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VD:N HAR ORDET  

HELENA HILLSTRÖM

Så är första halvåret 2020 till ända. Det 
har varit en märklig och turbulent tid för 
oss alla. Spridningen av covid-19 och 
dess konsekvenser har självklart stått 

helt i fokus.  För oss har det bland annat handlat 
om att noga följa hur börser och bolag respon-
derar på denna pandemi. Dessutom hur vi rent 
praktiskt ska hantera frågan, vidta åtgärder för 
att begränsa smittspridning och samtidigt upp-
rätthålla en fungerande verksamhet. 

Det kan konstateras att flera av världens 
börser, efter inledande kraftiga fall, i skrivande 
stund nästan är tillbaka på nivåerna innan pan-
demin. Det ska dock understrykas att varken 
pandemin eller börsoron är över. Våra fonder 
har klarat perioden väl, tre av våra fem fonder 
har gått bättre än sina respektive jämförel-
seindex. Jag vill särskilt framhålla Didner & 
Gerge Small and Microcap som under perioden 
utvecklats 20,3 procentenheter bättre än sitt 
jämförelseindex. Detta innebär att fonden är 
upp 4,6 procent sedan årsskiftet. För närmare 
detaljer om fondernas resultat, se respektive 
fonds avsnitt i halvårsrapporten. 

Vi på Didner & Gerge arbetar vidare efter de 
förutsättningar som ges. Som jag tidigare har 
kommunicerat så har vi varit med om ett antal 
finansiella kriser genom åren sedan fondbola-
gets start år 1994. Vi har stor respekt för att 
ingen kris är den andra lik, men det finns ändå 
vissa lärdomar som vi kan dra av det som skett 
tidigare. En lärdom för oss som aktiva förval-

tare är att det alltid öppnar sig möjligheter när 
det är stökigt på marknaderna. Vi arbetar inten-
sivt för att ta vara på dessa möjligheter. 
Som aktiva förvaltare letar vi efter välskötta 
bolag att investera i. Här ingår självklart bedöm-
ningar kring hållbarhetsfrågor. Detta kan inne-
bära att vi väljer bort vissa bolag eller branscher 
på grund av att de inte anses tillräckligt hållbara, 
eller att vi har dialoger med bolagen och försöker 
påverka dem i rätt riktning. Vi har under våren 
arbetat fram en ny hållbarhetspolicy för fondbo-
laget. Den inkluderar både hur fondbolaget arbe-
tar generellt och hur respektive fond jobbar med 
frågorna. Ta gärna del av den på vår hemsida. 
Dessutom kan du läsa mer om hur vi arbetar 
med hållbarhet längre fram i denna rapport.

Vi har redan nu beslutat att, som en försiktig-
hetsåtgärd, ställa in den fysiska andelsägarträf-
fen som var planerad att hållas i november i 
Stockholm. Vi kommer i stället att bjuda in till 
en digital andelsägarträff som vi hoppas att 
ni kommer att uppskatta. Vi återkommer med 
datum, mer information och praktiska detaljer 
senare.

Du är som alltid välkommen att höra av dig till 
oss om du har några frågor.
 

Helena Hillström, VD
Didner & Gerge Fonder AB

Helena Hillström



INLEDNING

Första halvåret 2020
Året inleddes med en positiv börs till mitten av 
februari. Börsens initialt avvaktande hållning 
till spridningen av covid-19 övergick snart till 
en kraftig nedgång. På fem veckor gick börsen 
ned med cirka 35 procent (OMXS PI). Avta-
gande takt på smittspridningen i större delen 
av Europa, massiva stödinsatser från central-
bankerna, statliga stöd i form av skattelättna-
der och bidrag samt snabb återhämtning i Kina 
vände börsutvecklingen. Marknadens aktörer 
hade blivit lugnade i den meningen att risken för 
det värsta scenariot – en långvarig nedstäng-
ning av samhällena i Europa och USA – nu tyd-
ligt minskat. Fram till början av juni steg börsen 
med drygt 40 procent från botten, för att däref-
ter falla tillbaka något.

Den positivt lagde bedömer att vi har det 
värsta bakom oss; i takt med att samhällena 
allt mer öppnar upp kommer återhämtningen 
att fortsätta. Ett antal försök med vaccin pågår 
i ett flertal länder, och även behandlingar med 
läkemedel som lindrar sjukdomsförloppet ser 
lovande ut. Blir det positiva resultat av dessa 
satsningar finns det goda möjligheter att ekono-
mierna visar en stark tillväxt från i alla fall slutet 
av nästa år. 

Den mer försiktigt lagde ser riskerna för att en 
andra våg av smittspridningen kan ta fart efter 
att samhällena börjar öppna upp, vilket kan leda 
till nya stängningar av länder eller regioner. Den 
osäkerheten håller tillbaka konsumtionen och 

investeringarna, vilkas återhämtning naturligt-
vis är en förutsättning för en återgång till ett 
normalläge. De överlag massiva stimulansåt-
gärderna som genomförs i kombination med 
temporärt fallande skatteintäkter kommer att 
leda till mycket ansträngda statsfinanser och 
höga statsskulder i många länder. Medelhavs-
länderna, där Italien sticker ut, kommer att få 
det besvärligt. De utsikterna har fått det ekono-
miskt starka Tyskland att gå med på ett stort 
EU-stödpaket; 7 000 mdr SEK, varav 5 000 mdr 
SEK är tänkt att vara rena bidrag. EU har ännu 
inte godkänt det, men i stort kommer det för-
modligen att godkännas. Förenas det med länge 

efterfrågade reformer i främst Italien kan det i 
alla fall komma något gott ur denna utmanande 
situation.

Osäkerheten över börsens utveckling är dock 
fortfarande stor. Dagssvängningar på 2–4 pro-
cent är nu inte ovanligt, och när börsen även i 
normala tider kan svänga med 10–15 procent 
på ett kvartal får vi åtminstone det närmaste 
halvåret vara beredda på variationer större än 
så.

Juli 2020 
Henrik Didner 

Adam Gerge
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Didner & Gerge Aktiefond minskade med 4,8 
procent första halvåret 2020 jämfört med 
4,1 procents nedgång för SIX Return. Fonden 
utvecklades därmed 0,7 procentenheter sämre 
än sitt jämförelseindex. Fonden hade under 
perioden ett nettoutflöde på 3 542 miljoner 
kronor. 

