättningspolicyn har uppdaterats för att
anpassas till gällande regelverk. Senaste
uppdateringen av policyn gjordes i januari
2019.
De anställda vid fondbolaget ersätts via
fast lön. Därutöver kan tillkomma rörlig
ersättning. Grundprinciperna har varit att
eventuell rörlig ersättning för fondförvaltarna skall styras av rullande femårsresultat för fondförvaltningen jämfört med
relevant jämförelseindex, att modellen för
ersättning inte skall leda till för stort risktagande samt att det skall finnas tak för rörlig
ersättning bestämt till hur många procent
av grundlön som den rörliga ersättningen
maximalt kan uppgå till.
En redogörelse för fondbolagets ersättningar offentliggörs i fondernas årsberättelse, i informationsbroschyren samt på
fondbolagets hemsida, www.didnergerge.
se.
Under räkenskapsåret har 42 anställda fått
fast eller rörlig ersättning utbetald. Observera att redovisade ersättningar avser
samtliga anställda på fondbolaget. Det
sammanlagda ersättningsbeloppet uppgick till 27 604 257 kronor i fast ersättning
och 6 883 505 kronor i rörlig ersättning.
Utbetald ersättning till särskilt reglerad
personal uppgick under året till 27 811 333
kronor varav 4 701 928 kronor till personer
i ledande befattning, 2 236 585 kronor till
personer i kontrollfunktioner samt 20 872
819 kronor till risktagare i fonderna, d.v.s.
fondförvaltare.
Uppföljning av efterlevnaden av ersättningspolicyn utförs årligen av funktionen
för regelefterlevnad.

REDOVISNINGS- &
VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsberättelsen har upprättats i enlighet
med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter
(FFFS 2013:9) om värdepappersfonder,
samt följer Fondbolagens Förenings
rekommendationer i tillämpliga delar.
Fondens finansiella instrument har värderats till gällande marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har
värderats till senast tillgängliga betalkurs.
Om sådan kurs saknas eller om kursen
enligt Fondbolagets bedömning är uppenbart missvisande får värderingen ske på
objektiva grunder enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper.

UNDERSKRIFTER
Styrelsens och VD:s underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören för
Didner & Gerge Fonder AB avger härmed
årsberättelse för nedanstående till bolaget
hörande fonder för räkenskapsåret 2019
› Didner & Gerge Aktiefond
› Didner & Gerge Småbolag
› Didner & Gerge Global
› Didner & Gerge Small and Microcap
› Didner & Gerge US Small and Microcap

Uppsala den 6 februari 2020
Adam Gerge
Styrelseordförande

REVISIONSBERÄTTELSE
Till andelsägarna i värdepappersfonderna:
Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Small and Microcap
Didner & Gerge US Small and Microcap

817603-2897
515602-3052
515602-4753
515602-6972
515602-8390

Fondernas årsberättelse, bokföring
och fondbolagets förvaltning har
granskats av revisorer i Didner &
Gerge Fonder AB, PwC.
Revisionsberättelse för respektive
fond kan rekvireras från:
Didner & Gerge Fonder AB, Box
1008, 751 40 Uppsala.

Anders Eriksson
Anders Frigell
Henrik Didner
Mats-Olof Ljungquist
Kristina Patek
Helena Hillström
Verkställande direktör
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AKTIEFOND

DIDNER & GERGE

AKTIEFOND
Fonden startade
Förvaltare
		
Jämförelseindex
Bankgiro
PPM-nummer

1994-10-21
Carl Bertilsson
Simon Peterson
SIX Return
5923-6356
291906

Simon Peterson & Carl Bertilsson

Didner & Gerge Aktiefond steg med 27,5
procent under 2019 jämfört med 35,0
procents uppgång för SIX Return Index.
Fonden hade därmed en utveckling som
var sämre än sitt jämförelseindex. Fonden
hade under perioden ett nettoutflöde på
6 890 miljoner kronor. Vid årets utgång var
andelsvärdet 2 972,91 kr per andel.
Under året har fonden påverkats positivt av Volvo, Nibe och Indutrade. Under
samma period har fonden påverkats av
en negativ utveckling för Danske Bank,
Attendo och Veoneer.

Större förändringar
Didner & Gerge Aktiefonds största nettoköp skedde under året i Hexagon, Securitas, Epiroc, Dometic och Thule. De största
nettoförsäljningarna skedde i Danske Bank,
SKF, Volkswagen, Nordea och Autoliv.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.

Volvo har förutom lastbilar också betydande verksamheter inom anläggningsmaskiner, bussar och marinmotorer. Volvo har
blivit ett betydligt bättre bolag de senaste
åren, där decentralisering, modularisering och fokus på serviceaffären har varit
viktiga komponenter. Bolaget har fortsatt
potential att höja rörelsemarginalen över
tid. Lastbilsförsäljningen förväntas i närtid
vara svag både i USA och Europa. Bolagets balansräkning är mycket stark och
det finns god utdelningspotential under
kommande år. Förväntningarna är låga
och värderingen är attraktiv när man tittar
bortanför den mer utmanande marknaden
i närtid.
Indutrade är ett teknikhandelsbolag som
har uppvisat god vinsttillväxt över tid. Den
främsta drivaren av bolagets vinster har
varit bra förvärv till en relativt låg värdering. Bolagets affärsmodell består av att
förvärva entreprenörsdrivna bolag som är
välskötta och lönsamma. De ses som en
attraktiv köpare av bolag då de låter de för-

värvade bolagen fortsätta utvecklas självständigt samtidigt som de tillför en positiv
ägarstyrning. Historiskt sett har bolaget
främst varit verksamt i Norden men de
senaste åren har de ökat sin närvaro i
Europa, där affärsmodellen fortfarande
är förhållandevis ovanlig. Bolaget bör ha
goda möjligheter att fortsätta sin förvärvsdrivna tillväxt framöver.
Epiroc är verksamma inom produkter och
tjänster till gruv- och infrastrukturindustrin.
Bolaget har en stark ställning som leverantör till underjordsgruvor. Bolaget gynnas av
en ökad efterfrågan på metaller, minskade
malmhalter och fler gruvor som går under
jord. Det finns ett stort intresse från gruvbolagens sida att investera i produktivitetsförbättringar, säkerhet och hållbarhet. Detta är
områden där Epiroc är världsledande. Bolaget driver även utvecklingen inom automation och elektrifiering, vilket kan generera
betydande produktivitetsvinster i driften
av en gruva. Bolaget har en stor serviceaffär som bidrar med stabilitet i den annars
cykliska gruvindustrin.

Utveckling D&G Aktiefond inkl. utdelningar [

D&G AKTIEFOND

] och Six Return Index SEK [
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Atlas Copco är en världsledande tillverkare av kompressorer, industriverktyg och
vakuumpumpar. Atlas Copco har genom
produktutveckling, förvärv, kostnadskontroll och en stor andel serviceförsäljning
lyckats leverera en god resultatutveckling
under de flesta marknadsförutsättningar.
Värderingen av aktien ligger således också
ofta på en hög nivå. De senaste åren har
bolaget fokuserat på att expandera affärsområdet Vakuumteknik, där man till stor
del levererar produktionsutrustning till
halvledarindustrin i Asien. Detta är en
snabbt växande marknad för utrustningsleverantörer, där Atlas Copco förefaller
vara mycket väl positionerade inför framtiden.
Hexpol är en global tillverkare av polymera material. Bolaget är efter flera förvärv
världens klart största oberoende tillverkare
av gummiblandningar och har en imponerande lönsamhetsnivå. Förvärvstakten har
avtagit de senaste åren då koncernen nått
en dominerande ställning på marknaden,
men under året som gick lyckades man
förvärva en av sina större konkurrenter på
den nordamerikanska marknaden. Expansionen inom närliggande områden har gått
något långsammare än väntat, och för att
aktien ska ha god potential behöver tillväxten i dessa områden ta fart.
Sandvik är en industrikoncern verksam
inom skärande metallbearbetning, gruvutrustning och specialstål. Bolaget är världsledande inom samtliga dessa områden.
Liksom Epiroc har Sandvik en stark position som produktivitetspartner för gruvoch infrastrukturindustrin och gynnas av
samma drivkrafter. Ledningens arbete med
att lyfta lönsamheten genom bland annat
ökad decentralisering och renodling har
hittills visat på goda resultat.
Husqvarna är ledande inom produkter för
skogs-, park- och trädgårdsskötsel, bevatt-

ningsprodukter och system för byggnadsindustrin. Koncernen har en stark position
inom robotgräsklippare som är ett viktigt
tillväxtområde. Bolaget har förbättrat lönsamheten under flera år, men har under året
haft det tuffare drivet av en svag marknad
och omstrukturering av produktområden
som säljs via detaljhandlare. Bolaget bör
efter denna mer utmanade period kunna
fortsätta växa med en god lönsamhet.
AAK producerar oljor och fetter som ingår
i livsmedel, konfektyr och kosmetik. AAK
har bland annat en framstående position
inom modersmjölksersättning, vilket har
varit ett starkt bidragande tillväxtområde
under ett antal år. Bolaget fortsätter att
flytta sin verksamhet mot en större andel
högförädlade produkter. Under året lanserade de en ny produktlinje inom växtbaserade alternativ till kött- och mjölkprodukter. Detta är än så länge ett litet område,
men där efterfrågan förväntas öka på sikt.
Lifco är ett konglomerat som består av
dotterbolag inom tandvård och en rad olika
industrivertikaler. Lifco har, likt Indutrade,
som affärsmodell att förvärva mindre bolag
till en attraktiv värdering och låter de förvärvade bolagen leva vidare som självständiga
dotterbolag. Lifcos verksamhet inom tandvård är mycket stabil. Historiskt sett har
distribution varit en klar majoritet av detta
område, men bolaget växer alltmer inom
egna produkter med bättre lönsamhet.
Nordea är en av Nordens största banker.
Nordea har haft en svag intäktsutveckling
de senaste åren på grund av en utmanande
miljö för banker med låga räntenivåer och
ökad konkurrens, men också låg kundnöjdhet och att man valt att lämna vissa områden för att minska risken i banken. Nordea
tillsatte under året både ny vd och styrelseordförande. I och med detta ser Nordea ut
att ha en stark duo på plats för att åtgärda
Nordeas alltjämt höga kostnadsbas. Fram-

över måste banken lyckas med sina rationaliseringsambitioner. Går detta har aktien
en attraktiv värdering.

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden
rätt att handla med derivatinstrument,
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen
av dessa möjligheter har utnyttjats under
perioden. Fonden har inte heller anlitat
röstningsrådgivare för engagemang i de
bolag som har gett ut de aktier som ingår
i fonden. Vad gäller intressekonflikter som
uppkommit i samband med placeringar
har inga sådana identifierats.
Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt
förvaltad fond. Vi analyserar och utvärderar ett stort antal bolag och aktier och
investerar i de som bedöms har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över
tid, utan hänsyn till indexvikt eller bransch.
Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s. en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.
Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså
leda till låg sannolikhet för ett negativt
utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt utfall. För att nå
detta övergripande mål, oavsett rådande
börsläge, strävar fonden efter att uppnå
en avkastning som över en femårsperiod
överstiger relevant jämförelseindex.
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Största nettoköp Mkr

Största nettosälj Mkr
1 316
1 298

Hexagon (SE)
Securitas (SE)
Dometic Group (SE)
ÅF Pöyry (SE)
Thule (SE)
Epiroc B (SE)

814
770
749
715

Astra Zeneca (GB)
Bravida (SE)
Electrolux (SE)
Epiroc A (SE)

575
554
515
473

Finansiella instrument*

Antal

Ansk.värde

Kurs** Värde Mkr

2 513

Danske Bank (DK)
SKF B (SE)
Volkswagen Pref (DE)

1 992
1 660

Nordea (FI)
Autoliv SDB (US)
Nibe Industrier (SE)
Handelsbanken A (SE)

1 532
1 366
1 190
1 177
721
530

SEB A (SE)
Lifco (SE)
Attendo (SE)

%

Finansiella instrument*

525

Antal

Ansk.värde

Kurs** Värde Mkr

%

DAGLIGVAROR					
4,1
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER forts ...
Epiroc A (SE)
4 459 820
473,4 114,35
510,0 1,4
AAK (SE)
8 562 191
366,5 178,00 1 524,1 4,1
Beijer Alma (SE)
2 720 988
78,3 156,60
426,1 1,2
FINANS					
10,6
ABB (CH)
1 645 087
293,4 225,10
370,3 1,0
Nordea (FI)
19 889 570 1 733,1
75,64 1 504,4 4,1
Nolato (SE)
485 483
199,3 550,00
267,0 0,7
Handelsbanken A (SE)
15 191 365 1 670,1 100,90 1 532,8 4,1
INFORMATIONSTEKNOLOGI					
0,9
SEB A (SE)
10 132 481
880,9
88,08
892,5 2,4
Embracer (SE)
4 568 029
352,0
70,78
323,3 0,9
HÄLSOVÅRD					
5,9
Lifco (SE)
2 636 914
267,0 572,00 1 508,3 4,1
Astra Zeneca (GB)
628 436
574,9 940,20
590,9 1,5
Biotage (SE)
823 102
93,6 124,00
102,1 0,3
				
