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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

Omsä�ningshas�ghet

20160831

616

42,1%

29

SE0008347447

148,36

1,60%

24,8%

Geografisk inriktning                        Nordamerika

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

*Avser årlig genomsni�lig avkastning

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

I år 3 mån 1 år 3 år*
Sedan
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US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Februari 2020

Fonden hade en nega�v utveckling under 
februari. De bolag som bidrog mest nega�vt �ll 
fondens avkastning var innehaven i 
frilu�sbolaget Johnson Outdoors, 
servicebolaget Viad och snöplogs�llverkaren 
Douglas Dynamics.

Douglas Dynamics är marknadsledande inom 
snöplogar �ll lä�a och tunga lastbilar. Vi ökade 
innehavet i bolaget under månaden då vi 
fortsa� tror på bolagets utveckling långsik�gt. 
Trots a� försäljningen kan variera baserat på 
snöfall har bolaget lyckats hålla en jämn 
lönsamhet och starka kassaflöden tack vare en 
flexibel kostnadsbas och korta led�der. 
Douglas Dynamics har dessutom under senare 
år gjort förvärv i komple�erande nischer, vilket 
förutom minskat beroende av snöplogar ger 
möjlighet �ll försäljnings och 
kostnadssynergier.

De bolag som bidrog mest posi�vt �ll fondens 
avkastning under månaden var 
komponen�llverkaren UFP Technologies, 
försäkringsbolaget Kinsale och 

specialistkonsultbolaget Exponent. Alla tre 
bolag rapporterade kvartalsresultat under 
månaden som togs emot väl av marknaden.

Under månaden köpte fonden e� ny� innehav, 
Novanta. Bolaget är en ledande global 
leverantör av kri�ska komponenter och 
delsystem �ll utrustning inom hälsovårds och 
�llverkningsindustrin. E�erfrågan av bolagets 
produkter gynnas av en strukturell �llväxt inom 
områden såsom DNAsekvensering, 
robotkirurgi och lagerautoma�sering. Bolaget 
har bra lönsamhet och god finansiell ställning 
med starka kassaflöden.

Under månaden sålde fonden det sista av 
innehavet i utbildningsbolaget Grand Canyon 
Educa�on. Vi anser a� osäkerheten och risken 
kring bolagets nya affärsmodell och 
ägarstyrning har ökat. 
Nu finns fonden återigen som valbar inom 
PPM. Då fonden har funnits i mer än 3 år 
uppfyller den de kriterier som behövs och 
godkändes därmed för a� ingå i PPMutbudet.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITSfond som 
huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. 
Fonden är ak�vt förvaltad och har som målsä�ning a� 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 avkstning övers�gande fondens 
relevanta jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är koncentrerade 
och består normalt se� av cirka 30  40 bolag.

Nyckeltal  3 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

14,41

0,65

0,72

7,94

0,12

2,86

85,24

76,33

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Winmark Corp

UFP Technologies Inc

Winpak Ltd

Kinsale Capital Group Inc

Colliers Interna�onal Group Inc

Construc�on Partners Inc Class A

Li�elfuse Inc

The Toro Co

Chemed Corp

MTY Food Group Inc

USA 4,7%

USA 4,6%

CAN 4,6%

USA 4,5%

CAN 4,5%

USA 4,3%

USA 3,9%

USA 3,7%

USA 3,7%

CAN 3,7%

Branschfördelning (%)

%

Sällanköpsvaror 29,7

Industri 28,7

Konsument, stabil 10,6

Hälsovård 9,8

Bank och finans 8,4

Teknologi 5,6

Fas�ghet 4,7

Basindustri & råvaror 2,5

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 81,9

Kanada 18,1

Total 100,0
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Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994 med 
säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål a� skapa 
god avkastning på lång sikt. Vi ser flera fördelar med a� vara e� 
fristående fondbolag och inte en del av en större koncern. Därmed kan 
vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge våra förvaltare 
frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa god avkastning för 
dig som kund.
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