Större innehav 
Fondens största innehav var vid halvårsskiftet 
Indutrade, Volvo, Hexagon, Husqvarna och 
Epiroc.
 Indutrade är en internationell industrikoncern 
som uppvisat god vinsttillväxt över tid. Ind-
utrade utvecklar och förvärvar bolag med högt 
teknikkunnande som har förmåga att bygga 
långvariga och goda relationer med kunder och 
leverantörer. Företagskulturen, med stort fokus 
på decentralisering och entreprenörskap, är en 
viktig framgångsfaktor. Den främsta drivaren av 
bolagets vinster har varit många fina förvärv till 
en relativt låg värdering. Indutrade har goda för-
utsättningar att fortsätta sin förvärvsresa samt 
skapa en god organiskt tillväxt. Lyckas de med 
det har aktien goda möjligheter att fortsätta 
utvecklas väl över tid.
 Volvo har genomfört ett stort förbättringsar-
bete under de senaste åren och har höjt sin intjä-
ningsförmåga betydligt, där decentralisering, 
modularisering och fokus på serviceaffären har 
varit viktiga komponenter. Volvo genomgår en 
tuff period med svagare efterfrågan, samtidigt 
blir det ett bra tillfälle för Volvo att visa upp sig 

som en betydligt starkare koncern idag än under 
finanskrisen. Volvo är bra positionerade inom 
hållbarhet och automation relativt branschen 
men kommer fortsatt ha ett relativt stort inves-
teringsbehov inom dessa områden kommande 
år. Aktien är fortsatt tydligt attraktivt värderad 
givet intjäningsförmågan i en mer normal miljö 
och den starka balansräkningen.
 Hexagon har en stark position inom bland 
annat mätteknik, kvalitetskontroll, mjukvara 
och autonoma lösningar. Koncernen är väl 
positionerat för att möta efterfrågan på ökad 
digitalisering och automation i samhället och 
inom industrin. Hexagon har en förhållandevis 
motståndskraftig affärsmodell, där en bety-
dande andel av intäkterna kommer från åter-
kommande mjukvaru- och licensintäkter. Hexa-
gon har goda utsikter att fortsätta sin historik 
av organisk tillväxt, förvärvad tillväxt och mar-
ginalförbättring. Aktien är attraktivt värderad 
givet den långsiktiga potentialen.  
 Husqvarna har under flera år utvecklats i rätt 
riktning även om den nödvändiga avvecklingen 
av lågmarginalprodukter inom affärsområdet 
Consumer Brands blev kostsam i ett kortsik-
tigt perspektiv. Under året lämnar koncernen 
den fasen bakom sig och har nu bättre förut-
sättningar för högre organisk tillväxt och högre 
marginal. De har en världsledande position 
inom robotgräsklippare som har goda förutsätt-
ningar för stark tillväxt under många år framö-
ver. I och med coronakrisen tillbringar många 
mer tid hemma och på landet vilket skapar en 
stark efterfrågan på Husqvarnas produkter.  

Epiroc är en världsledande produktivitetspart-
ner för gruv- och infrastrukturindustrin och har 
en stark ställning inom underjordsgruvor. Flera 
drivkrafter påverkar koncernen positivt under 
många år framöver. Efterfrågan på metaller ökar, 
malmhalter i gruvorna minskar och fler gruvor 
går under jord. Epiroc har ett starkt erbjudande 
inom automation och elektrifiering. Automation 
av gruvor genererar stora produktivitetsvinster 
samt ökar säkerheten och elektrifiering kommer 
bli än mer aktuellt framöver. Service och efter-
marknadsaffären är stabil även under lågkon-
junkturer. Epiroc har goda förutsättningar att 
generera en god vinsttillväxt under många år 
framöver, vilket inte återspeglas i värderingen.

Större förändringar i innehaven
Fonden har nettoköpt mest aktier i H&M, ABB 
och Electrolux. Fonden har minskat innehaven 
främst i Nibe, Volvo och Sandvik och sålt samt-
liga aktier i Electrolux Professioinal, Elekta och 
Nolato. Enligt fondbestämmelserna har fonden 
rätt att handla med optioner, terminer och lik-
artade finansiella instrument samt rätt att låna 
ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har 
utnyttjats under perioden. 
 Av de innehav som bidragit positivt under det 
första halvåret kan nämnas Embracer, Indutrade 
och Nibe. Bland de bolag som bidragit negativt 
till fondens utveckling det första halvåret kan 
nämnas Hexpol, Securitas och Trelleborg.

Fonden startade 1994-10-21
Förvaltare Carl Bertilsson
  Simon Peterson  
Jämförelseindex SIX Return
Bankgiro 5923-6356
PPM-nummer  291906

Simon Peterson & Carl Bertilsson 

Genomsnittlig årlig
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Avkastning 2020:6

-4,1%-4,8%

 Största nettosälj Mkr 
Nibe Industrier (SE)  1 388    
Volvo B (SE)  991    
Sandvik (SE)  799    
Hexpol (SE)  720    
Securitas (SE)  672         

 Största nettoköp Mkr 
Hennes & Mauritz (SE)  1 138    
ABB (CH)  737    
Electrolux (SE)  634    
Systemair (SE)  428    
Ericsson B (SE)  420    

DIDNER & GERGE

AKTIEFOND
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Fondens utveckling  2020 06 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Fondförmögenhet, Mkr 31 589 37 028 35 061 46 354 41 203 34 735 32 411 23 778 15 701 11 707
Andelsvärde, kr  2829,51 2972,91 2331,40 2 785,83 2 535,64 2189,57 2017,2 1694,9 1319,2 1082,98
Antal andelar (milj st) 11,164 12,455 15,039 16,639 16,249 15,864 16,068 14,029 11,902 10,810
Utdelning, kr  0 0 0 0 0 0 0 0 41,41 20,64
Totalavkastning  % -4,82 27,52 -16,31 9,87 15,81 8,55 19,01 28,48 25,97 -16,24
SIX Return Index % (inkl utd) -4,13 34,97 -4,41 9,47 9,65 10,40 15,81 27,95 16,49 -13,51
OMX Stockholm %  29,64 -7,67 6,41 5,83 6,59 11,86 23,20 12,00 -16,69

Omsättning     

Omsättningshastighet, ggr¹ 0,50 0,27 0,23 0,19 0,25 0,29 0,25 0,27 0,28 0,51

Kostnader (senaste 12 mån)     

Förvaltningsarvode % 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
Transaktionskostnader, Mkr² 19,4 14,4 6,2 7,3 5,7 6,6 6,6 8,0 5,4 8,2
Transaktionskostnader, % av omsättning² 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,06
Analyskostnader, Mkr² 0 0 0 2,0 1,8 1,8    
Årlig avgift %  1,23 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån)
Totalrisk D&G Aktiefond % 24,20 17,76 13,25 11,58 15,35 14,39 10,45 14,08 20,16 21,77
Totalrisk för SIX Return % 18,94 13,87 11,10 10,58 14,91 13,72 9,31 11,69 15,49 17,33
Aktiv risk % 6,86 5,59 4,55 3,73 4,32 4,57 4,41 5,72 6,54 5,86

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. 