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
62,5
Volvo B (SE)
19 363 325 1 660,5 156,90 3 038,1 8,2
Indutrade (SE)
6 903 223
874,2 335,20 2 314,0 6,2
Atlas Copco B (SE)
6 240 443 1 204,7 325,20 2 029,4 5,5
Sandvik (SE)
10 292 871 1 171,7 182,65 1 880,0 5,1
Hexpol (SE)
20 152 308
837,0
91,80 1 850,0 5,0
Epiroc B (SE)
14 545 303 1 168,4 111,05 1 615,3 4,4
Trelleborg (SE)
9 050 936
983,4 168,55 1 525,5 4,1
Hexagon (SE)
2 682 439 1 316,3 525,00 1 408,3 3,8
Nibe Industrier (SE)
8 556 155
512,5 162,40 1 389,5 3,8
Securitas (SE)
8 272 758 1 297,7 161,45 1 335,6 3,6
SKF B (SE)
5 424 743
853,1 189,40 1 027,4 2,8
ÅF Pöyry (SE)
3 819 272
770,1 218,60
834,9 2,2
Loomis (SE)
1 822 148
239,0 387,80
706,6 1,9
Bravida (SE)
6 584 006
553,8
90,95
598,8 1,6
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SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
10,9
Husqvarna B (SE)
20 711 566 1 182,4
75,02 1 553,8 4,2
Dometic Group (SE)
9 804 285
813,6
94,32
924,7 2,5
Thule (SE)
3 878 647
749,3 216,00
837,8 2,2
Electrolux (SE)
2 146 267
515,3 229,90
493,4 1,3
Husqvarna A (SE)
1 844 655
82,9
74,60
137,6 0,4
Hennes & Mauritz (SE)
513 722
92,9 190,48
97,9 0,3
SUMMA VÄRDEPAPPER				35 150,4

94,9

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				
Banktillgodohavanden				 1 933,5
Övriga tillgångar				103,7
Upplupna intäkter/kostnader				-38,1
Övriga skulder				-121,9

5,1

FONDFÖRMÖGENHET				 37 027,7 100,0
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start

Avkastning 2019

Avkastning
Fonden

Index

50

20

2019

27,52% 34,97%

45

18
16

2 år*

3,30% 13,59%

40
35

14

5 år*
Sedan start*

8,07% 11,32%
15,77% 11,88%

* årligt genomsnitt

25
20

Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Utdelning, kr
Totalavkastning %
SIX Return Index % (inkl utd)
OMX Stockholm %

2019

6
4

5

2
Fonden

2017

11,9%

8

10

2018

15,8%

10

27,5 %

15

0

Fondens utveckling

12

35,0 %

30

0

Index

2016

Fonden

2015

2014

2013

37 028
35 061
46 354
41 203
34 735
2 972,91 2 331,40 2 785,83 2 535,64 2 189,57
12,455
15,039
16,639
16,249
15,864
0
0
0
0
0
27,52
-16,31
9,87
15,81
8,55
34,97
-4,41
9,47
9,65
10,40
29,64
-7,67
6,41
5,83
6,59

32 411
2 017,2
16,068
0
19,01
15,81
11,86

23 778
1 694,9
14,029
0
28,48
27,95
23,20

0,25

0,27

Index

2012

2011

2010

15 701
11 707
1 319,2 1 082,98
11,902
10,810
41,41
20,64
25,97
-16,24
16,49
-13,51
12,00
-16,69

14 877
1 314,48
11,318
12,85
29,50
26,70
23,05

Omsättning					
Omsättningshastighet, ggr ¹

0,27

0,23

0,19

0,25

0,29

0,28

0,51

0,43

Kostnader					
Förvaltningsarvode %
Transaktionskostnader, Mkr ²
Transaktionskostnader, % av omsättning ²
Analyskostnader, Mkr ²
Årlig avgift %

1,22
14,4
0,05
0
1,22

1,22
6,2
0,03
0
1,22

Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående
Omsättning genom närstående företag %
0
0
Omsättning genom fonder
förvaltade av Didner & Gerge Fonder %
0,37
0

1,22
7,3
0,04
2,0
1,23

1,22
5,7
0,03
1,8
1,23

1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
6,6
6,6
8,0
5,4
8,2
7,6
0,03
0,04
0,06
0,07
0,06
0,07
1,8					
1,23
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Engångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr
Risk– och avkastningsmått
Genomsnittlig årsavkastning 2 år %
Genomsnittlig årsavkastning 5 år %
Totalrisk D&G Aktiefond % ³
Totalrisk för SIX Return % ³
Aktiv risk % ³

138
8

121
8

132
8

125
8

137
8

135
8

142
9

140
8

113
7

134
9

3,30
8,07
17,76
13,87
5,59

-4,11
6,58
13,25
11,10
4,55

12,80
16,13
11,58
10,58
3,73

12,12
19,35
15,35
14,91
4,32

13,66
11,86
14,39
13,72
4,57

23,66
15,88
10,45
9,31
4,41

27,22
26,33
14,08
11,69
5,72

2,72
7,71
20,16
15,49
6,54

4,15
2,94
21,77
17,33
5,86

54,06
10,48
28,91
19,90
11,19

1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet 		
(månadsvis beräknat).
2 Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader, mellan 2015-2017 redovisas de separat och fr.o.m. 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
³ Senaste 24 månaderna.

9

AKTIEFOND

Resultat- och balansräkning Didner & Gerge Aktiefond 2019
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2019
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
7 898 033 564
Aktieutdelningar
1 493 266 693
Valutakursvinster och -förluster netto
-62 845 836
		

9 328 454 421

ÅR 2018

-7 772 658 580
1 443 789 104
-6 528 286
-6 335 397 762

Kostnader		
Förvaltningskostnader
-451 013 147
-533 820 776
Övriga kostnader
transaktionskostnader
-14 362 466
-6 202 707
räntekostnader
-6 874 722
-10 949 383
		
Årets resultat

-472 250 335

-550 972 866

8 856 204 086

-6 886 370 628

BALANSRÄKNING
2019-12-31
2018-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
35 150 412 461
34 220 538 362
Bank- och övriga likvida medel
1 933 545 806
993 739 719
Övriga tillgångar (sålda värdepapper)
103 730 477
0
		

37 187 688 744

35 214 278 081

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
38 074 642
37 233 721
Övriga skulder (köpta värdepapper)
121 868 141
115 889 959
		

159 942 783

153 123 680

37 027 745 961

35 061 154 401

2019
3 206 124 451
-3 146 061 401
7 837 970 514

2018
2 307 854 633
-1 946 071 979
-8 134 441 234

			
7 898 033 564
Förändring av 		
fondförmögenheten
2019
Fondförmögenhet IB
35 061 154 401
Andelsutgivning
1 836 401 466
Andelsinlösen
-8 726 013 992
Årets resultat
8 856 204 086

-7 772 658 580

Fondförmögenhet

Värdeförändring aktier
		 Reavinster
Reaförluster
Förändring över/undervärden aktier

Fondförmögenhet UB

37 027 745 961

2018
46 353 503 526
3 600 791 832
-8 006 770 329
-6 886 370 628
35 061 154 401

Riskinformation
Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och
utvärderar ett stort antal bolag och aktier och investerar i de som bedöms har
bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt
eller bransch. Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s.
en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså leda till låg sannolikhet
för ett negativt utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt
utfall. För att nå detta övergripande mål, oavsett rådande börsläge, strävar
fonden efter att uppnå en avkastning som över en femårsperiod överstiger
relevant jämförelseindex.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser normalt
är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär risk för
stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. Andra
risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är
branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
Andra hållbarhetsaspekter.
Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket
får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där 		
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Alkohol
Tobak
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en
acceptabel tidshorisont underkänns för investering.
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt
Övrigt

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
Bolagspåverkan i egen regi
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan; fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i portföljen.
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SMÅBOLAG
Fonden startade
Förvaltare
		
Jämförelseindex
Bankgiro
PPM-nummer

2008-12-23
Carl Gustafsson
Kristian Åkesson
CSRX Sweden
360-4071
140491
Kristian Åkesson & Carl Gustafsson

Didner & Gerge Småbolag visade under 2019
en uppgång på 31,4 procent jämfört med 43,2
procents uppgång för Carnegie Small Cap
Return Index. Fonden hade därmed en utveckling som var sämre än sitt jämförelseindex.
Vid årets utgång var andelsvärdet 889,74 kr
per andel. Fonden hade under perioden ett
nettoutflöde på 3 760 miljoner kronor. Under
året har fonden gynnats av en positiv kursutveckling för bland andra Lagercrantz, Lifco,
Kojamo, Vitec och Sweco. Under samma
period har fonden påverkats negativt av en
svag kursutveckling för Attendo, Sydbank,
Veoneer, Byggmax och Hoist.
Fondens utveckling i absoluta tal var positiv med en utveckling på +31,4 procent och
andelsägarvärdet har aldrig varit högre. Däremot utvecklade sig fonden sämre än sitt jämförelseindex. Förklaringar ligger i dåligt utfall
under året för några av våra innehav och en
undervikt i fastighetsaktier.
Attendo, Sydbank, Veoneer, Byggmax och
Hoist visade samtliga, men av olika skäl, på
en klart sämre operationell utveckling jämfört
med våra och marknadens förväntningar. Vi
har valt att avyttra fyra av dessa innehav då
vi bedömer att den långsiktiga företagsberät-

telsen har försämrats. Det kvarvarande innehavet i Veoneer har minskats i storlek. Därtill
har större innehav vid ingång av året som t.ex.
Husqvarna, Trelleborg och Securitas visat en
positiv aktiekursutveckling men sämre jämfört med jämförelseindex. Flera av våra portföljinnehav som utvecklats mycket positivt
har tyvärr under den redovisade perioden inte
kunnat kompensera för detta.
Fastighetsaktier hade ett mycket bra år på
börsen med en uppgång för sektorn på +60 %.
Vi kan konstatera att vårt urval av fastighetsaktier var godkänt. Kojamo hade en kursuppgång på +100 %, NP3 +85 % och Hembla +47
%. Hembla blev föremål för utköp från börsen
av det tyska fastighetsbolaget Vonovia. Däremot var andelen fastighetsaktier av hela
aktieportföljen mycket lägre jämfört med vårt
jämförelseindex och det har påverkat relativutvecklingen negativt. Fastighetsaktier har
varit vinnare på fallande räntor då man har en
stor skuldsättning och har därmed gynnats
av fallande finansieringskostnader. Fastigheter har även gynnats indirekt av det globalt
låga ränteläget då kapital som traditionellt
placerats i obligationsmarknaden tvingats in
i alternativa placeringsformer för att undgå

D&G SMÅBOLAG

Utveckling D&G Småbolag inkl. utdelningar [

negativa världsmarknadsräntor. I vår något
försiktiga syn av framför allt den kommersiella fastighetsmarknaden tar vi fasta på att
vakanser är på rekordlåga nivåer, hyresnivåer är höga efter en lång period av positiv
utveckling samt att de absoluta direktavkastningskraven på fastigheter är låga i ett
historiskt perspektiv. Vi har därför en mer försiktig inställning och är investerade primärt i
bostadsfastighetsbolag, där vi bedömer att
vakansrisken är mycket låg.
Vi tillämpar en aktiv förvaltning av Småbolagsfonden och har en koncentrerad aktieportfölj med, relativt vårt jämförelseindex, ett
lågt antal innehav. Därför bör man förvänta
sig avvikelser, både positiva och negativa,
under vissa perioder. Långsiktigt tror vi på att
det kommer gynna våra andelsägare genom
en bättre avkastning. Det vi fokuserar på i vår
företagsanalys är faktorer som har betydelse
på lång sikt. Det kan handla om bolag med en
stark ledningsgrupp, en affärsmodell som är
uthållig och att det finns långsiktiga tillväxtmöjligheter. Under kortare tidsperioder är det
multipelförändringar, d.v.s. den prislapp relativt förväntad vinst som marknaden är villig
att betala, som är det största förklaringsvär-

] och CSRXSE [
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det i en akties kursutveckling. Under längre
tidsperioder är det den faktiska vinstutvecklingen i bolaget som är av störst betydelse.

Större förändringar
De största nettoköpen under perioden var
Fagerhult, Karnov och Biogaia. De största
nettoförsäljningarna var Husqvarna, Hembla
och Securitas. Fondförmögenheten minskade under året till 11,5 miljarder kronor där
en ökning av andelsvärdet inte fullt ut kompenserade för utflöden.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav vid årsskiftet.

Lagercrantz har länge varit ett större inne-

hav i fonden. Det är den aktie som bidragit
mest till fondens utveckling sedan starten
2008. Lagercrantz är en teknikkoncern med
ett tydligt fokus på decentraliserat resultatansvar. Vi ser detta, i kombination med en
tydlig huvudägare och kontinuitet i bolagsledningen, som förklaring till bolagets framgång.
Det finns ett 50-tal bolag inom koncernen, och
fokus ligger på värdeskapande nischföretag.
En viktig beståndsfaktor i resultatutveckling
är förvärv. Vi ser alltjämt att Lagercrantz kan
växa sig större, samtidigt som en ökad andel
egna produkter bör stödja en fortsatt positiv
marginalutveckling över tid.

Ambea är en vårdkoncern med huvudsaklig
verksamhet i Sverige och Norge. 2019 kom
att präglas av förvärvet av Aleris Care som
dubblade omsättningen. Ambea har historiskt sett haft högre marginaler än Aleris i vad
som är en verksamhet med väldigt liknande
karaktär, och gradvis bör integrationsarbetet
ge avtryck i lönsamheten även om förvärvets
omfång inger respekt. Med bakgrund i en
gynnsam demografi öppnar också Ambea allt
fler ålderdomshem, vilket ger långsiktig tillväxt men kortsiktig marginalpress.
Schouw är ett danskt konglomerat verksamt

inom ett flertal nischer. Den största verksamheten är Biomar som tillverkar fiskfoder till
kommersiell fiskodling. Biomar tar gradvisa
steg högre upp i värdekedjan då fodrets betydelse för fiskodlingens klimatpåverkan och fiskens hälsa blir allt tydligare. Utifrån detta och
en stark tillväxtrend hos kunderna har Biomar
iscensatt ett stort investeringsprogram vars
slutfas nu närmar sig. Dessa investeringar bör
omsättas till resultattillväxt under kommande
år. Vi ser att Schouw har en tydlig modell för
sina bolag: de räds inte långsiktiga investeringsfaser i kapacitet och produktutveckling
om de finner det korrekt. Detta har långsiktigt
borgat för god resultatutveckling.

