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Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Maj 2020
Under maj månad uppvisade Didner & Gerge Small
and Microcap en avkastning motsvarande 6.6
procent. Fondens jämförelseindex avkastade under
denna period 3.0 procent.
Två av de innehav som bidrog mest posi�vt �ll
avkastningen under månaden var amerikanska
Thor Industries och australienska Ansell.
THOR Industries är Nordamerikas ledande
�llverkare av husvagnar och husbilar. Thor har visat
vinst varje år sedan bolaget grundades 1980. De�a
trots periodvis mycket stora slag i e�erfrågan. En
vik�g förklaring �ll a� koncernen kunnat försvara
sin lönsamhet under alla dessa år är en mycket
ﬂexibel produk�onsapparat. Thor har löpande
genomfört e� stort antal företagsköp. I början av
2019 förvärvade koncernen tyska Erwin Hymer
Group, som är en av de största spelarna i Europa.
Australiensiska Ansell är världsledande inom
skyddshandskar och arbetar huvudsakligen inom
områdena
industri,
hälsovård
och
engångshandskar. Marknaden för arbetshandskar
är for�arande ganska fragmenterad och med en
marknadsandel på 15–20% är Ansell 34x större än
sina närmaste konkurrenter inom industri och
engångshandskar. Koncernens rela�va storlek ger

den fördelar inom både produktutveckling och
exklusiva samarbetsavtal med distributörer.
De två svagaste innehaven i april var italienska
Sabaf och bri�ska Sumo.
Italienska Sabaf är världens ledande �llverkare av
komponenter �ll gasspisar. Produktpor�öljen
inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsven�ler,
där koncernen har 40% av den europeiska
marknaden och en global marknadsandel på 10%.
Sabaf har utvecklat det mesta av sin maskinpark
själva och produk�onen är helt automa�serad. Det
ger betydande kostnadsfördelar jämfört med
koncernens konkurrenter.
Sumo Group är en bri�sk dataspelsutvecklare med
bas i Sheﬃeld. Bolaget arbetar framförallt med
spelproduk�oner för externa uppdragsgivare, som
SEGA, Disney och Sony. Sumo har varit med om a�
utveckla en rad AAAspel som t.ex. �tlar i
racingspelet Forzaserien (för MicroSo�), Li�le Big
Planet (för Sony) och Hitman (för Square Enix).
Do�erbolaget Atomhawk tar fram illustra�oner och
design för bl.a. datorspel och ﬁlmer och har bl.a.
arbetat med ﬁlmer som t.ex. Thor och Guardians of
the Galaxy.
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Fondfakta
Startdatum

20140828

Fondförmögenhet (MSEK)

1 395

% av �llg. i 10 största innehav

40,2%

Antal innehav

40

ISIN

SE0005962347

NAV (per sista månad)

183,54

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ninshas�ghet

20,1 %

Geograﬁsk inriktning

Europa
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*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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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.

Nyckeltal  3 år

Land Por�öljvikt %
Paradox Interac�ve AB

SWE

6,4%

ATOSS So�ware AG

DEU

4,4%

Embracer Group AB Class B

SWE

4,3%

discoverIE Group PLC

GBR

4,2%

Sumo Group PLC

GBR

4,2%

Kopparberg Bryggeri AB Ordinary Shares  Class B

SWE

3,6%

Standardavvikelse

17,42

Bahnhof AB B

SWE

3,5%

Sharpekvot

0,13

Ansell Ltd

AUS

3,3%

Beta

0,84

MAG Interac�ve AB

SWE

3,2%

Tracking Error

9,13

Thor Industries Inc

USA

3,0%

Informa�onskvot

0,04

Alpha

1,15

Up Capture Ra�o

84,58

Down Capture Ra�o

86,05
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Media & kommunika�on

30,2

Sverige

Teknologi

16,8

Storbritannien

18,3

Italien

12,7

Industri

15,7

Sällanköpsvaror

14,4

Konsument, stabil

11,6

30,0

Tyskland

7,1

Frankrike

6,5

Norge

6,2

Hälsovård

5,1

USA

5,3

Basindustri & råvaror

4,4

Australien

3,5

Bank och ﬁnans

1,8

Portugal

3,1

100,0

Schweiz

2,3
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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.