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES förutom Embracer som 
handlas på First North.EES.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste betalkurs).

Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr %

DAGLIGVAROR     3,4
AAK (SE)  6 782 497    160,10   1 085,9  3,4

FINANS     9,9
Handelsbanken A (SE)  12 978 792    88,44   1 147,8  3,7
Nordea (FI)  15 889 627    64,31   1 021,9  3,2
SEB A (SE)  11 700 000    80,70   944,2  3,0

HÄLSOVÅRD     8,2
Lifco (SE)  1 854 375    590,00   1 094,1  3,5
Astra Zeneca (GB)  953 763    978,00   932,8  3,0
GN Store Nord (DK)  885 700    495,96   439,3  1,3
Biotage (SE)  845 723    139,30   117,8  0,4

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     50,7
Indutrade (SE)  5 371 473    368,00   1 976,7  6,3
Volvo B (SE)  11 765 520    145,90   1 716,6  5,4
Hexagon (SE)  3 104 212    544,00   1 688,7  5,4
Atlas Copco B (SE)  4 261 240   344,60   1 468,4  4,6
Epiroc B (SE)  12 380 558    113,95   1 410,8  4,5
ABB (CH)  5 269 065    209,00   1 101,2  3,5
SKF B (SE)  6 272 535    173,15   1 086,1  3,4
ÅF Pöyry (SE)  4 365 445    200,00   873,1  2,8
Bravida (SE)  9 422 244    89,05   839,1  2,7
Sandvik (SE)  4 445 001    174,10   773,9  2,4
Trelleborg (SE)  5 200 000    135,65   705,4  2,2
Hexpol (SE)  9 649 609    69,00   665,8  2,1
Systemair (SE)  2 540 819    161,60   410,6  1,3

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER fortsättning ...
Securitas (SE)  2 157 083    125,55   270,8  0,9
Beijer Alma (SE)  2 721 619    95,10   258,8  0,8
Loomis (SE)  1 072 574    222,60   238,8  0,8
Epiroc A (SE)  2 000 000    116,10   232,2  0,7
Nibe Industrier (SE)  791 801    205,90   163,0  0,5
Vestas Wind Systems (DK)  136 580    947,86   129,5  0,4

INFORMATIONSTEKNOLOGI     4,2
Embracer (SE)  6 003 149    130,55   783,7  2,5
Ericsson B (SE)  6 393 352    86,16   550,9  1,7

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     19,0
Husqvarna B (SE)  20 147 617    76,30   1 537,3  4,9
Hennes & Mauritz (SE)  9 350 000    135,00   1 262,3  4,0
Electrolux (SE)  6 730 000    155,80   1 048,5  3,3
Dometic Group (SE)  12 485 186    83,54   1 043,0  3,3
Thule (SE)  4 118 568    235,20   968,7  3,1
Husqvarna A (SE)  1 844 655    76,40   140,9  0,4

SUMMA VÄRDEPAPPER     30 128,4  95,4
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER    1 460,7  4,6

FONDFÖRMÖGENHET    31 589,1 100,0
 

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Tillgångar, Mkr 
Finansiella instrument   
 Överlåtbara värdepapper 30 128,4 35 574,2
Bankmedel och övr. likvida medel 1 451,0 2 274,1
Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 32,4 133,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10,1  
SUMMA TILLGÅNGAR 31 621,9 37 981,3

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Skulder Mkr 
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 32,8 37,6
Övriga skulder (köpta värdepapper) 0,0 21,7
SUMMA SKULDER 32,8 59,3

FONDFÖRMÖGENHET MKR 31 589,1 37 922,0



SMÅBOLAG

Didner & Gerge Småbolagsfond sjönk med 8,8 
procent under det första halvåret. Jämförelsein-
dex – Carnegie Small Cap Return Index Sweden 
– sjönk med 5,4 procent. Fonden utvecklades 
därmed 3,4 procentenheter sämre än index. 
Fonden hade under perioden ett nettoutflöde 
på 1 394 miljoner kronor. 

Större innehav
Fondens största innehav var vid halvårsskiftet 
Embracer, Lagercrantz, Schouw & Co., Trelle-
borg och Lifco.
 Embracer utvecklar egna nya dataspel, föräd-
lar och uppgraderar existerande spel, förlägger 
och fysiskt distribuerar både egna och andra 
utvecklares spel. Den globala spelmarknaden 
har historiskt visat och väntas uppvisa stadig 
tillväxt under de kommande åren.  En betydande 
intern spelutveckling börjar nu närma sig en allt 
mer intensiv fas av lanseringar, vilket kommer 
stödja den organiska tillväxten. Samtidigt är 
balansräkningen stark och ger utrymme för 
ytterligare förvärv, vilket historiskt sett har varit 
värdeskapande.
 Lagercrantz är en koncern som erbjuder sina 
kunder både egenutvecklade tekniska produk-
ter samt produkter från andra leverantörer. 
Koncernen är organiserad i drygt 50 olika dotter-
bolag där varje verksamhet strävar mot att ha en 
marknadsledande position inom sin egen nisch. 
Verksamheten är decentraliserad vilket möj-
liggör för affärsbeslut att tas nära kunder och 
marknad. Företagsförvärv är en central del i 
affärsmodellen. En attraktion hos Lagercrantz 
är förmågan att utveckla bolagens affärsmo-
deller, där exempelvis Radanova har börjat sälja 
radonmätning direkt till konsument med avse-