Trelleborg är en industrikoncern med

fokus på polymera material. Affärsområdet
Sealing Solutions är en tydlig stjärna inom
koncernen med höga marginaler, god tillväxt
och starka kassaflöden. Nyckeln till framgången tror vi ligger i att områdets tätningar
är verksamhetskritiska, men står för en liten
del av totalkostnaden i kundernas produkter.
Trelleborg har under de senaste åren ökat sin

satsning på affärsområdet Wheel Systems,
vars huvudsakliga produkt är däck till lantbruksmaskiner. Här har utvecklingen varit
en besvikelse under senare år, till stor del för
att slutefterfrågan hos jordbrukare minskat.
Dagens försäljningsnivåer befinner sig under
historiska snitt, vilket gör att en framtida normalisering av efterfrågan bör leda till ökade
vinster. Tidpunkten för en sådan normalisering är dock svårbedömd.

Coor är ett serviceföretag verksamt i Norden.

Enkelt uttryckt kan det sägas att Coor levererar vaktmästartjänster, städning, driver personalrestauranger och utför liknande uppgifter
hos sina kunder. Kunden kan på så vis fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att ta
ett helhetsansvar för alla dessa tjänster hos
kunderna kan fler uppgifter utföras av färre
personer, vilket driver lönsamheten för Coor
samtidigt som kunderna får en tydlig motpart. Coors konsekventa tillämpning av detta
koncept har gett imponerande utveckling och
vi ser att det finns fortsatt möjligheter till tillväxt, framförallt utanför Sverige.

Mekonomen är en grossist av bilreservdelar med närvaro i Norden och Polen. Koncernens verksamhet är primärt en B2B verksamhet dvs. Mekonomen har väldigt liten andel
direktförsäljning till konsument. Bolaget har
ett nätverk av ca 3 500 verkstäder och 460
butiker. Butiker är egentligen ett missvisande
namn då dessa även fyller en funktion som
expresslager till verkstadskunderna och är
en del av koncernens logistiknätverk. Under
2018 annonserade bolaget sitt största förvärv
hitintills genom köpet av FTZ i Danmark och
Inter-Team i Polen. 2019 har karakteriserats
av integrationsarbetet av förvärven samt av
sammanslagning av centrallagren för MECA
och Mekonomen i Sverige. Marknaden var
generellt sett svag i början av året med en viss
normalisering under sommar och höst. Försvagningen av den svenska kronan har varit en
motvind då en stor del av bolagets inköp sker
i utländsk valuta. Synergier samt besparingar
väntas succesivt bli synliga kommande år.

Kojamo är Finlands största hyresfastighets-

bolag. Fastighetsbeståndet är koncentrerat
till Helsingfors samt andra storstadsregioner
och består av drygt 35 000 hyreslägenheter.
Till skillnad mot Sveriges reglerade hyresmarknad råder i Finland huvudsakligen marknadshyror. Investeringstesen är att en låg
vakansrisk borgar för operationell stabilitet,
samtidigt som nybyggnation driver ett ökat
driftsnetto och i förlängningen substansvärdestillväxt. Kojamo värderas trots en stark
kursutveckling under 2019 lägre än relevanta
jämförelseobjekt på den svenska marknaden.

Lifco består av cirka 150 rörelsedrivande

bolag som i sin tur ingår i de tre affärsområdena Dental, Demolition & Tools och System
Solutions. Bolaget har som affärsidé att förvärva och utveckla marknadsledande bolag
inom tydliga nischer med ett stort fokus på
lönsamhet och en decentraliserad organisation. Portföljen av bolag bedöms vara balanserad med både mindre konjunkturberoende
bolag t.ex. inom Dental samt mer konjunkturberoende bolag t.ex. inom Demolition &

Tools. Portföljbolagen kännetecknas av höga
rörelsemarginaler, låg kapitalbindning och
starka kassaflöden. Dessa kassaflöden återinvesteras för att utveckla dotterbolagens
verksamheter eller används för att expandera
Lifcokoncernen via förvärv.

Embracer Group, tidigare THQ Nordic,

utvecklar och förlägger PC- och konsolspel
för den globala dataspelsmarknaden. Småbolagsfonden har varit aktieägare sedan
börsintroduktionen 2016. Den globala spelmarknaden har historiskt visat och väntas
uppvisa stadig tillväxt under de kommande
åren. Bolaget utvecklar egna nya spel, förädlar och uppgraderar existerade spel, förlägger
och fysiskt distribuerar både egna och andra
utvecklares spel. Lansering av spel i nuvarande pipeline förväntas driva vinsttillväxten
de kommande åren. Bolaget har därutöver
även en uttalad tillväxtambition genom förvärv. Bolagets betydande spelutveckling de
senaste åren har finansierats helt av internt
genererade kassaflöden och förvärv har
finansierats genom emissioner av nya aktier.

Sweco är ett teknikkonsultbolag som erbju-

der tjänster inom teknik och design. Bolaget
är verksamt i norra Europa och har som mål
att ha en ledande position i de åtta länder man
är närvarande i. Strategin bygger på lönsam
tillväxt både organiskt och genom förvärv.
Urbanisering och digitalisering av samhället
är stora drivkrafter för bolaget. Sweco har
varit framgångsrika i sin strategi att fokusera på kvalificerade tjänster och att hålla
sig borta från konsulttjänster som mer liknar
bemanningsföretag. Sweco har en stark
position i Norden men har även de senaste
åren byggt en allt större marknadsposition i
Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien
vilket möjliggör tillväxt under överskådlig tid.

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt
att handla med derivatinstrument, samt rätt
att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Fonden
har inte heller anlitat röstningsrådgivare för
engagemang i de bolag som har gett ut de
aktier som ingår i fonden. Vad gäller intressekonflikter som uppkommit i samband med
placeringar har inga sådana identifierats.
Didner & Gerge Småbolag är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och utvärderar ett
stort antal bolag och aktier och investerar i
de som bedöms har bäst förutsättningar till
en god kursutveckling över tid, utan hänsyn
till indexvikt eller bransch. Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s. en tidsperiod
om fem år eller mera uppnå en värdemässig
ökning av fondens andelsvärde. Om vi lyckas
väl i vår strävan ska det alltså leda till låg sannolikhet för ett negativt utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt
utfall. För att nå detta övergripande mål, oavsett rådande börsläge, strävar fonden efter
att uppnå en avkastning som över en femårsperiod överstiger relevant jämförelseindex.
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Största nettoköp Mkr

Största nettosälj Mkr

Fagerhult (SE)
Karnov Group (SE)

133

Biogaia B (SE)
Asiakastieto Group (FI)

679

131

Husqvarna B (SE)
Hembla (SE)

580

116

Securitas (SE)

432

101

Nibe Industrier (SE)

418

Heba Fastighets (SE)

95

Sydbank (DK)

413

Ambea (SE)

61
55

Trelleborg (SE)

320
243

Biotage (SE)
Recipharm (SE)

46

Sbanken (NO)
Balder B (SE)

Atea (NO)

46

NP3 Fastigheter (SE)

213

Indutrade (SE)

207

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

Finansiella instrument*

215

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					6,5

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER forts.

Schouw & Co. (DK)
Kopparbergs Bryggeri (SE)

669 261

530,3

787,39

527,0

4,6

Indutrade (SE)

1 274 012

264,3

174,00

221,7

1,9

FASTIGHET					
5,7
Kojamo (FI)

2 552 969

245,0

170,21

434,5

3,8

NP3 Fastigheter (SE)

1 035 867

45,9

113,00

117,1

1,0

Heba Fastighets (SE)

1 210 000

94,5

86,20

104,3

0,9

FINANS					
4,6
Storebrand (NO)

4 174 304

215,7

73,53

306,9

2,6

Sbanken (NO)

2 852 793

229,6

79,47

226,7

2,0

HÄLSOVÅRD					
14,2
Ambea (SE)

7 781 457

544,7

78,50

610,8

5,3

797 994

110,3

572,00

456,5

4,0

2 516 595

304,3

149,00

375,0

3,3

Biogaia B (SE)

300 573

115,8

424,50

127,6

1,1

Biotage (SE)

490 000

55,2

124,00

60,8

0,5

Lifco (SE)
Recipharm (SE)

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
37,3

335,20

181,1

1,6

VBG (SE)

1 058 936

121,1

157,50

166,8

1,4

Fagerhult (SE)

2 254 268

132,8

59,50

134,1

1,2

Asiakastieto Group (FI)

348 632

101,3

330,96

115,4

1,0

Bravida (SE)

221 093

18,2

90,95

20,1

0,2

INFORMATIONSTEKNOLOGI					
18,6
Lagercrantz (SE)

5 551 664

241,1

146,40

812,8

7,1

Embracer (SE)

6 453 060

126,3

70,78

456,7

4,0

Vitec (SE)

1 974 997

149,4

185,00

365,4

3,2

Atea (NO)

2 525 623

220,7

137,00

346,0

3,0

Karnov Group (SE)

2 964 727

130,8

53,00

157,1

1,3

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
7,2
Mekonomen (SE)

5 045 616

605,6

93,05

469,5

4,1

Husqvarna B (SE)

3 382 070

Veoneer SDB (US)

701 101

216,4

75,02

253,7

2,2

309,4

149,90

105,1

0,9

SUMMA VÄRDEPAPPER				10 825,9

94,1
5,9

508,1

4,4

Övriga tillgångar och skulder					

336,5

82,40

500,1

4,3

Banktillgodohavanden				711,9

191,8

361,20

465,9

4,0

Övriga tillgångar				

0,0

2 921 973

192,6

130,60

381,6

3,3

Upplupna intäkter/kostnader				

-13,4

2 130 500

308,7

161,45

344,0

3,0

Övriga skulder				
-17,5

3 014 809

426,9

Coor Service Management (SE)

6 069 171

Sweco B (SE)

1 289 752

Bufab (SE)
Securitas (SE)

526 260

137,8

550,00

289,4

2,5

Beijer Alma (SE)

1 625 933

143,4

156,60

254,6

2,2

Hexpol (SE)

2 705 270

226,7

91,80

248,3

2,2

Elanders (SE)

2 771 915

283,2

87,20

241,7

2,1

ÅF Pöyry (SE)

1 034 762

120,2

218,60

226,2

2,0

Rejlers (SE)

1 784 426

126,1

119,50

213,2

1,9

14

50,1

168,55

Trelleborg (SE)

Nolato (SE)

540 207

FONDFÖRMÖGENHET				 11 506,8 100,0
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Korpparbergs
Bryggeri som handlas NGM Nordic MTF och Embracer som handlas på First North.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste betalkurs).
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start

Avkastning 2019

Avkastning
Fonden

Index

50

50

2019

31,36% 43,16%

45

45

2 år*

10,33% 19,55%

35

5 år*

14,78% 17,81%

Sedan start*

22,27% 20,98%

* årligt genomsnitt

40
30
25
20

Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Utdelning, kr
Totalavkastning %
CSRX %

35
30

31,4 %

25
20

15

15

10

10

5

5

0

Fondens utveckling

40

43,2 %

Fonden

0

Index

22,3 %

21,0 %

Fonden

Index

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

11 507
889,74
12,933
0
31,36
43,16

12 004
677,31
17,723
0
-7,33
-0,17

14 991
730,92
20,510
0
9,38
8,82

13 309
668,23
19,916
0
14,03
12,18

9 706
586,02
16,563
0
31,20
30,07

6 816
446,67
15,260
0
18,03
21,56

6 404
378,45
16,922
0
41,87
36,63

1 753
266,75
6,572
5,95
20,69
12,65

1 051
226,10
4,648
5,72
-13,04
-13,24

1 463
265,63
5,397
0
28,60
30,64

Omsättning										
Omsättningshastighet, ggr ¹

0,13

0,27

0,27

0,21

0,47

0,35

0,12

0,35

0,96

1,18

Kostnader										
1,40
6,3
0,07
0
1,40

1,40
6,2
0,07
1,0
1,41

1,40
4,7
0,08
0,3
1,40

Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående
Omsättning genom närstående företag %
0
0
Omsättning genom fonder förvaltade
1,36
0
av Didner & Gerge Fonder %

0
0

0
0

Förvaltningsarvode %
Transaktionskostnader, Mkr ²
Transaktionskostnader, % av omsättning ²
Analyskostnader, Mkr ²
Årlig avgift %

1,40
4,5
0,06
0
1,40

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
5,1
2,6
3,0
1,0
2,7
3,6
0,07
0,05
0,08
0,07
0,11
0,10
0,2					
1,40
1,40
1,40
1,39
1,41
1,40
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)										
Förvaltningskostnad										
Engångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

159
10

147
9

151
9

145
10

160
10

153
10

170
10

159
9

135
9

150
9

Risk- och avkastningsmått										
Genomsnittlig årsavkastning 2 år %
10,33
0,68
11,68
22,31
24,44
29,40
30,85
2,44
5,75
61,50
Genomsnittlig årsavkastning 5 år %
14,78
12,35
22,34
24,77
18,18
17,71
31,17			
Totalrisk D&G Småbolag % ³
14,10
12,24
12,35
14,28
11,43
10,73
14,00
18,57
20,64
25,43
Totalrisk för CSRX % ³
12,67
11,48
12,88
16,97
15,13
11,74
12,56
16,02
20,37
23,03
Aktiv risk % ³
5,55
4,04
2,95
6,31
6,60
5,29
6,92
6,96
5,85
7,25
					
1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier
(om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat).
2 Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader mellan 2015–2017 redovisas de separat och fr.o.m. 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
³ Senaste 24 månaderna.
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Resultat- och balansräkning Didner & Gerge Småbolag 2019
RESULTATRÄKNING, januari–december
År 2019
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeför. överlåtb. värdep.
3 156 000 596
Räntieintäkter
182 976
Aktieutdelningar
281 481 698
Valutakursvinster och -förluster netto
1 566 421
		

