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Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Februari 2020
Under februari månad uppvisade Didner & Gerge
Small and Microcap en avkastning motsvarande
6,8 procent. Fondens jämförelseindex avkastade
under denna period 8,5 procent.
De två innehav som bidrog mest posi�vt �ll
avkastningen under månaden var svenska
Embracer Group och tyska Atoss So�ware.
Embracer Group förvärvar, utvecklar och förlägger
PC och konsolspel. Kärnaﬀärsmodellen består i a�
förvärva etablerade spelvarumärken och successivt
förädla dem. Bolaget grundades 2011 av Lars
Wingefors och äger över 100 olika varumärken
fördelat på 350 spel�tlar. Koncernen har
huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom
de tre opera�va koncernerna: Koch Media GmbH,
THQ Nordic GmbH och Coﬀee Stain AB.
Atoss So�ware �llverkar mjukvara som mäter och
op�merar bemanning. Bolagets produkter vänder
sig �ll kunder med allt från 50 �ll 10 000 anställda.
Atoss har konsekvent ökat försäljningen kvartal
e�er kvartal de senaste å�a åren, men sedan andra
halvan av 2018 har �llväxten få� y�erligare en
skjuts uppåt tack vare en lyckad lansering av nya
molntjänster.

De två svagaste innehaven i februari var engelska
Sumo Group och svenska Paradox Interac�ve.
Sumo Group är en bri�sk dataspelsutvecklare som
framförallt arbetar med spelproduk�oner för
externa uppdragsgivare, som SEGA, Disney och
Sony. Sumo har varit med i utvecklingen av en rad
AAAspel som t.ex. �tlar i racingserien Forza (för
MicroSo�), Li�le Big Planet (för Sony) och Hitman
(för Square Enix). Sumo har en hög andel
återkommande intäkter och har en väldigt hög
beläggning på sina utvecklare trots sin höga �llväxt.
Paradox Interac�ve är en svensk utvecklare och
förläggare av datorspel. Några av de sakerna vi
gillar med Paradox är a� de är väldigt starka inom
sina nischer, har en lojal och växande spelarbas
samt har uppvisat en god förmåga a� utöka
livslängden på sina spel genom a� regelbundet
sälja ny� innehåll. Det sistnämnda möjliggör en god
intjäningsförmåga många år e�er lansering och gör
också Paradox mindre känsligt för nya spelsläpp än
industrin i allmänhet.
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Fondförmögenhet (MSEK)

1 336

% av �llg. i 10 största innehav

43,1%

Antal innehav

38

ISIN

SE0005962347

NAV (per sista månad)

170,56

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet
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Geograﬁsk inriktning
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos
fondbolaget på www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

Didner & Gerge Small & Microcap är en svensk UCITSfond som främst
investerar i små och mycket små bolag i Europa. Fonden är ak�vt förvaltad
och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs. en �dsperiod om fem år eller
mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. I första hand
strävar fondbolaget e�er a� uppnå en sådan värdemässig ökning genom a�
generera en avkastning övers�gande fondens relevanta jämförelseindex.
Didner & Gerges fondpor�öljer är koncentrerade och består normalt se� av
cirka 30 40 bolag.
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KONTAKT
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Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor i Uppsala: Dragarbrunnsgatan 45
Filial i Stockholm: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33
Postadress: Box 1008, 751 40 Uppsala
Telefon: 01864 05 40
För mer informa�on: www.didnergerge.se

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994 med
säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål a� skapa
god avkastning på lång sikt. Vi ser ﬂera fördelar med a� vara e�
fristående fondbolag och inte en del av en större koncern. Därmed kan
vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge våra förvaltare
frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa god avkastning för
dig som kund.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos
fondbolaget på www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.