värd lönsamhetsförbättring som följd.
 Schouw & Co. är ett danskt konglomerat som 
är verksamt inom ett flertal nischer. Den största 
verksamheten är Biomar som tillverkar fiskfoder 
till kommersiella fiskodlare. Biomar tar gradvisa 
steg högre upp i värdekedjan då fodrets bety-
delse för fiskodlingens klimatpåverkan och fis-
kens hälsa blir allt tydligare. De senaste årens 
stora investeringar inom Biomar bör omsättas 
till resultattillväxt under innevarande år.  Ett 
annat exempel på Schouws tålmodiga strategi 
i att ta kliv uppåt i värdekedjan är att Fibertex, 
verksamt inom så kallade icke-vävda tyger (non-
wovens) nu lanserat nya typer av filter, som 
bland annat kan användas i andningsmasker. 
 Trelleborg är en industrikoncern med fokus 
på egenutvecklade polymerlösningar som tätar, 
dämpar och skyddar kritiska applikationer.
 Några av bolagets slutmarknader, bland 
annat jordbrukssektorn samt olje- och gas-
sektorn, har under senare år uppvisat en sva-
gare efterfrågan medan andra slutmarknader, 
till exempel medicinteknik visat på en god 
efterfrågan. En strategisk översyn av ett antal 
verksamheter som tyngt lönsamheten pågår 
inom koncernen. På dessa enheter ställs krav 
på en betydligt förbättrad lönsamhet för att de 
fortsatt ska få ingå i koncernen. Trots en god 
historik av lönsamhetsförbättring värderas Trel-
leborg märkbart under sektorsnittet vilket vi 
finner något styvmoderligt. 
 Lifco är en global koncern som förvärvar och 
utvecklar lönsamma och marknadsledande 
nischverksamheter. Koncernen har en decent-
raliserad struktur med ett 100-tal fristående 
dotterbolag och har ett tydligt fokus på lön-
samhet. En stor del av bolagets verksamhet är 
hänförlig till dentalmarknaden där Lifco är en 

ledande leverantör i Norden samt Centraleu-
ropa. Andra viktiga områden är fjärrstyrda riv-
ningsrobotar samt verktyg till grävmaskiner och 
kranar. Samtliga affärsområden har uppvisat en 
mycket god omsättnings- och resultattillväxt 
över tid. Den pågående pandemin har satt den-
talverksamheten i en helt ny situation, men som 
över tid bör återgå till normalitet.

Större förändringar
De största nettoköpen har under det första halv-
året skett i AAK, Bonava, Pexip, Biotage och 
Cargotec. 
 De största nettoförsäljningarna har skett i 
Atea, Storebrand, Indutrade, Sweco och Kojamo.  
Under det senaste kvartalet deltog Småbolags-
fonden i börsintroduktionen av norska Pexip. 
Bolaget utvecklar mjukvara för att hantera och 
koppla ihop olika videokommunikationsplatt-
formar. Bolagets produkter riktar sig primärt 
till stora företag och organisationer. Andra nya 
innehav till fonden under det senaste kvarta-
let är AAK, NCAB samt Cloetta. Fonden deltog 
även i portföljbolaget Recipharms företrädese-
mission som var en delfinansiering av förvärvet 
av Consort Medical. 

Enskilda innehavs utveckling
De bolag som bidragit mest till fondens utveck-
ling har varit Embracer, Kojamo, Sweco, Vitec 
och Biogaia.
 Bland de innehav som utvecklats mindre bra 
kan nämnas Ambea, Mekonomen, Storebrand, 
Coor och Trelleborg.

Fonden startade 2008-12-23
Förvaltare Carl Gustafsson
  Kristian Åkesson   
Jämförelseindex CSRX Sweden
Bankgiro 360-4071
PPM-nummer  140491

Kristian Åkesson & Carl Gustafsson 
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
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Fonden Index

25
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Avkastning 

  Fonden  Index

2020 -8,8% -5,4%
2 år*  1,6% 12,7%
5 år*  9,9% 13,9%
Sedan start* 20,2% 19,4%
* årligt genomsnitt

 Största nettosälj Mkr 
Atea (NO)  277    
Storebrand (NO)  172    
Indutrade (SE)  166    
Sweco B (SE)  155    
Kojamo (FI)  148           

 Största nettoköp Mkr 
AAK (SE)  102    
Bonava B (SE)  101    
Pexip (NO)  83    
Biotage (SE)  77    
Cargotec (FI)  76      
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DAGLIGVAROR     9,1
Schouw & Co. (DK)  677 573    741,00   502,1   5,5 
Kopparbergs Bryggeri (SE)  1 274 012    146,60   186,8   2,1 
AAK (SE)  633 562    160,10   101,4   1,1 
Cloetta (SE)  1 508 180    23,72   35,8   0,4 

FASTIGHET     6,4
Kojamo (FI)  1 735 116    196,60   341,1   3,7 
Heba Fastighets (SE)  1 951 348    86,00   167,8   1,9 
NP3 Fastigheter (SE)  816 969    88,00   71,9   0,8 

FINANS     1,9
Sbanken (NO)  2 849 450    60,18   171,5   1,9 

HÄLSOVÅRD     16,3
Lifco (SE)  656 322    590,00   387,2   4,3 
Ambea (SE)  6 000 574    47,50   285,0   3,2 
Recipharm (SE)  2 438 616    115,00   280,4   3,1 
Biogaia B (SE)  456 998    514,00   234,9   2,6 
Biotage (SE)  1 212 163    139,30   168,9   1,9 
Recipharm BTA (SE)  975 448    115,00   112,2   1,2 

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     36,1
Trelleborg (SE)  3 343 039    135,65   453,5   5,1 
Coor Service Management (SE)  6 169 171    61,20   377,6   4,2 
Nolato (SE)  588 781    628,00   369,8   4,1 
Sweco B (SE)  854 503    418,40   357,5   4,0 
Securitas (SE)  2 462 041    125,55   309,1   3,4 
Bufab (SE)  2 925 704    98,00   286,7   3,2 
Rejlers (SE)  1 784 426    102,50   182,9   2,0 
Hexpol (SE)  2 587 642    69,00   178,5   2,0 

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER fortsättning ...
VBG (SE)  1 058 936    140,00   148,3   1,6 
Enento Group (FI)  348 857    384,84   134,3   1,5 
Elanders (SE)  2 322 184    52,00   120,8   1,3 
Fagerhult (SE)  2 971 812    34,45   102,4   1,1 
ÅF Pöyry (SE)  504 726    200,00   100,9   1,1 
Beijer Alma (SE)  580 770    95,10   55,2   0,6 
Cargotec (FI)  220 303    216,05   47,6   0,5 
Konecranes (FI)  173 371    210,40   36,5   0,4 