3 439 231 691

År 2018
-1 060 470 431
5 680
328 873 676
-1 277 989
-732 869 064

Kostnader		
Förvaltningskostnader		
ersättning till fondbolaget
-170 774 504
-205 427 112
Övriga kostnader		
transaktionskostnader
-4 511 095
-6 264 345
räntekostnader
-1 208 970
-5 075 049
Summa kostnader
Årets resultat

-176 494 569

-216 766 506

3 262 737 121

-949 635 570

BALANSRÄKNING
2019-12-31
2018-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
10 825 883 383
11 799 786 970
Bank- och övriga likvida medel
711 862 070
263 367 380
Övriga tillgångar (sålda värdepapper)
0
93 016 462
		
11 537 745 453   12 156 170 812
Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
13 449 984
14 968 993
Övriga skulder
17 485 145
137 157 212
		
Fondförmögenhet

30 935 129

152 126 205

11 506 810 324

12 004 044 608

Värdeförändring aktier
2019
2018
Reavinster
1 624 761 069
1 689 875 835
Reaförluster
-819 650 244
-162 898 341
Förändring över/undervärden aktier
2 350 889 771
-2 587 447 925
		
3 156 000 596 -1 060 470 431
Förändring av 		
fondförmögenheten
2019
2018
Fondförmögenhet IB
12 004 044 608
14 990 949 764
Andelsutgivning
887 619 068
1 683 041 359
Andelsinlösen
-4 647 590 473
-3 720 310 944
Periodens resultat
3 262 737 121
-949 635 570
Fondförmögenhet UB

11 506 810 324

12 004 044 608

Riskinformation
Didner & Gerge Småbolag är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och
utvärderar ett stort antal bolag och aktier och investerar i de som bedöms har
bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt
eller bransch. Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s.
en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså leda till låg sannolikhet
för ett negativt utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt
utfall. För att nå detta övergripande mål, oavsett rådande börsläge, strävar
fonden efter att uppnå en avkastning som över en femårsperiod överstiger
relevant jämförelseindex.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser normalt
är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär risk för
stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. Andra
risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är
branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.

SMÅBOLAG

DIDNER & GERGE

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
Andra hållbarhetsaspekter.
Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket
får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där 		
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och/eller krigsmateriel
Pornografi
Tobak
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en
acceptabel tidshorisont underkänns för investering.
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt
Övrigt

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan; fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i portföljen.
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Didner & Gerge Globalfond visade under
2019 en uppgång på 28,0 procent jämfört med 33,7 procent för MSCI ACWI
index. Fonden hade därmed en utveckling
som var svagare än sitt jämförelseindex.
Fonden hade under perioden ett nettoutflöde på 1 662 miljoner kronor.
Vid årets utgång var andelsvärdet 308,92
kr per andel. Under året har fonden framförallt gynnats av en positiv kursutveckling i
Brookfield Renewable Partners, Brookfield
Asset Management och SER Educacional.
Negativa bidrag har kommit från i turordning Jain Irrigation, Veoneer samt Bunzl.

Större förändringar
Om 2018 var ett turbulent aktieår bjöd 2019
på en desto behagligare resa. Året slutade
alltså med en uppgång på över 30 procent
för ett globalt aktiemarknadssnitt, där
ytterst få tillgångsklasser uppvisade negativ avkastning. Kommentarer kring varför
just 2019 blev ett sådant fantastiskt år för
aktieinvesterare har givetvis haglat ned

D&G GLOBAL

under inledningen på detta decennium.
För vår del försöker vi som alltid applicera
samma attityd gentemot dessa börsteorier som man gör gentemot vilda djur på
savannen: en intresserad och respektfull
inställning, men på avstånd. Vi vill framförallt den här gången passa på att beskriva
våra största placeringar under större
utrymme än normalt, och låter därför vårt
förra innehav Oaktree´s grundare Howard
Marks sammanfatta vår inställning här och
nu: ”We proceed forward. With caution”.

Viktiga innehav
Vårt största innehav är numera Centene.
Bolaget har en omfattande portfölj av hälsovårdslösningar, framförallt för individer
som innefattas av de nationella sjukvårdsfärsäkringsprogrammen Medicare och
Medicaid. Centene är ett snabbt växande
företag med stark företagskultur, goda
samarbeten med sjukvårdsförsäkringsbolag likväl som med delstater. Oron kring
”Obamacares” vara eller icke vara under en
möjlig Trump-administration gav oss ett

Utveckling D&G Global inkl. utdelningar [

fördelaktigt ingångsläge under 2016. Trots
en mängd olika (påstådda) oroshärdar så
har bolaget taktat på starkt. Rörelseresultatet är mer än dubblat på fyra år och
aktien har följt efter med en uppgång på
123 procent sedan fondens investering. Vi
ökade positionen under hösten då aktien
föll p.g.a. nya spekulationer kring ett nytt
amerikanskt (statligt) hälsovårdssystem
”för alla”. Vår inställning till detta och alla
andra politiska rykten är att det är ställt
utom allt tvivel att det amerikanska hälsovårdssystemet behöver ses över, men
det är inte bolagen som driver kostnadseffektiva lösningar åt miljontals människor,
med minskande kostnader som följd, som
kommer drabbas. Snarare tvärtom.
Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax Financial i dagens form
bildades 1986. Sedan dess har substansvärdet ökat med i genomsnitt med över
19 procent per år, och grundpelarna som
gjort detta möjligt kvarstår. Vi har ägt Fairfax sedan fondens start och bolaget har

] och MSCI ACWI TR Net i SEK [
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under den tiden ytterligare vässat sin försäkringsverksamhet, expanderat i Asien,
Europa och Östeuropa och ompositionerat
sin investeringsportfölj på ett sätt vi ställer oss mycket positiva till. Avkastningen
som en långsiktig aktieägare erhållit i Fairfax har varit allt annan än jämnt fördelad
mellan åren – sannolikt p.g.a. cyklikaliteten i intjäningen. Som långsiktiga ägare
erhåller vi dock hellre 15 procent avkastning/år ojämnt fördelat över perioden än
stadiga 10 procent/år – vilket är precis vad
välskötta försäkringsbolag utnyttjar. Avgörande är också vår tilltro till de ledande personerna i Fairfax. De är av yttersta kaliber,
har en stark integritet kring vad som är korrekt på lång sikt som de står fast vid och
förstår vikten av kapitalallokering på ett
sätt som få andra företagsledningar gör.
Brookfield
Asset
Management
(BAM) är en kapitalförvaltare inom reala
tillgångar med bas i Kanada. Numera –
efter förvärvet av Oaktree samt en period
av gynnsam kapitalanskaffning – förvaltar
man tillgångar till ett värde av över 500 miljarder dollar. Med sitt 120-åriga arv som
ägare och operatörer av olika tillgångar
investerar de i långsiktiga, högkvalitativa
företag och enskilda projekt i mer än 30
länder runt om i världen. BAM investerar
exempelvis i fastigheter, infrastruktur och
förnyelsebar energi. Bolaget leds sedan 15
år av Bruce Flatt, sannolikt en av världens
bästa – om än något okänd – företagsledare. Senaste 20 åren har BAM ökat nettovärdet per aktie med 18 % per år – en

fantastisk bedrift. Vad mer intressant är:
det finns även en tydlig och fullt resonabel
strategi för att återigen dubbla kapitalet
och intjäningen över närmaste femårsperiod. Vi anser oss vara i mycket goda
händer genom ägandet i BAM.
Bunzl är ett brittiskt outsourcing- och distributionsbolag. Förenklat kan man säga att
Bunzl består av en stor mängd förvärvade
familjeföretag som över tid byggt upp en
betydelsefull lokal distributionsapparat
inom 6 olika segment där de framförallt
säljer produkter som används som tillbehör i exempelvis produktion, servering eller
försäljning. Kunder finns framförallt inom
områden som mataffärer, kontor och sjukhus. Bolagskulturen präglas framförallt av
en familjeföretagaranda, där ca 40 % av
bolagets chefer är f.d. ledare/grundare av
mindre familjeföretag som sålts till Bunzl,
där de stannar kvar och driver vidare bolaget inom Bunzl som ”sitt eget”. Denna drivkraft är sällsynt i publika företag och något
vi anser stärka bolagets möjligheter till
fortsatt värdeskapande.

uppkommit i samband med placeringar
har inga sådana identifierats.
Didner & Gerge Global är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och utvärderar ett
stort antal bolag och aktier och investerar
i de som bedöms har bäst förutsättningar
till en god kursutveckling över tid, utan
hänsyn till indexvikt eller bransch. Vi gör
egna, oberoende och aktiva val utifrån våra
bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s. en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.
Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså
leda till låg sannolikhet för ett negativt
utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt utfall. För att nå
detta övergripande mål, oavsett rådande
börsläge, strävar fonden efter att uppnå
en avkastning som över en femårsperiod
överstiger relevant jämförelseindex.

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden
rätt att handla med derivatinstrument,
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen
av dessa möjligheter har utnyttjats under
perioden. Fonden har inte heller anlitat
röstningsrådgivare för engagemang i de
bolag som har gett ut de aktier som ingår
i fonden. Vad gäller intressekonflikter som
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Största nettosälj Mkr

Största nettoköp Mkr
SolarWinds (US)
WSP Global (CA)

264
252

432

Carl Zeiss Meditec (DE)
Oaktree Capital (US)

338

Salesforce.com (US)

43

B3 (BR)

195

Mandom Corp (JP)

42

Autoliv SDB (US)

183

Fairfax India (CA)

36

Brookfield Asset Management (CA)

150

Centene (US)

31

Brookfield Renewable Partners (BM)

150

Value Partners (KY)

16

Markel (US)

134

Bunzl (GB)

13

Spectris (GB)

107

Nexon (JP)

5

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

Check Point Software (IL)

98

Veoneer SDB (US)

90

Finansiella instrument*

Antal

Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					
3,4
INFORMATIONSTEKNOLOGI forts.
Mandom Corp (JP)
970 000 172,7
258,44 250,7 3,4
Nomura Research Institute (JP)1 225 000 91,3
201,41 246,7 3,3
					
Salesforce.com (US)
130 000 160,4 1 522,64 197,9 2,6
FINANS					
33,1
					
Fairfax Financial (CA)
94 000 371,1 4 402,04 413,8 5,5
KRAFTFÖRSÖRJNING					
3,9
Brookfield Asset Mgmt (CA)
600 000 188,5
541,12 324,7 4,3
Brookfield Renewable
675 000 181,3
435,34 293,9 3,9
Ashmore Group (GB)
4 700 000 164,4
64,21 301,8 4,0
Partners (BM)
					
Prudential (GB)
1 630 000 284,3
179,62 292,8 3,9
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
7,6
Markel (US)
27 000 194,5 10 702,36 289,0 3,9
SER Educacional (BR)
4 500 000
183,1
64,59
290,6
3,9
Wendel (FR)
200 000 259,7 1 245,03 249,0 3,4
VF (US)
300 000
155,0
933,02
279,9
3,7
Fairfax India (CA)
2 000 000 211,6
119,83 239,7 3,2
SUMMA VÄRDEPAPPER				 7 184,4 96,1
B3 (BR)
2 070 000
85,9
100,01 207,0 2,8
Value Partners (KY)
27 500 000 198,5
5,77 158,6 2,1
				
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER				
3,9
HÄLSOVÅRD					
12,5
Banktillgodohavanden 			
Centene (US)
725 000 225,5
588,59 426,7 5,7
305,3
Övriga tillgångar				
Gilead Sciences (US)
435 000 305,8
608,34 264,6 3,5
0,1
Upplupna intäkter/kostnader				
Fresenius Medical Care (DE)
350 000 243,3
693,02 242,6 3,3
-1,0
					
Övriga skulder				
-12,9
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
14,8
Bunzl (GB)
1 200 000 296,8
255,98 307,2 4,1
FONDFÖRMÖGENHET				 7 475,9 100,0
WSP Global (CA)
475 000 252,5
640,16 304,1 4,0
Snap-on (US)
170 000 216,6 1 585,92 269,6 3,6
Xylem (US)
300 000
92,7
737,63 221,3 3,0
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till
Jain Irrigation (IN)
6 129 253
77,6
1,04
6,4 0,1
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
					
INFORMATIONSTEKNOLOGI					
20,8
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
Nexon (JP)
2 500 000 316,9
124,91 312,3 4,2
betalkurs).
Check Point Software (IL)
260 000 189,4 1 038,81 270,1 3,6
Activision Blizzard (US)
465 000 179,1
556,29 258,7 3,6
SolarWinds (US)
1 525 000 264,2
173,67 264,8 3,5
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start

Avkastning 2019

Avkastning
Fonden

Index

50

50

2019

28,03% 33,73%

45

45

2 år*

9,47% 14,53%

40

40

35

35

5 år*

12,01% 12,46%

Sedan start*

14,60% 15,30%

* årligt genomsnitt

30
25
20

Fondförmögenhet, Mkr*
Andelsvärde, kr*
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, %*
MSCI ACWI TR Net i SEK (slutkurs), %

28,0 %

25
20

15

15

10

10

5

5

0

Fondens utveckling

30

33,7 %

2019

Fonden

0

Index

14,6 %

15,3 %

Fonden

Index

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

7 475,90 7 212,00
308,92
241,29
24,200
29,889
28,03
-6,39
33,73
-1,92

7 253,0
257,76
28,138
18,45
11,81

4 541,8
217,61
20,871
13,89
15,31

2 618,6
191,06
13,705
9,03
6,39

1 623,7
175,25
9,265
22,47
26,36

790,1
143,1
5,5215
26,31
21,97

264,8
113,29
2,3370
7,26
9,38

123,8
105,62
1,1718
5,62
5,23

0,25

0,18

0,66

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1

0,12

0,14

0,17

0,11

0,25

1,60
2,4
0,07
0
1,60

1,60
5,1
0,15
0
1,60

1,60
3,1
0,06
1,2
1,62

1,60
1,9
0,05
1,3
1,63

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
2,2
2,0
1,1
0,7
0,3
0,07
0,15
0,18
0,16
0,21
1,0				
1,64
1,59
1,59
1,58
1,60

189
11

168
11

175
11

169
11

178
11

172
11

9,47
12,01
14,65
14,22
4,52

5,25
11,02
12,20
11,91
3,45

16,15
17,87
9,46
9,11
5,54

11,42
15,54
13,40
14,14
6,10

15,55

24,37

12,01
13,43
4,77

5,29
6,31
4,33

Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, %
Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

181
11

168
10

Risk- och avkastningsmått
Genomsnittlig årsavkastning 2 år %
Genomsnittlig årsavkastning 5 år %
Totalrisk D&G Global, % ³
Totalrisk för MSCI ACWI TR Net i SEK, % ³
Aktiv risk, % ³

16,40		
6,97
6,52
4,10

* Fr.o.m. redovisning 2016 används slutkurser på samtliga innehav, tidigare har kurser per 17.30 använts.