INFORMATIONSTEKNOLOGI     22,1
Embracer (SE)  5 107 620    130,55   666,8   7,4 
Lagercrantz (SE)  4 568 659    144,40   659,7   7,3 
Vitec (SE)  1 699 997    210,50   357,8   4,0 
Karnov Group (SE)  2 964 727    55,50   164,5   1,8 
Pexip (NO)  1 052 061    80,88   85,1   0,9 
NCAB (SE)  376 863    169,50   63,9   0,7 

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     6,1
Mekonomen (SE)  3 746 640    66,00   247,3   2,7 
Husqvarna B (SE)  1 987 972    76,30   151,7   1,7 
Bonava B (SE)  1 685 634    50,10   84,5   0,9 
Veoneer SDB (US)  701 101    97,85   68,6   0,8 

SUMMA VÄRDEPAPPER     8 858,3  98,0
Övriga tillgångar och skulder    176,6   2,0 

FONDFÖRMÖGENHET       9 034,9  100,0
 

Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr %

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES förutom Embracer som 
handlas på First North och Kopparbergs som handlas på NGM Nordic MTF.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste betalkurs).
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BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Tillgångar, Mkr 
Finansiella instrument   
 Överlåtbara värdepapper 8 858,3 12 328,7
Bankmedel och övr. likvida medel 203,2 343,8
Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 3,6 5,3
Upplupna utdelningar 3,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,2  
SUMMA TILLGÅNGAR 9 068,7 12 677,9

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Skulder Mkr 
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 10,4 14,5
Övriga skulder (köpta värdepapper) 23,5 3,8

SUMMA SKULDER 33,8 18,3

FONDFÖRMÖGENHET MKR 9 034,9 12 659,6

Fondens utveckling  2020 06 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondförmögenhet, Mkr 9 035 11 507 12 004 14 991 13 309 9 706 6 816 6 404 1 753  1  051 
Andelsvärde, kr   811,48 889,74 677,31 730,92 668,23 586,02 446,67 378,45 266,75 226,10
Antal andelar (milj st) 11,134 12,933 17,723 20,510 19,916 16,563 15,260 16,922 6,572 4,648
Utdelning, kr  0 0 0 0 0 0 0 0 5,95 5,72
Totalavkastning %  -8,80 31,36 -7,33 9,38 14,03 31,20 18,03 41,87 20,69 -13,04
CSRX % -5,36 43,16 -0,17 8,82 12,18 30,07 21,56 36,63 12,65 -13,24
Omsättning          

Omsättningshastighet, ggr¹ 0,19 0,13 0,27 0,27 0,21 0,47 0,35 0,12 0,35 0,96
Kostnader          

Förvaltningsarvode % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Transaktionskostnader, Mkr² 5,4 4,5 6,3 6,2 4,7 5,1 2,6 3,0 1,0 2,7
Transaktionskostnader, % av omsättning² 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,05 0,08 0,07 0,11
Analyskostnader, Mkr² 0 0 0 1,0 0,3 0,2    
Årlig avgift  % 1,41 1,40 1,40 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,41

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)          

Totalrisk D&G Småbolag % 23,22 14,10 12,24 12,35 14,28 11,43 10,73 14,00 18,57 20,64
Totalrisk för  CSRX % 21,51 12,67 11,48 12,88 16,97 15,13 11,74 12,56 16,02 20,37
Aktiv risk % 5,39 5,55 4,04 2,95 6,31 6,60 5,29 6,92 6,96 5,85 
    
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. 
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Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
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  Fonden  Index

2020 -6,5% -6,9%
2 år*  2,5% 5,9%
5 år*  7,5% 8,9%
Sedan start* 12,8% 13,4%
* årligt genomsnitt

 Största nettosälj Mkr 
Snap-on (US)  216    
Mandom Corp (JP)  183    
Nexon (JP)  182    
Centene (US)  144    
Bunzl (GB)  129    

 Största nettoköp Mkr 
Zebra Technologies (US)  216    
Alibaba Group Holding (KY)  181    
VMware (US)  147    
Schneider Electric (FR)  143    
Vestas Wind Systems (DK)  124    

DIDNER & GERGE

GLOBAL

”We proceed forward. With caution”. Det citatet 
från Howard Marks skrev vi i årsrapporten. Intet 
anande vilket turbulent första halvår vi stod 
inför. Didner & Gerge Global sjönk med 6,5 pro-
cent under första halvåret 2020. Världsindex 
har under motsvarande period minskat med 6,9 
procent i svenska kronor mätt. 

Covid-19 är en global samhällskris där sam-
arbete för att skydda människors liv och hälsa 
i mångt och mycket satts i första prioritet, med 
andra prioriteringar som exempelvis sociala 
direktkontakter och ekonomisk tillväxt längre 
ned på listan. Hur omfattande spridningen av 
covid-19 blir och hur länge det kritiska läget fort-
går är svårt att sia om. Några frågor som börsen 
ställer sig är exempelvis vad potentiella långsik-
tiga effekter på konsumentbeteendet blir? Hur 
strukturellt annorlunda kommer ekonomin att 
vara när vi öppnar upp igen? Är globaliseringen 
av världsekonomin på återgång?  Vilka trender 
som påskyndats på grund av covid-19 kommer 
att vara beständiga? Vilka nya trender kommer 
att dyka upp o.s.v.? Frågorna är många. Svaren, 
i alla fall de med övertygelse, är färre. 
 Ur kriser föds också utveckling. Ett par före-
teelser kan man skönja en ljus framtid för när 
stormen mojnat. En tydlig trend är att digitalt 
inriktade affärsmodeller, oavsett om det är 
utbildning, distanshandel, vård eller mer tradi-
tionella teknologiska inriktningar som datasä-
kerhet, IT-infrastruktur och mjukvara.
 Fonden hade under första halvåret 2020 ett 
nettoutflöde på 828 miljoner kronor.