1
2
3

Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat).
Analyskostnader har tidigare ingått i transaktionskostnader, mellan 2015-2017 redovisas de separat och fr.o.m. 2018 tas kostnaden av fondbolaget.
Senaste 24 månaderna.
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Resultat- och balansräkning Didner & Gerge Global 2019
RESULTATRÄKNING, januari–december
År 2019
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
1 881 839 870
Ränteintäkter
2 840 970
Aktieutdelningar
150 983 020
Valutakursvinster och -förluster netto
20 498 718

År 2018

-562 382 557
2 118 399
138 028 442
33 128 063

		
2 056 162 578
-389 107 654
Kostnader		
Förvaltningskostnader
-127 848 076
-134 928 664
Övriga kostnader			
transaktionskostnader
-2 360 470
-5 117 387
räntekostnader
-462 954
-1 647 159
		
Årets resultat
BALANSRÄKNING

-130 671 500

-141 693 211

1 925 491 078

-530 800 864

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
7 184 376 905
Bank- och övriga likvida medel
305 277 435
Övriga tillgångar
121 991
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9 136 667

6 955 976 852
287 691 434
0
9 221 565

		
7 498 912 999
7 252 889 851
Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
10 129 749
10 323 249
Övriga skulder
12 905 608
30 585 539
		

23 035 357

40 908 788

7 475 877 642

7 211 981 063

2019
967 124 156
-202 326 300
1 117 042 014

2018
289 810 468
-62 488 816
-789 704 209

		
1 881 839 870
Förändring av 		
fondförmögenheten
2019
Fondförmögenhet IB
7 211 981 063
Andelsutgivning
1 256 516 719
Andelsinlösen
-2 918 111 218
Årets resultat
1 925 491 078

-562 382 557

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier

Fondförmögenhet UB

7 475 877 642

2018
7 252 989 417
3 007 099 126
-2 517 306 615
-530 800 865
7 211 981 063

Riskinformation
Didner & Gerge Global är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och utvärderar
ett stort antal bolag och aktier och investerar i de som bedöms har bäst
förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt eller
bransch. Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s.
en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså leda till låg sannolikhet
för ett negativt utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt
utfall. För att nå detta övergripande mål, oavsett rådande börsläge, strävar
fonden efter att uppnå en avkastning som över en femårsperiod överstiger
relevant jämförelseindex.

22

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser normalt
är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär risk för
stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. Andra
risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är
branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
Andra hållbarhetsaspekter.
Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket
får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där 		
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Alkohol
Tobak
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en
acceptabel tidshorisont underkänns för investering.
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt
Övrigt

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
Bolagspåverkan i egen regi
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Didner & Gerge Small and Microcap uppvisade under 2019 en uppgång på 19,1 procent jämfört med 35,4 procents uppgång
för MSCI Europe Small + Microcap. Fonden
hade därmed en utveckling som underträffade jämförelseindex. Vid årets utgång var
andelsvärdet 180,84 kr per andel. Fonden
hade under perioden ett nettutflöde på
1 614 miljoner kronor.
Bland årets främsta bidragsgivare till fondens avkastning återfanns tyska mjukvarubolaget Atoss Software, engelska industrikonglomeratet discoverIE, engelska
industrikonglomeratet Diploma, engelska
spelutvecklaren Sumo Group samt tyska
mjukvaruutvecklaren Nemetschek.
Bland årets främsta negativa bidragsgivare till fondens avkastning återfanns
engelska mjukvaruutvecklaren Proactis,
svenska bredbandsoperatören Bahnhof,
amerikanska producenten av arbetskläder
Superior Group, svenska tillverkaren av
industrivagnar Flexqube samt italienska
tillverkaren av komponenter till gasspisar
Sabaf.

Vi letar efter situationer där vi upplever att
marknaden underskattar potentialen i ett
företags verksamhet framåt, dvs. där värderingen är sådan att vi utifrån våra antaganden framåt vill kunna se en tydlig uppsida. Vi fokuserar på vad vi kallar företagsberättelsen i våra utvalda portföljbolag och
lägger lejonparten av vår analyskraft kring
att göra en bedömning av både våra innehavs och kandidatbolags förmåga att över
en femårsperiod växa sig tydligt större.
Denna tillväxt får gärna ske på ett kapitaleffektivt vis och vi vill gärna också se att
bolaget förbättrar sin lönsamhet i takt med
att de växer sig större. Eftersom dessa
bedömningar är framåtblickande finns
det alltid risker att potentialen inte infrias.
Samtliga innehav i fonden ska kunna motivera sin plats på egna meriter, d.v.s. den
sammanvägda bedömningen av företagsberättelsen, värderingen samt riskprofilen
ska vara attraktiv. I annat fall avyttras innehavet. Under året har våra främsta bidragsgivare kompenserat för de fall där företagsberättelsen försvagats så pass att vi valt

att avyttra innehaven. Däremot har övriga
innehav, som grupp, inte utvecklats tillräckligt starkt för att motivera uppvärderingar i
linje med vårt jämförelseindex. Vi bedömer
dock att vår portfölj består av bolag med
starka företagsberättelser och en potential
i sina verksamheter som vi anser underskattas av marknaden.

Större förändringar
De största nettoköpen under året har skett
i den italienska tillverkaren av industriella
högtryckspumpar och hydrauliklösningar
Interpump, franska spelutvecklaren Ubisoft, franska tillverkaren av textilskärmaskiner Lectra, svenska hjälmsäkerhetsbolaget MIPS samt spanska bilunderleverantören CIE Automotive. Samtliga dessa
bolag är, för året, nya innehav i fonden.
De största försäljningarna skedde i tyska
katalogföretaget Takkt, italienska nischbanken Banca Ifis, tyska företagsdoktorn
Aurelius, portugisiska korktillverkaren
Corticeira Amorim samt svenska dataspelsutvecklaren Paradox Interactive. De
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två förstnämnda bolagen avyttrades helt
under perioden medan de tre senare innehaven minskades.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav per årsskiftet 2019.
Paradox Interactive är en svensk
utvecklare och förläggare av datorspel.
Bolaget är en nischaktör inom management/simulator-, strategi- och rollspel.
Gemensamt för de flesta av Paradox spel
är att de har väldigt hängivna fans, vilket
återspeglas i att den genomsnittliga tiden
spelarna lägger på bolagets titlar är längre
än för industrin i allmänhet. Förutom en
bred spelportfölj och en lojal spelarbas har
Paradox varit duktiga på att utöka livslängden på sina spel genom att regelbundet
sälja nytt nedladdningsbart innehåll, vilket
gör att intjäningen kan vara mycket god i
många år efter lansering. Detta ger också
ett skydd på nedsidan de år då bolaget har
färre nya spellanseringar.
Bahnhof är en snabbväxande svensk
bredbandsoperatör som driver ett flertal
datacenter. Genom att investera framtungt
i teknik och stå på barrikaden runt integritetsfrågor har bolaget, trots en begränsad marknadsföringsbudget nått en stark
position både på privatsidan, med över 350
000 hushållskunder, och på företagssidan.
Bahnhof har under många år investerat
framtungt och bolagets fokus på teknik
har varit en viktig anledning till den starka
tillväxten. Dessutom har bolaget växt inom
datahallar, delvis på grund av sin miljövänliga lösning där spillvärmen som genereras i datahallarna återvinns för leverans
till fjärrvärmenätet. Bahnhof har nu tagit
ytterligare steg i sitt projekt Elementica
som, fullt utbyggd, kommer att vara en av
Europas största serverhallar.
Sumo Group är en brittisk dataspelsutvecklare med bas i Sheffield. Bolaget
arbetar framförallt med spelproduktioner
för externa uppdragsgivare, som SEGA,
Disney och Sony. Sumo har varit med om
att utveckla en rad AAA-spel som t.ex.
titlar i racingserien Forza (för MicroSoft),
Little Big Planet (för Sony) och Hitman (för
IO Interactive). Man har också ett dotterbolag i Kanada, Atomhawk, som tar fram
illustrationer och design för bl.a. datorspel
och filmer och har bl.a. arbetat med filmer
som Thor och Guardians of the Galaxy.
Sumo Group har väldigt långvariga relationer med majoriteten av sina kunder och då
de arbetar med relativt långa projekt har de
en god visibilitet på framtida tillväxt.
Kopparbergs Bryggeri, i dess sin
moderna form, grundades av bröderna
Peter- och Dan Anders Bronsman i mars
1994. Över de kommande åren utvecklades

Kopparbergs till en svensk exportsuccé. På
den brittiska marknaden är Kopparbergs
cider numera det mest sålda varumärket
på flaska inom on-trade (pubar) och inom
off-trade (dagligvaruhandeln) är bryggeriet
det näst mest säljande cidervarumärket.
Kopparbergs har under året slagit sig in
på den brittiska ginmarknaden i samband
med sin lansering av rosa gin och kommer
framöver att lansera ytterligare smaker.
DiscoverIE är en industrigrupp bestående av 12 bolag som designar och producerar komponenter för elektroniska
applikationer. Då bolagets komponenter
ofta blir indesignade i kundernas produkter blir discoverIEs intäkter alltmer av återkommande karaktär. De senaste åren har
gruppens försäljning mer än dubblats och
lönsamheten har förbättrats än mer då
bolaget ställer om från en distributionsmodell till egna produkter. I styrelsen återfinns Bruce Thompsson, som tidigare har
varit VD för Diploma Plc, ett portföljbolag i
fonden sedan starten 2014.
Corticeira Amorim har varit världens
ledande spelare inom korkprodukter i
nästan 150 år och producerar årligen över
fyra miljarder korkar. Trots sin långa historik har bolaget fokuserat på att ständigt
förbättra sin produktivitet och effektivitet
och har numera automatiserat stora delar
av sin produktion. Den klart viktigaste produktfamiljen är vin- och champagnekorkar.
Traditionell kork vinner numera mark igen
efter att ha utmanats av alternativa material. Amorim har satsat hårt på produktutveckling och kan numera erbjuda lösningar
som helt eliminerar risken för korkskadat
vin, vilket bör gynna försäljningen framöver. Utöver detta gynnas bolaget av en
ökad global efterfråga av kvalitetsviner,
vilka normalt försluts med traditionell kork.
Atoss Software är ett tyskt bolag som
utvecklar mjukvara som mäter och optimerar bemanning. Koncernens produkter
vänder sig till kunder med allt från 50 till
10 000 anställda, baserat på fyra olika
mjukvarupaket. ATOSS, som grundades
för drygt 30 år sedan har idag över 5 500
kunder i 43 olika länder. ATOSS växte
under 2019 intäkterna och vinsterna för
14:e året i rad. Bolaget har en väldigt stark
position på den tyska marknaden, men har
framöver ambitioner om att växa mer internationellt.
Cembre är ett italienskt verkstadsföretag
som är en av Europas ledande tillverkare
av elektriska kopplingsdon, verktyg för
elinstallatörer och utrustning för järnväg,
rälsborrmaskiner och press- och kapverktyg. Koncernen grundades 1969 i Brescia
i norra Italien och har växt försäljningen
samtliga år sedan starten, med undantag
för 2009. Idag har Cembre 70 % marknads-

andel på den italienska marknaden och
starka positioner även i Frankrike, Storbritannien och Tyskland.
TFF Group är ett franskt bolag som grundades redan 1910 och Jérôme François,
som tillträdde som VD 1999, är fjärde generationen i släkten François som sitter i ledningen för bolaget. Idag är TFF världens
ledande tillverkare av vin- och whiskeyfat.
Koncernen har en marknadsandel på över
30 % för vinfat och 90 % för whiskeyfat. I
maj 2016 öppnade TFF en ny anläggning i
Ohio för att adressera en helt ny slutmarknad i form av Bourbon. Planen är att 2020
producera 400 000 tunnor till amerikanska bourbonproducenter, vilket skulle motsvara en marknadsandel omkring 15 %.
Sabaf är ett italienskt bolag som är världens ledande tillverkare av komponenter
till gasspisar. Produktportföljen inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsventiler, där koncernen har omkring 40 % av
den europeiska marknaden och en global
marknadsandel på runt 10 %. Sabaf har
utvecklat det mesta av sin maskinpark
själva och produktionen är helt automatiserad. Det ger betydande kostnadsfördelar
jämfört med koncernens konkurrenter.