Henrik Andersson & Lars Johansson

Fonden startade 2011-09-28
Förvaltare Henrik Andersson
  Lars Johansson   
Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK
Bankgiro 779-1320
PPM-nummer  541235

Större förändringar i innehaven 
Globalfonden minskade antalet innehav under 
2018 och 2019, främst p.g.a. ansträngda vär-
deringar. Det gjorde att fonden hade en något 
högre kassanivå än normalt när vi gick in i 
denna turbulens. Detta möjliggjorde för fonden 
att efter skarpa kursfall investera i ett par nya 
innehav. Under första halvåret tillkom Alibaba 
(internetbaserade tjänster), Proofpoint (e-mail-
säkerhet) Schneider Electric (energihantering 
och automation inom fastigheter, infrastruktur 
och industrier), VMware (mjukvara för virtuali-
sering av servermiljöer) samt Zebra Technolo-
gies (streckkodsteknologi). De bolag som har 
fått stryka på foten för de nya innehaven är Jain 
Irrigation, Mandom, Snap-on och Value Partners. 
Vi anser att dessa har en lägre långsiktig risk-
vägd potential än de nya innehaven. 

Enskilda innehavs utveckling
De största positiva bidragsgivarna till fondens 
avkastning under första halvåret var främst 
Nexon, VMware, Activision Blizzard, NRI, 
Schneider Electric samt Gilead Sciences. I den 
negativa vågskålen var SER Educational, Fair-
fax Financial, VF Corp, Fairfax India, Wendel, 
och Mandom som bidrog mest negativt till fon-
dens avkastning.  Ur ett klusterperspektiv var 
det bolag som erbjuder digitala produkter och 
tjänster samt hälsovårdsrelaterade bolag som 
var de mest positiva bidragsgivarna medan 
kapitalallokerare främst stack ut negativt. 

Större innehav 
Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget 
Fairfax Financials övergripande mål är att 
uppnå en hög avkastning på investerat kapital 
och bygga långsiktigt aktieägarvärde – något vi 
anser ligga i linje med Globalfondens uppdrag. 
 Japanska spelutvecklaren Nexon har en stark 
företagsberättelse sprungen ur sin innovativa 
företagskultur. Bolaget fortsätter att ligga i 
framkant när det gäller utveckling av branschen 
som helhet. 
 Amerikanska Centene har en omfattande 
portfölj av kostnadseffektiva hälsovårdslös-
ningar, framförallt för individer som innefattas 
av de nationella sjukvårdsfärsäkringsprogram-
men Medicare och Medicaid. 
 Ett annat innehav med bas i USA är Activision 
Blizzard, som även de är verksamma inom 
utveckling av spel. Bolagets starka portfölj av 
egenutvecklade karaktärer och plattformar är 
en stark konkurrensfaktor.
 Tyska Fresenius Medical Care är världsle-
dande inom dialysvård. Deras helhetsfokus på 
vård av patienter med behov av kontinuerlig 
dialys har både visat sig vara effektiv och har 
ökat patientens välmående.
 VMware är ett av världens största 
IT-företag, men är trots det relativt okänt och 
möjligen även missförstått p.g.a. Dells stora 
ägande i bolaget. Vi ser positivt på bolagets 
nuvarande diversifieringsarbete vilket ökar på 
tillväxttakten och förutsägbarheten tack vare 
hög andel återkommande intäkter. Speciellt den 
horisontella integrationen mot datasäkerhet ser 
intressant ut.
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* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en 
reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste betalkurs).

FINANS     26,8
Fairfax Financial (CA)  110 000    2 844,13   312,9   5,1 
Markel (US)  26 000    8 603,99   223,7   3,6 
Brookfield Asset Management (CA)  710 000    306,58   217,7   3,5 
Prudential (GB)  1 500 000    141,64   212,5   3,5 
Ashmore Group (GB)  3 750 000    47,93   179,7   2,9 
B3 (BR)  1 800 000    93,87   169,0   2,8 
Wendel (FR)  187 500    892,02   167,3   2,7 
Fairfax India (CA)  2 100 000    79,04   166,0   2,7  
    
HÄLSOVÅRD     11,9
Centene (US)  475 000    575,18   273,2   4,5 
Fresenius Medical Care (DE)  310 000    800,21   248,1   4,0 
Gilead Sciences (US)  300 000    706,25   211,9   3,4 
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     13,9
WSP Global (CA)  400 000    566,74   226,7   3,7 
Schneider Electric (FR)  185 000    1 037,80   192,0   3,1 
Bunzl (GB)  650 000    250,02   162,5   2,6 
Xylem (US)  230 000    602,38   138,5   2,3 
Vestas Wind Systems (DK)  140 000    947,86   132,7   2,2  
    
INFORMATIONSTEKNOLOGI     30,2
Nexon (JP)  1 400 000    210,18   294,3   4,8 
Activision Blizzard (US)  375 000    707,86   265,4   4,3 

INFORMATIONSTEKNOLOGI fortsättning ...
VMware (US)  160 000    1 440,17   230,4   3,8 
Salesforce.com (US)  125 000    1 719,74   215,0   3,5 
Zebra Technologies (US)  90 000    2 379,67   214,2   3,5 
SolarWinds (US)  1 250 000    163,94   204,9   3,3 
Nomura Research Institute (JP)  770 000    252,44   194,4   3,2 
Check Point Software (IL) 175 000    998,89   174,8   2,8 
Proofpoint (US)  60 000    1 021,30   61,3   1,0 
     
KRAFTFÖRSÖRJNING     3,3
Brookfield Renewable Partners (BM)  452 000    444,07   200,7   3,3  
    
SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     7,8
VF (US)  350 000    564,07   197,4   3,2 
Alibaba Group Holding (KY)  750 000    251,48   188,6   3,1 
SER Educacional (BR)  3 500 000    26,80   93,8   1,5 

SUMMA VÄRDEPAPPER     5 769,5  93,9
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     373,2  6,1 
        
FONDFÖRMÖGENHET     6 142,7    100,0

Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr %

Fondens utveckling   2020 06 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondförmögenhet, Mkr*  6 142,7 7 475,90 7 212,00 7 253,0 4 541,8 2 618,6 1623,7 790,1 264,8
Andelsvärde, kr*  288,92 308,92 241,29 257,76 217,61 191,06 175,25 143,1 113,29
Antal andelar (milj st)  21,261 24,200 29,889 28,138 20,871 13,705 9,265 5,5215 2,3370
Totalavkastning* %  -6,47 28,03 -6,39 18,45 13,89 9,03 22,47 26,31 7,26
MSCI ACWI TR Net i SEK (slutkurs) %  -6,88 33,73 -1,92 11,81 15,31 6,39 26,36 21,97 9,38

Omsättning          
Omsättningshastighet, ggr¹  0,26 0,12 0,14 0,17 0,11 0,25 0,25 0,18 0,66

Kostnader          
Förvaltningsarvode %  1,6 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Transaktionskostnader, Mkr²  4,2 2,4 5,1 3,1 1,9 2,2 2,0 1,1 0,7
Transaktionskostnader, % av omsättning²  0,07 0,07 0,15 0,06 0,05 0,07 0,15 0,18 0,16
Analyskostnader, Mkr²  0 0 0 1,2 1,3 1,0   
Årlig avgift %  1,61 1,60 1,60 1,62 1,63 1,64 1,59 1,59 1,58

Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)          
Totalrisk D&G Global %  17,59 14,65 12,20 9,46 13,40 12,01 5,29 6,97
Totalrisk för MSCI ACWI TR Net i SEK %  18,31 14,22 11,91 9,11 14,14 13,43 6,31 6,52
Aktiv risk %  5,07 4,52 3,45 5,54 6,10 4,77 4,33 4,10  
    
 Aktiv andel beräknas inte för fonden. Kontakta fondbolaget för mer information.
*  Fr.o.m. redovisning 2016 används slutkurser på samtliga innehav, tidigare har kurser per 17.30 använts
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. 

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Tillgångar, Mkr 
Finansiella instrument   
 Överlåtbara värdepapper 5 769,5 7 710,5
Bankmedel och övr. likvida medel 378,9 331,8
Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 0,1 48,4
Upplupna utdelningar 1,0 6,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,4 2,5 
SUMMA TILLGÅNGAR 6 150,8 8 099,5

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Skulder Mkr 
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 8,2 10,7

SUMMA SKULDER 8,2 10,7

FONDFÖRMÖGENHET MKR 6 142,7 8 088,8
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Didner & Gerge Small and Microcap steg med 
4,6 procent under halvåret. Jämförelseindex, 
MSCI Europe Small + Micro, sjönk med 15,7 
procent och fonden utvecklades därmed 20,3 
procentenheter bättre under perioden. Fonden 
hade under det första halvåret 2020 ett nettout-
flöde på  knappt 128 miljoner kronor.

Större innehav
Fondens fem största innehav var vid halvårs-
skiftet Paradox Interactive, Embracer Group, 
Atoss Software, Sumo Group, samt DiscoverIE.
 Paradox Interactive är en svensk utvecklare och 
förläggare av datorspel. Bolaget är en nischaktör 
inom management/simulator-, strategi- och roll-
spel. Gemensamt för de flesta av Paradox spel 
är att de har väldigt hängivna fans, vilket åter-
speglas i att den genomsnittliga tiden spelarna 
lägger på bolagets titlar per vecka är längre än 
för industrin i allmänhet. Förutom en bred spel-
portfölj och en lojal spelarbas har Paradox varit 
duktiga på att utöka livslängden på sina spel 
genom att regelbundet sälja nytt nedladdnings-
bart 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.
 Embracer Group utvecklar och förlägger 
PC- och konsolspel. Koncernen har de senaste 
åren förvärvat etablerade, men ibland tillfälligt 
underpresterande, spelvarumärken och fram-
gångsrikt förädlat dem. Embracer grundades 
2011 av Lars Wingefors och äger över 160 olika 
varumärken fördelat på flera hundra olika spel-
titlar. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och 

global närvaro genom de fem operativa koncer-
nerna: THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, 
Coffee Stain, Amplifier Game Invest och Saber 
Interactive.
 Atoss Software tillverkar mjukvara som 
mäter och optimerar bemanning. Bolagets pro-
dukter vänder sig till kunder med allt från 50 till 
10 000 anställda. Atoss har konsekvent ökat 
försäljningen kvartal efter kvartal de senaste 
åtta åren, men sedan andra halvan av 2018 har 
tillväxten fått ytterligare en skjuts uppåt tack 
vare en lyckad lansering av nya molntjänster. 
Prenumerationsavgifter utgjorde 23 procent 
av koncernens mjukvaruförsäljning det första 
kvartalet 2020 och ökade i absoluta tal med 73 
procent jämfört med samma period i fjol.
 Sumo Group är en brittisk dataspelsut-
vecklare 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 racingspelet Forza-serien 
(för MicroSoft), Little Big Planet (för Sony) och 
Hitman (för Square Enix). Dotterbolaget Atom-
hawk tar fram illustrationer och design för bl.a. 
datorspel och filmer och har bl.a. arbetat med 
filmer som t.ex. Thor och Guardians of the Galaxy.
 DiscoverIE är en brittisk industrigrupp som 
designar och producerar komponenter för elek-
troniska applikationer. Då bolagets komponen-
ter ofta blir indesignade i kundernas produkter 
blir DiscoverIEs intäkter alltmer av återkom-
mande 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.

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt 
att handla med optioner, terminer och likar-
tade finansiella instrument samt rätt att låna 
ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har 
utnyttjats under perioden.

Större förändringar
Några av de största nettoköpen har under 
perioden skett i de, för året nya, innehaven: 
svenska ljudboksförläggaren Storytel, italien-
ska automationsbolaget Antares Vision, tyska 
industrikameratillverkaren Basler, norska 
mjukvarubolaget Pexip samt i norsk-svenska 
mjukvarubolaget Carasent. 

Under det första halvåret har de största nettoför-
säljningarna skett i AirBoss, Paradox Interactive, 
Bahnof och Atoss. Innehaven i Aurelius, Carlo 
Gavazzi och Isra Vision har avyttrats helt under 
perioden. 

Enskilda innehavs utveckling
De bolag som, under halvåret, främst bidragit till 
fondens utveckling har varit Embracer Group, 
Atoss Software, Paradox Interactive, MAG Inte-
ractive och den amerikanska husbils- och hus-
vagnstillverkaren Thor Industries. 
 Bland de under perioden sämsta innehaven 
återfinns det brittiska golvbolaget Victoria 
Carpets, den franska vintunnetillverkaren TFF 
Group, det italienska verkstadsbolaget Cembre, 
brittiska DiscoverIE samt svenska Kopparbergs 
Bryggeri.