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden
rätt att handla med derivatinstrument,
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen
av dessa möjligheter har utnyttjats under
perioden. Fonden har inte heller anlitat
röstningsrådgivare för engagemang i de
bolag som har gett ut de aktier som ingår
i fonden. Vad gäller intressekonflikter som
uppkommit i samband med placeringar
har inga sådana identifierats.
Didner & Gerge Small and Microcap är
en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och
utvärderar ett stort antal bolag och aktier
och investerar i de som bedöms har bäst
förutsättningar till en god kursutveckling
över tid, utan hänsyn till indexvikt eller
bransch. Vi gör egna, oberoende och
aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s. en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.
Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså
leda till låg sannolikhet för ett negativt
utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt utfall. För att nå
detta övergripande mål, oavsett rådande
börsläge, strävar fonden efter att uppnå
en avkastning som över en femårsperiod
överstiger relevant jämförelseindex.
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Största nettosälj Mkr

Största nettoköp Mkr
27

Takkt (DE)

Ubisoft Entertainment (FR)

15

Banca IFIS SPA (IT)

Lectra (FR)

15

Aurelius (DE)

89

MIPS (SE)
CIE Automotive (ES)

14
14

Corticeira Amorim (PT)

88

Paradox (SE)

87

Vostok New Ventures
Carel Industries (IT)

11
9

Atoss Software (DE)

76

Pattern (IT)

Finansiella instrument*

9

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					13,7
Kopparbergs Bryggeri (SE)
417 076 72,6 174,00
72,6 4,8
Cranswick (GB)
123 000 28,8 420,23
51,7 3,4
Bakkafrost (FO)
70 000 25,6 692,47
48,5 3,2
Amsterdam Commodities (NL)
160 000 33,9 218,01
34,9 2,3
					
FINANS					3,8
Aurelius (DE)
115 000 53,3 409,76
47,1 3,1
Vostok New Ventures (BM)
170 000 10,7
62,90
10,7 0,7
				
HÄLSOVÅRD					3,0
Ansell (AU)
240 000 36,3 191,06
45,9 3,0
					
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					 14,6
Cembre (IT)
215 000 49,1 252,16
54,2 3,6
Diploma (GB)
165 000 16,5 250,90
41,4 2,7
Kardex (CH)
25 000 17,2 1 575,80
39,4 2,6
Interpump (IT)
85 000 26,0 296,71
25,2 1,7
FlexQube (SE)
660 000 19,8
37,50
24,8 1,7
ISRA Vision (DE)
45 000
5,7 408,29
18,4 1,2
Carlo Gavazzi Holding (CH)
6 792 12,7 2 513,54
17,1 1,1
					
INFORMATIONSTEKNOLOGI					32,5
Paradox (SE)
650 000 40,5 150,00
97,5 6,4
Bahnhof (SE)
3 035 000 51,5
25,70
78,0 5,1
Sumo Group (GB)
3 300 000 53,1
22,50
74,2 4,9
Discoverie Group (GB)
1 000 000 47,2
70,66
70,7 4,7
Atoss Software (DE)
40 000 22,4 1 507,70
60,3 4,0
Embracer (SE)
505 000 32,0
70,78
35,7 2,4
MAG Interactive (SE)
2 135 000 87,6
13,85
29,6 2,0
Nemetschek (DE)
32 000
3,9 617,79
19,8 1,3
Lectra (FR)
67 000 15,2 234,82
15,7 1,0
Carel Industries (IT)
75 000
9,3 145,62
10,9 0,7
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123

Interpump (IT)

94

Cembre (IT)

70

Victoria (GB)

67

Premier Technical Services (GB)

65

Amsterdam Commodities (NL)

63

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

MATERIAL					11,7
Corticeira Amorim (PT)
530 000 31,0 118,72
62,9 4,2
TFF Group (FR)
140 000 35,4 385,59
54,0 3,6
AirBoss of America (CA)
625 000 58,7
63,32
39,6 2,6
Flügger (DK)
46 279 21,7 433,06
20,0 1,3
					
SäLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					 14,3
Sabaf (IT)
370 000
69,9 140,79
52,1
3,4
Victoria (GB)
848 000
53,4
53,30
45,2
3,0
Thor Industries (US)
57 000
35,3 695,50
39,6
2,6
Superior Group of Companies (US) 306 080
56,8 126,76
38,8
2,6
MIPS (SE)
88 000
14,3 198,40
17,5
1,1
CIE Automotive (ES)
60 000
13,9 221,48
13,3
0,9
Pattern (IT)
215 000
9,0
46,75
10,1
0,7
TELEKOMOPERATÖRER					
1,1
Ubisoft Entertainment (FR)
25 000 15,3 647,00
16,2 1,1
SUMMA VÄRDEPAPPER				 1 433,4 94,7
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					
Banktillgodohavanden 				 83,8
Övriga tillgångar 				
0,0
Upplupna intäkter/kostnader 				
-0,4
Övriga skulder			
-3,0

5,3

FONDFÖRMÖGENHET				 1 513,8 100,0
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom
Kopparbergs Bryggeri som handlas på NGM Nordic MTF, MAG Interactive,
FlexQube, Embracer och Paradox som handlas på First North. Bahnhof handlas
på Aktietorget, Aurelius handlas på m:access på Munich Stock Exchange samt
Victoria och Sumo Group som handlas
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start

Avkastning 2019

Avkastning
Fonden

Index

50

50

2019

19,35% 35,41%

45

45

2 år*

-1,92% 8,52%

40

40

35

35

5 år*

11,19% 12,89%

Sedan start*

11,76% 12,66%

* årligt genomsnitt

35,4 %

30
25

30
25

20

20

15

Fondens utveckling
Fondförmögenhet, Mkr *
Andelsvärde, kr *
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, % *
MSCI Europe Small+Microcap TR Net i SEK, % (slutkurs)

15

19,4 %

10

10

5

5

0

0

Fonden

Index

2019

2018

2017

2016

1 513
181,29
8,350
19,35
35,41

2 737
151,89
18,019
-19,41
-13,04

0,07

0,18

0,15

0,16

1,60
1,5
0,08
0
1,60

1,60
2,3
0,10
0
1,60

1,60
3,5
0,08
0,33
1,61

1,60
1,5
0,12
0,16
1,61

175
11

161
10

178
11

162
11

4 462 2 061
188,47 156,42
23,676 13,175
20,49 11,42
21,91
5,25

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1
Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr 2
Transaktionskostnader, % av omsättning 2
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, %
Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr

2015

12,7 %

Fonden

Index

2014

1 395 324,8
140,38 106,69
9,938 3,044
31,58
6,69
21,34
2,74
* Fr.o.m. redovisning 2016 används
slutkurser på samtliga innehav,
tidigare har kurser per 17.30
använts.
1,60
1,60		
1,6
0,5
1 Omsättningshastighet definieras
0,10
som fondens sammanlagda
0,15
försäljning av aktier (om det är
1,61		
mindre än summa köp) dividerat
med genomsnittlig
fondförmögenhet
(månadsvis beräknat).
189
0,07

11

Risk- och avkastningsmått
Genomsnittlig årsavkastning 2 år %
Genomsnittlig årsavkastning 5 år %
Totalrisk D&G Small and Microcap, % ³
Totalrisk för MSCI Europe Small + Microcap TR Net i SEK, % ³
Aktiv risk, % ³

11,8 %

-1,92
-1,44
15,87 21,05
11,19				
15,18
13,52
11,10 13,38				
15,74
13,37
12,75 15,48				
7,52
6,14
4,29
4,39

2 Analyskostnader har tidigare
ingått i transaktionskostnader,
mellan 2015-2017 redovisas
de separat och fr.o.m. 2018 tas
kostnaden av fondbolaget.
³ Senaste 24 månaderna.
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Resultat- och balansräkning Didner & Gerge Small and Microcap 2019
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2019
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
376 663 005
Ränteintäkter
119 630
Aktieutdelningar
42 380 195
Valutakursvinster och -förluster netto
6 956 391
		

426 119 221

ÅR 2018

-722 939 051
244 814
80 474 886
4 971 865
-637 247 486

Kostnader		
Förvaltningskostnader
ersättning till fondbolaget
-33 217 018
-66 944 392
Övriga kostnader
transaktionskostnader
-1 476 264
-2 272 744
övr finansiella kostnader (räntekostnad)
-371 418
-1 412 215
		

-35 064 700

-70 629 351

Årets resultat

391 054 521

-707 876 837

BALANSRÄKNING
2019-12-31
2018-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
1 433 388 326
2 557 468 014
Bank- och övriga likvida medel
83 808 979
190 022 072
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 696 417
3 823 558
		

1 518 893 722

2 751 313 644

Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
2 052 345
3 862 501
Övriga skulder
3 020 985
10 535 620
		

5 073 330

14 398 121

1 513 820 392

2 736 915 523

2019
447 563 290
-437 187 218
366 286 933

2018
424 459 712
-190 992 973
-956 405 789

376 663 005

-722 939 051

Förändring av 		
fondförmögenheten
2019
Fondförmögenhet IB
2 736 915 523
Andelsutgivning
141 706 113
Andelsinlösen
-1 755 855 766
Årets resultat
391 054 521

2018
4 462 163 315
983 270 186
-2 000 641 140
-707 876 837

Fondförmögenhet
Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

1 513 820 392

2 736 915 523

Riskinformation
Didner & Gerge Small and Microcap är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar och
utvärderar ett stort antal bolag och aktier och investerar i de som bedöms har
bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt
eller bransch. Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s.
en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså leda till låg sannolikhet
för ett negativt utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt
utfall. För att nå detta övergripande mål, oavsett rådande börsläge, strävar
fonden efter att uppnå en avkastning som över en femårsperiod överstiger
relevant jämförelseindex.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser normalt
är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär risk för
stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. Andra
risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är
branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.

S&M

DIDNER & GERGE

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
Andra hållbarhetsaspekter.
Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket
får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där 		
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en
acceptabel tidshorisont underkänns för investering.
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt
Övrigt

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
Bolagspåverkan i egen regi
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan; fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i portföljen.
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DIDNER & GERGE

US SMALL &
MICROCAP
Fonden startade
2016-08-31
Förvaltare
Jessica Eskilsson Frank
		
Linn Hansson
Jämförelseindex MSCI USA Small Cap Net i SEK
Bankgiro
487-6249
Jessica Eskilsson Frank & Linn Hansson

Didner & Gerge US Small & Micro Cap steg
med 30,4 procent under 2019 jämfört
med 33,9 procents uppgång för MSCI USA
Small Cap Index. Fonden hade därmed en
utveckling som var sämre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden
ett nettoutflöde på omkring 491 miljoner
kronor. Vid årets utgång var andelsvärdet
158,08 kr per andel.
Under året har fonden gynnats av en positiv utveckling av i stort sett alla fondens
innehav. Framförallt innehaven i specialförsäkringsbolaget Kinsale, snöplogstillverkaren Douglas Dynamics och förpackningsbolaget UPF Technologies. Under
samma period har fonden påverkats negativt av fondens innehav i stapelbolaget
Lassonde, restaurangkedjan MTY Foods
och detaljhandelsbolaget North West.
Fonden har en långsiktig investeringsfilosofi och de bolag vi investerar i vill vi
kunna äga över en längre tidsperiod. Vi
investerar främst i amerikanska bolag
som är små eller riktigt små. Fonden gör

aktiva bolagsval som baseras på en djupgående analys av bolagens verksamheter
och affärsmodeller. Vi letar efter välskötta
bolag som har god potential till uthållig tillväxt och en attraktiv värdering. Merparten
av fondens innehav är marknadsledare
inom sitt verksamhetsområde.

Större förändringar
De största nettoköpen skedde under året
i industribolaget Kadant, infrastrukturbolaget Contruction partners och sjukvårdsbolaget LHC Group. De största nettoförsäljningarna skedde under året i betalningsbolaget Cass Information Systems, utbildningsbolaget Grand Canyon Education och
telekombolaget Tucows.

Viktiga innehav
Här följer en kort beskrivning av fondens
största innehav i portföljen vid årsskiftet.
Winpak är ett kanadensiskt bolag som tillverkar specialiserade plastförpackningar
främst till livsmedelsindustrin. Bolaget har

D&G US SMALL AND MICROCAP

en god organisk tillväxthistorik och har
branschledande lönsamhet och avkastning
på kapital, bland annat tack vare en nära
relation till sina kunder och en differentierad produktionsteknik. Bolaget arbetar
aktivt med att ta fram mer hållbara förpackningslösningar och produkter som går att
återvinna. Winpaks ordförande är bolagets
grundare och dess största aktieägare.
UFP Technologies är en ledande tillverkare av förvaringslösningar och komponenter främst till medicintekniska produkter. Efterfrågan på bolagets produkter
gynnas av en åldrande befolkning. UFP
Technologies grundades 1963 och leds
av Jeffrey R. Bailly, som är son till en av
grundarna. Bolaget genomförde för några
år sedan ett omstruktureringsprogram
då de, på grund av förvärv, hade många
små fabriker som skapade ineffektivitet.
Omstruktureringen är klar och bolaget har
sedan dess visat god tillväxt och förbättrad lönsamhet, något vi tror kan fortsätta
framgent.

Utveckling av Didner & Gerge US Small and Microcap [

] och MSCI USA Small Cap Index Net i SEK [

250

200

150

100
2017

30

]

2016-12-30–2019-12-31 (2016-12-30=115)

2018

2019

US S&M

Littelfuse har en ledande position inom
säkringar och kretsskydd till elektronik,
bilar och industriella applikationer. Produkterna utgör en viktig del av slutprodukterna
de används i och är samtidigt en låg kostnad av produktens totala värde. Priserna
pressas därför inte lika hårt och tillsammans med skalfördelar ger en förklaring
till bolagets höga marginaler. Bolaget har
fortsatt goda möjligheter till förvärvsdriven tillväxt, utöver organisk tillväxt driven
av ökat elektronikinnehåll samt krav på
effektivare energianvändning i bolagets
slutmarknader.
Colliers är ett kanadensiskt bolag som
är en av de större aktörerna globalt inom
förmedling, rådgivning och investeringar
i kommersiella fastigheter. Bolaget differentierar sig genom en entreprenörsdriven kultur med ett betydande delägarskap
bland de anställda. Fastighetstransaktioner blir i allt större utsträckning globala i
sin omfattning, vilket leder till goda möjligheter för etablerade globala aktörer att ta
marknadsandelar. Marknaden är fortsatt
fragmenterad, och det finns således också
en god möjlighet att förvärva regionala och
lokala aktörer som kan bli mer konkurrenskraftiga under Colliers paraply.

get har en lång verksamhetshistorik och har
visat att de kan leverera vård av god kvalité
till en relativt låg kostnad. Roto-Rooter har
historiskt haft en bra och stabil tillväxt på
en stor och fragmenterad marknad, något vi
tror kommer fortsätta framöver. Chemed är
ett välskött bolag med starka kassaflöden
och en långvarig ledning.
MTY Foods är en av de största ägarna
av franchiserestauranger i Nordamerika.
Bolaget är väl diversifierat med drygt 80
olika koncept och ca 7 500 restauranger,
allt ifrån thailändsk mat och mackor till
glass och frozen yoghurt. MTY Foods är
ett välskött bolag med starka kassaflöden,
som främst används till förvärv. Bolaget
har historiskt visat att de är duktiga på att
göra förvärv och sedan öka lönsamheten
till följd av stordriftsfördelar. Vi tror att förvärvsstrategin kommer fortsätta framöver
tillsammans med ett ökat fokus på organisk tillväxt. MTY Foods har en långvarig
ledning med en stark bolagskultur. Bolagets grundare Stanley Ma är idag bolagets ordförande och fortsatt dess största
aktieägare.

Winmark är en franchisegivare med drygt
1 200 butiker i Nordamerika. Bolaget äger
fem etablerade varumärken inom bland
annat begagnade kläder, barnprodukter
samt musik- och sportutrustning. Försäljningen av begagnade produkter inom
dessa nischer är förhållandevis stabil tack
vare det attraktiva värdeerbjudandet samt
en ökad miljömedvetenhet bland konsumenter. Bolaget växer kontinuerligt genom
att öppna nya butiker, och genererar goda
kassaflöden. Winmark har en stark ledning
och är grundat av dess nuvarande ordförande John Morgan.

Toro är marknadsledande inom produkter
till gräs- och landskapsskötsel. En majoritet av bolagets försäljning går till professionella kunder som har ett betydande
slitage på sina maskiner. Detta bidrar till
förhållandevis stabila intäkter från både
nyförsäljning och försäljning av reservdelar. I början av 2019 köpte Toro familjebolaget Charles Machine Works, en marknadsledande tillverkare av produkter som
används för infrastrukturarbeten under
jord exempelvis vid pågående 5G-uppbyggnad. Med köpet breddar Toro sin produktportfölj. Toro har ett tydligt fokus på
kontinuerliga förbättringar och en god tillväxthistorik tack vare innovativa produkter
och kompletterande förvärv.

Chemed är marknadsledare i USA inom
hospis, Vitas och rörmokeritjänster, RotoRooter. Efterfrågan på Vitas tjänster gynnas
av att USA har en åldrande befolkning. Bola-

Kadant är en marknadsledande leverantör
av utrustning och reservdelar till pappers-,
massa- och processindustrin. Efterfrågan
på bolagets produkter gynnas bland annat

av en ökad e-handel samt en ökad efterfrågan på hållbara material. Kadant är ett
välskött bolag med höga kassaflöden och
en bra ledning.
Viad har två affärsområden. Bolaget är en
marknadsledande operatör av mässor och
konferenser samt äger och driver hotell och
attraktioner i eller i närheten av nationalparker i USA och Kanada. Viad har haft en
stark tillväxt de senaste åren samtidigt som
de har förbättrat sina marginaler. Vi tror att
bolaget fortsatt har möjlighet att visa en
god vinsttillväxt genom att expandera till
nya kundgrupper och produktområden.

Övrigt
Enligt fondbestämmelserna har fonden
rätt att handla med derivatinstrument,
samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen
av dessa möjligheter har utnyttjats under
perioden. Fonden har inte heller anlitat
röstningsrådgivare för engagemang i de
bolag som har gett ut de aktier som ingår
i fonden. Vad gäller intressekonflikter som
uppkommit i samband med placeringar
har inga sådana identifierats.
Didner & Gerge US Small and Microcap
är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar
och utvärderar ett stort antal bolag och
aktier och investerar i de som bedöms
har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt
eller bransch. Vi gör egna, oberoende och
aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s. en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.
Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså
leda till låg sannolikhet för ett negativt
utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt utfall. För att nå
detta övergripande mål, oavsett rådande
börsläge, strävar fonden efter att uppnå
en avkastning som över en femårsperiod
överstiger relevant jämförelseindex.

Fonden finns återigen på
pensionsmyndighetens
fondtorg!
Fondnr: 111096
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Största nettoköp Mkr

Största nettosälj Mkr

Kadant (US)
Construction Partners (US)

23

LHC Group (US)
Johnson Outdoors (US)

Cass Information Systems (US)
Grand Canyon Education (US)

40

20

Tucows (US)

35

20

Toro (US)
Linamar (CA)
Spin Master (CA)

35
34

21

Inter Parfums (US)

19

Chemed (US)

19

Exponent (US)

16

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR					
10,5
Inter Parfums (US)
28 270 19,3
680,71 19,2 2,8
North West (CA)
92 900 19,2
197,31 18,3 2,7
J & J Snack Foods (US)
10 127 11,6 1 725,14 17,5 2,5
Lassonde Industries (CA)
15 000 21,8 1 122,42 16,8 2,5
					
FASTIGHET					
4,1
Colliers (CA)
38 200 24,2
729,90 27,9 4,1
					
FINANS					
6,6
Kinsale (US)
25 422 10,8
951,74 24,2 3,5
Amerisafe (US)
33 830 18,6
618,17 20,9 3,1
					
HÄLSOVÅRD					
9,8
Chemed (US)
6 400 19,8 4 112,35 26,3 3,9
LHC Group (US)
18 200 20,4 1 289,71 23,5 3,4
U.S. Physical Therapy (US)
16 012 9,5 1 070,54 17,1 2,5
					
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER					
28,5
Toro (US)
33 200 17,6
745,87 24,8 3,6
Kadant (US)
24 842 22,6
986,19 24,5 3,6
Viad Corp (US)
38 581 18,7
631,94 24,4 3,6
Construction Partners (US)
153 695 21,8
157,94 24,3 3,5
Douglas Dynamics (US)
44 265 14,1
514,91 22,8 3,3
MSA Safety (US)
17 700 11,0 1 182,98 20,9 3,1
Unifirst (US)
10 750 13,3 1 890,94 20,3 3,0
Standex (US)
22 080 17,7
742,87 16,4 2,4
Exponent (US)
25 200 15,5
646,07 16,3 2,4
					
INFORMATIONSTEKNOLOGI					
4,1
Littelfuse (US)
15 643 23,2 1 790,95 28,0 4,1

32

39

33
32

Kinsale (US)
Bright Horizons Family Solutions (US)

30

Littelfuse (US)

27

Richelieu Hardware (CA)

25

Finansiella instrument*

Antal Ansk.värde Kurs** Värde Mkr %

MATERIAL					
14,7
Winpak (CA)
89 300 28,1
339,17 30,3 4,4
UFP Technologies (US)
64 442 16,1
464,45 29,9 4,4
Chase (US)
18 297 13,2 1 109,21 20,3 3,0
Aptargroup (US)
18 500 13,6 1 082,43 20,0 2,9
					
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER					
16,1
Winmark (US)
15 001 16,2 1 856,48 27,8 4,1
MTY Food Group (CA)
62 200 25,3
400,61 24,9 3,6
Johnson Outdoors (US)
32 200 20,3
718,07 23,1 3,4
Grand Canyon Education (US)
21 961 15,9
896,79 19,7 2,9
Bright Horizons Family Solutions (US) 10 526 6,8 1 407,01 14,8 2,1
SUMMA VÄRDEPAPPER				645,4 94,4
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER					 5,6
Banktillgodohavande				41,1
Upplupna intäkter/kostnader, netto				-0,4
Övriga skulder				-2,6
FONDFÖRMÖGENHET				683,5
* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste
betalkurs).
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start

Avkastning 2019

Avkastning
Fonden

Index

50

50

2019

30,40% 33,88%

45

45

2 år*

12,44% 13,96%

40

40

35

35

Sedan start*

14,73% 14,18%

* årligt genomsnitt

Fondens utveckling
Fondförmögenhet, Mkr
Andelsvärde, kr
Antal andelar (milj st)
Totalavkastning, %
MSCI USA Small Cap Net i SEK, %

30
25
20

30,4 %

30

33,9 %

25
20

15

15

10

10

5

5

0

0

Fonden

Index

14,7 %

14,2 %

Fonden

Index

2019

2018

2017

2016*

683,5
158,08
4,324
30,40
33,88

948,2
121,22
7,822
-3,05
-2,99

868,6
125,03
6,947
8,36
5,30

848,5
115,38
7,354
15,38
13,77

0,23

0,20

0,40

1,60
0,3
0,04
0
1,60

1,60
0,2
0,04
0
1,60

1,60
0,3
0,02
0,2
1,63

191
11

171
11

165
11

Omsättning
Omsättningshastighet, ggr 1
Kostnader
Förvaltningsarvode, %
Transaktionskostnader, Mkr
Transaktionskostnader, % av omsättning
Analyskostnader, Mkr 2
Årlig avgift, %
Andelsägares schabloniserade kostnad (kr)
Förvaltningskostnad
Egengångsinsättning 10 000 kr
Löpande sparande 100 kr
Risk- och avkastningsmått
Genomsnittlig årsavkastning 2 år %
Totalrisk D&G US Small and Micro, % ³
Totalrisk för MSCI USA Small Cap Net i SEK, % ³
Aktiv risk, % ³
*
1
2
3

12,44
14,23
20,15
9,12

2,38
15,66		
17,14
6,67

Fonden startade 2016-08-31
1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat).
Fr.o.m. 2018 betalas analysen av fondbolaget.
Senaste 24 månaderna.
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Resultat- och balansräkning Didner & Gerge US Small and Microcap 2019
RESULTATRÄKNING, januari–december
ÅR 2019
Intäkter och värdeförändringar		
Värdeförändringar på
överlåtbara värdepapper
226 906 762
Ränteintäkter
622 579
Aktieutdelningar
6 362 179
Valutakursvinster och -förluster netto
5 249 801

ÅR 2018

-48 956 249
407 426
8 816 183
1 801 680

		
239 141 321
-37 930 960
Kostnader		
Förvaltningskostnader
-12 583 637
-15 713 043
Övriga kostnader
transaktionskostnader
-335 624
-225 181
övr finansiella kostnader (räntekostnad)
-62 340
-354 628
		

-12 981 601

-16 292 852

Årets resultat

226 159 720

-54 223 812

BALANSRÄKNING
2019-12-31
2018-12-31
Tillgångar		
Finansiella instrument
Överlåtbara värdepapper
645 410 935
875 691 424
Bank- och övriga likvida medel
41 066 940
76 712 550
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
528 751
934 955
		
687 006 626
953 338 929
Skulder		
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
937 267
1 352 501
Övriga skulder
2 551 283
3 815 837
		

3 488 550

5 168 338

683 518 076

948 170 592

2019
135 801 259
-45 140 796
136 246 299

2018
30 826 901
-25 463 712
-54 319 438

226 906 762

-48 956 249

Förändring av 		
fondförmögenheten
2019
Fondförmögenhet IB
948 170 592
Andelsutgivning
149 749 215
Andelsinlösen
-640 561 451
Årets resultat
226 159 720

2018
868 625 860
467 593 709
-333 825 165
-54 223 812

Fondförmögenhet

Värdeförändring aktier
Reavinster
Reaförluster
Förändring över-/undervärden aktier
		

Fondförmögenhet UB

683 518 076

948 170 5920

Riskinformation
Didner & Gerge US Small and Microcap är en aktivt förvaltad fond. Vi analyserar
och utvärderar ett stort antal bolag och aktier och investerar i de som bedöms har
bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt
eller bransch. Vi gör egna, oberoende och aktiva val utifrån våra bästa idéer.
Vårt övergripande mål med fondens förvaltning är att på lång sikt, d.v.s.
en tidsperiod om fem år eller mera uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. Om vi lyckas väl i vår strävan ska det alltså leda till låg sannolikhet
för ett negativt utfall i ett längre perspektiv och hög sannolikhet för ett positivt
utfall. För att nå detta övergripande mål, oavsett rådande börsläge, strävar
fonden efter att uppnå en avkastning som över en femårsperiod överstiger
relevant jämförelseindex.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
beloppet. Sparande i aktiefonder innebär en marknadsrisk då aktiepriser normalt
är avsevärt korrelerade med marknaden. Då sparande i aktier innebär risk för
stora kurssvängningar rekommenderas en spartid överstigande fem år. Andra
risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är
branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För
mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyr. Ta alltid del av
fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad
finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.

US S&M
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HÅLLBARHETSREDOVISNING
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
Andra hållbarhetsaspekter.
Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in
Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.
Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket
får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Övrigt
Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där 		
placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster
Klusterbomber, personminor
Kemiska och biologiska vapen
Kärnvapen
Vapen och/eller krigsmateriel
Kommersiell spelverksamhet
Tobak
Alkohol
Pornografi
Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Uran
Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en
acceptabel tidshorisont underkänns för investering.
Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Övrigt
Övrigt

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
Bolagspåverkan i egen regi
Annan bolagspåverkan; fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i portföljen.
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Investeringsfilosofi
Aktiv förvaltning. På riktigt
Didner & Gerge är aktiva förvaltare. Det
betyder att vi tar aktiva beslut om vilka
bolag vi tror på långsiktigt. Det är motsatsen till hur indexförvaltning fungerar där en
portfölj är sammansatt för att avspegla ett
index. För oss är det viktigt att analysera
och lära känna företag och försöka avgöra
deras långsiktiga potential. Vi strävar efter
att fatta välgrundade, långsiktiga investeringsbeslut med ett rimligt risktagande.
Vi anser att värdet av långsiktighet blir
större då en värld av informationsöverflöd,
konstant rapportering, mängder av investeringsmodeller, fokus på index och oroliga börsrörelser lockar fram kortsiktighet.
När många investerare agerar kortsiktigt,
fortsätter vi att vara eftertänksamma och
långsiktiga förvaltare men samtidigt snabbfotade när långsiktigheten kräver det.
Att vi tar egna och aktiva beslut gör
också att vi kan ha hållbarhet som en
utgångspunkt för våra investeringar, till
skillnad från indexförvaltning. Ett bolags
hållbarhetsprofil och på vilket sätt som ett
bolag, utifrån sina egna förutsättningar,
arbetar metodiskt för ökad hållbarhet är
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nödvändigt att ta hänsyn till som långsiktig investerare.

Vi fokuserar på
företagsberättelsen
Innan en investering, skapar vi oss alltid en
uppfattning om vad vi kallar för ”företagsberättelsen”. Det är vår egen sammanfattande
analys av hur vi bedömer att ett visst företag, dess produkter och marknader kommer
att utvecklas långsiktigt. Den bygger på
finansiella data och annan information om
företaget som vi samlar från möten med
företagsledningar, besök och andra källor.
Det är en självklarhet för oss att alltid ha
en egen uppfattning om skälen till att vi ska
äga aktier i ett visst bolag eller inte.
Vi letar efter företag där vi bedömer att
börsen underskattar potentialen i bolagets
långsiktiga utveckling och att aktien därför
har en låg värdering. Vi söker efter företag
som är på väg att lyfta sig till nästa nivå,
där vi kan se en positiv framtida utveckling. Vi vill helst se möjligheter till en positiv dynamik i företagsberättelsen på sikt.
Med samma logik säljer vi när vi bedömer
att den långsiktiga företagsberättelsen av

något skäl försämrats eller när vi anser att
värderingen blivit klart för hög för att motivera potentialen.
Träffsäkerheten är självklart inte fullständig, men håller vi oss strikt till vår
investeringsfilosofi, så bör sannolikheten
öka för fler goda utfall och färre dåliga på
längre sikt.

Långsiktig placeringshorisont
Vår placeringshorisont är normalt fem år
eller mer.
Långsiktigheten i sig hjälper oss som
förvaltare att fokusera på bolagets verkliga kärna och potential. Den tvingar oss
att rensa bort informationsbrus, dagsnyheter och kortsiktiga svängningar i börskurser, som är mindre intressant för ett bolags
långsiktiga utveckling. Vi söker efter företag som vi bedömer kan nå goda marginaler, en bra tillväxt och ge god kapitalavkastning på lång sikt.

Vi gör alltid vår egen analys
Dynamiken i företagsberättelsen är viktig
i vårt analysarbete. Analysen ska ge oss
en förståelse för företagets verksamhet,
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produkter, bransch, finansiella förutsättningar, ägarstruktur, ledning, kultur, hållbarhetsarbete, värdering och kurspotential, med särskilt fokus på förändringar och
förbättringar. Är bolaget välskött eller kan
bli? Tillhör bolaget de större i sin bransch
eller inom utvalda nischer? Investerar bolaget på ett klokt och effektivt sätt i sin produktutveckling och framtid? Sådana frågor
är viktiga för oss.
Företagsberättelsen ger oss en bild av
bolagets långsiktiga ekonomiska förutsättningar och möjligheter som sammanfattas
i våra kalkylark för att kunna jämföra olika
alternativ. Självklart blir sådana framåtblickande sammanfattningar delvis ungefärliga och baseras på en rad bedömningar.
Kan vi bilda oss en rimlig uppfattning
om hur ett bolag på detta sätt är på väg
att utvecklas i ett längre perspektiv kan vi
också öka sannolikheten för väl avvägda
placeringsbeslut som har tillräcklig potential i förhållande till riskerna och som i sin
tur ökar sannolikheten för långsiktigt goda
förvaltningsresultat.

Utvärdering och uppföljning
När vi äger en aktie, följer vi bolaget och
utvecklingen av dess verksamhet noga.
Då vi har en tydlig bild av varför vi äger
just den aktien, blir det också enklare att
utvärdera vår bolagsportfölj kontinuerligt.
Vi som förvaltare vet vad vi vill se för att
fortsätta äga en viss aktie, köpa mer av
den, eller sälja.
Vi håller givetvis också ögonen på ett
antal andra intressanta bolag som inte
ingår i portföljen. Vi kanske väntar på
tecken på någon förändring i företagsberättelsen och/eller väntar på att värderingen ska bli mer intressant. När så sker
så investerar vi.
Framgångsrik fondförvaltning innebär
alltid att du tar en viss risk. Den förvaltare
som bara tar investeringsbeslut utifrån
fullständig information, kommer alltid att
vara för sent ute både för att köpa och att
sälja. Vi måste alltid ta väl avvägda beslut,
men acceptera att vi inte har fullständig
information.

Koncentrerade portföljer med
samtidig riskhantering
Våra fondportföljer består av cirka 30–40
bolag som vi bedömer har den bästa potentialen, i relation till ett rimligt risktagande,
att nå en högre värdering och därmed ge
våra sparare möjlighet till en god avkastning över tid.
Investeringar i aktier och koncentrerade
portföljer innebär också att du tar en risk.
För att hantera den följer vi försiktighetsprinciper.
Vi investerar normalt inte i bolag som
inte kan visa på uthålliga vinster eller som
har vikande försäljning. Vi sprider också
risken genom diversifiering i olika dimensioner. Till exempel olika branscher, olika
bolagsstorlek, olika geografiska inriktningar, olika tillväxt och olika slags konjunkturkänslighet.
Med en koncentrerad fondportfölj har
vi också möjlighet att noga följa alla våra
innehav parallellt med ett antal intressanta
andra investeringskandidater och uppdatera våra företagsberättelser löpande. Det
bedömer vi utgör en riskhantering i sig.

Besök gärna fondkollen.se!
Sidan drivs av Fondbolagens Förening och ger enkel och
saklig information om att spara i fonder.
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INFORMATION OM SPARANDE
I VÅRA FONDER
Tag alltid del av fondens faktablad innan du
gör en insättning. Faktablad och blanketter
kan beställas hos fondbolaget, tel 018-640
540, eller skrivas ut från hemsidan www.
didnergerge.se

KÖP AV ANDELAR
Nya kunder måste fylla i en anmälningsblankett innan den första insättningen kan
göras. När du har registrerats som kund
skickar vi en bekräftelse med ditt kundnummer och du köper då andelar genom
att göra en insättning till önskad fond.
Betalningsmottagare är D&G Aktiefond,
D&G Småbolag, D&G Global, D&G Small
and Microcap, D&G US Small and Microcap respektive och insatta medel går
direkt in på respektive fonds konto hos
förvaringsinstitutet, SEB. Köpet sker till
den andelskurs som gäller den dag pengarna är fonden tillhanda senast klockan
16.00, vilket normalt tar cirka 1–2 bankdagar. Observera att namn och kundnummer
eller person-/organisationsnummer måste
anges som meddelande vid insättningen.
Dagen efter att vi registrerat ditt innehav
av fondandelar skickar vi dig en bekräftelse på ditt köp.
Det går bra att månadsspara i fonderna
via autogiro. Minsta belopp vid månadssparande är 100 kronor. Fyll i en blankett
för månadssparande och skicka in den till
oss så ordnar vi överföringen. Om denna
anmälan är oss tillhanda senast den 15 i
månaden kommer första dragning att göras
samma månad, annars sker första dragning
efterföljande månad. Pengarna dras den 28
varje månad. Om pengar saknas på kontot
görs inget ytterligare försök. Observera att
du inte erhåller köpnota efter varje köp utan
beloppen som sparas redovisas via kontoutdrag respektive sammanställning som du
erhåller varje kvartal.
Blanketten kan även användas vid ändring av befintligt månadssparande, d.v.s.
beloppsändring, eller för avslut av månads
sparandet.

INLÖSEN AV ANDELAR
Inlösenanmälan skall inges skriftligen och
vara undertecknad. Det kan ske genom

vanlig post, via fax 018-10 86 10, eller via
e-post innehållande sådan skriftlig underteckning. Använd gärna vår blankett för
inlösen. Pengarna utbetalas till det bankkonto tillhörande dig, som du föranmält. Vid
inlösen skall detta kontonummer uppges.
Vid försäljning av barns innehav måste
försäljningsbegäran undertecknas av båda
vårdnadshavarna. Då försäljningslikviden
skall gå till ett bankkonto som är tillhörigt
andelsägaren bör även barn ha ett bankkonto föranmält.
När det gäller inlösen avseende juridisk
person krävs skriftligt bevis på att den som
begär inlösen har rätt att göra det, t.ex.
uppvisande av firmateckningsrätt. Vid försäljning av företags/organisationers innehav ber vi därför att du bifogar ett aktuellt
registreringsbevis från Bolagsverket.
Är en undertecknad begäran om försäljning fondbolaget tillhanda senast 16.00,
sker försäljningen till den dagens slutkurs;
kommer begäran fondbolaget tillhanda
efter 16.00 sker försäljningen till nästa
dags slutkurs. Det innebär att en begäran
om försäljning till ett framtida datum inte
är möjlig. Inte heller går det att villkora försäljningen till en viss kurs. Avräkningsnota
skickas normalt till dig dagen efter försäljningen och försäljningslikviden finns på
ditt bankkonto efter cirka tre bankdagar.

BESKATTNING AV
FONDANDELAR
På fondinnehav betalas en årlig skatt.
Skatteuttaget uppgår till 0,12 procent av
fondandelarnas värde vid inkomstårets
ingång. På reavinster vid försäljning av
andelar är skatten 30 procent. Om du är
skattepliktig utomlands måste du meddela
oss detta. Detta gäller även om din skattehemvist skulle förändras.

AVGIFTER
Förvaltningsavgiften för D&G Aktiefond är
1,22 %, för D&G Småbolag 1,40 %, för D&G
Global 1,60 %, för D&G Small and Microcap
1,60 % och för D&G US Small and Microcap
1,60 %.

FONDANDELSÄGARNA
I EN FOND ÄGER FONDEN
Andelsägarna i en fond äger tillsammans
fonden. Genom att sätta in pengar på en
fonds konto förvärvar du andelar i fonden
och blir andelsägare. Dina insatta medel
går direkt in till respektive fonds konto hos
SEB. Vid inlösen av andelar betalar banken
ut pengarna direkt till dig. D&G Aktiefond
har organisationsnummer 817603-2897,
D&G Småbolag 515602-3052, D&G Global
515602-4753, D&G Small and Microcap
515602-6972 och D&G US Small and
Microcap 515602-8390.

ANDELENS VÄRDE
Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande
och offentliggörs i de större dagstidningarna. På SVT-Text under rubriken PPM
samt på hemsidan www.didnergerge.se
redovisas kursen normalt under kvällen
samma dag.

INFORMATION OM KOSTNADER
Utöver
förvaltningsavgiften
uppstår
löpande kostnader i fonden i form av transaktionskostnader till följd av de köp och
försäljningar av aktier som genomförs i
fonden, samt eventuella skatter. Ersättning
för exekvering går till den motpart som
utfört transaktionen.
Fonden har till och med 2017 även betalat ersättning för investeringsanalys, vilken
betalas direkt till analysleverantören efter
bedömning att analysen bidragit till investeringsprocessen. Från och med 2018
betalar fonderna inte för analys, utan denna
kostnad tas av fondbolaget. Totalkostnad
i fonden kan således sägas vara summan
av förvaltningskostnader, skatter, transaktionskostnader (och tidigare analyskostnader). Dessa kostnader belastar fonden
löpande, d.v.s. de kan inte en ytterligare
gång dras av som förvaltningskostnader
av den enskilde andelsägaren i den årliga
självdeklarationen. Kostnader redovisas i
årsrapporten och på kundens årsbesked.
Kontakta fondbolaget for mer information.

FÖRVARINGSINSTITUT
Fondernas tillgångar är förvarade hos SEB.

Konsumentinformation
Klagomålsansvarig hos Didner & Gerge Fonder är Henrik Didner. K lagomål kan framföras muntligen alternativt skriftligen om fondbolaget så
kräver. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast. Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas
Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen.
Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.
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ÖVRIGA MEDARBETARE

Johan Elmquist

Ludvig Löfving

Johan Oskarsson

Åsa Eklund

Monika Jenks

ANSVARIG MARKNAD OCH
KOMMUNIKATION

FÖRSÄLJNINGSANSVARIG
TREDJEPART

FÖRSÄLJNINGSANSVARIG
INSTITUTIONER

ANSVARIG
REGELEFTERLEVNAD
OCH HÅLLBARHET

ANSVARIG JURIDIK

Mathilda Larsson

Richard Toss

Camilla Karlsson

RISKKONTROLL

ANSVARIG
ADMINISTRATION

Annica
Hammarberg

Josefine Sjölund

HÅLLBARHETSKOORDINATOR

Frida Clausén
ADMINISTRATION

Anna
Marino Jonsäll
ADMINISTRATION

Tove Åkerrén
ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Christian Swaij
ADMINISTRATION

Emma
Westlin Forsberg
ADMINISTRATION
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Aktiv
förvaltning.
PÅ RIKTIGT.
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