Fonden startade 2014-08-28
Förvaltare Carl Granath, 
  Henrik Sandell 
Jämförelseindex MSCI Europe Small +
  Microcap TR Net i SEK
Bankgiro 545-0846

Henrik Sandell & Carl Granath

Genomsnittlig årlig
avkastning sedan start
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  Fonden  Index

2020 4,6% -15,7%
2 år*  -3,3% -4,3%
5 år*  8,1% 5,5%
Sedan start* 11,6% 8,3%
* årligt genomsnitt

 Största nettosälj Mkr 
AirBoss of America (CA)  49    
Aurelius (DE)  40    
Paradox (SE)  40    
Bahnhof (SE)  34    
ISRA Vision (DE)  21             

 Största nettoköp Mkr 
Storytel (SE)  22    
Antares Vision (IT)  20    
Basler (DE)  20    
Pexip (NO)  19    
Carasent (NO)  18       
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DAGLIGVAROR     10,4
Kopparbergs Bryggeri (SE)  327 405    146,60   48,0   3,3 
Cranswick (GB)  93 447    415,32   38,8   2,7 
Bakkafrost (FO)  66 000    582,98   38,5   2,7 
Amsterdam Commodities (NL)  125 000    200,99   25,1   1,7  
     
FINANS     1,8
VNV Global (SE)  384 000    69,10   26,5   1,8

HÄLSOVÅRD     7,4
Ansell (AU)  210 000    235,57   49,5   3,4 
Antares Vision (IT)  180 000    122,35   22,0   1,5 
Carasent (NO)  1 200 000    16,99   20,4   1,4 
GVS (IT)  150 000    108,13   16,2   1,1

INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     11,0
Interpump (IT)  138 000    277,33   38,3   2,6 
Cembre (IT)  215 000    176,73   38,0   2,6 
Kardex (CH)  18 000    1 692,31   30,5   2,1 
Diploma (GB)  122 982    206,51   25,4   1,8 
FlexQube (SE)  600 000    24,70   14,8   1,0 
Somero Enterprises (US)  500 000    24,66   12,3   0,9

INFORMATIONSTEKNOLOGI     36,1
Paradox (SE)  417 015    201,00   83,8   5,8 
Embracer (SE)  500 000    130,55   65,3   4,6 
Atoss Software (DE)  59 559    1 077,12   64,2   4,4 
Sumo Group (GB)  2 600 000    22,04   57,3   4,0 
Discoverie Group (GB)  940 000    60,32   56,7   3,9 
Bahnhof (SE)  1 700 000    29,00   49,3   3,4 
MAG Interactive (SE)  2 030 000    22,90   46,5   3,2 
Basler (DE)  39 000    614,90   24,0   1,7 
Lectra (FR)  133 000    167,53   22,3   1,5
Pexip (NO)  272 519    80,88   22,0   1,5 

INFORMATIONSTEKNOLOGI fortsättning ...
Carel Industries (IT)  121 000    168,16   20,3   1,4 
Nemetschek (DE)  13 419    639,48   8,6   0,6 
Fabasoft (AT)  5 000    293,86   1,5   0,1

MATERIAL     6,1
Corticeira Amorim (PT)  425 000    106,25   45,2   3,1 
TFF Group (FR)  117 822    269,80   31,8   2,2 
Flügger (DK)  14 300    460,32   6,6   0,5 
AirBoss of America (CA)  33 000    124,38   4,1   0,3

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     14,7
Thor Industries (US)  45 000    995,26   44,8   3,1 
Sabaf (IT)  358 000    116,08   41,6   2,9 
Superior Group of Companies (US)  265 847    125,26   33,3   2,3 
MIPS (SE)  100 000    321,40   32,1   2,2 
Victoria (GB)  750 000    31,48   23,6   1,6 
CIE Automotive (ES)  138 000    163,87   22,6   1,6 
Pattern (IT)  350 000    39,63   13,9   1,0  

TELEKOMOPERATÖRER     6,6
Ubisoft Entertainment (FR)  39 500    767,58   30,3   2,0 
Storytel (SE)  134 000    191,40   25,6   1,8 
Frontier Developments (GB)  98 838    214,11   21,2   1,5 
Codemasters Group (GB)  460 000    39,70   18,3   1,3  

SUMMA VÄRDEPAPPER     1 361,0  94,1
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER    84,8   5,9 

FONDFÖRMÖGENHET     1 445,7   100,0
 

Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr %

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller motsvarande marknad utanför EES förutom Embracer, Storytel, FlexQube, MAG 
Ineractive och Paradox som handlas på First North, Kopparbetgs som handlas på NGM Nordic 
MTF, Victoria, Codemasters, Frontier developments, Somera Enterprices och Sumo group som 
handlas på London AIM och Pattern som handlas på AIM Italia.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde (normalt senaste betalkurs).

Fondens utveckling     2020 06 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondförmögenhet, Mkr*    1 446 1 513 2 737 4 462 2 061 1 395 324,8
Andelsvärde, kr*    189,70 181,29 151,89 188,47 156,42 140,38 106,69
Antal andelar (milj st)    7,621 8,350 18,019 23,676 13,175 9,938 3,044
Totalavkastning* %    4,64 19,35 -19,41 20,4 11,42 31,58 6,69
MSCI Europe Small+Microcap Net i SEK (slutkurs) %   -15,65 35,41 -13,04 21,91 5,25 21,34 2,74
Omsättning          
Omsättningshastighet, ggr¹    0,23 0,07 0,18 0,15 0,16 0,07 
Kostnader          
Förvaltningsarvode %    1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Transaktionskostnader, Mkr²    1,3 1,5 2,3 3,5 1,5 1,6 0,5
Transaktionskostnader, % av omsättning²    0,09 0,08 0,10 0,08 0,12 0,10 
Analyskostnader, Mkr²    0 0 0 0,33 0,16 0,15 
Årlig avgift %    1,61 1,60 1,60 1,61 1,61 1,61 
Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)          
Totalrisk D&G Small and Micro %    20,77 15,18 13,52 11,10 13,38  
Totalrisk för MSCI Europe Small + Microcap TR Net i SEK %   22,57  15,74 13,37 12,75 15,48  
Aktiv risk %    10,30 7,52 6,14 4,29 4,39  
 Aktiv andel beräknas inte för fonden. Kontakta fondbolaget för mer information.
*  Fr.o.m. redovisning 2016 används slutkurser på samtliga innehav, tidigare har kurser per 17.30 använts.
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. 

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Tillgångar, Mkr 
Finansiella instrument  
 Överlåtbara värdepapper 1 361,0 1 902,6
Bankmedel och övr. likvida medel 87,3 87,0
Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 0,9 9,2
Upplupna utdelningar 0,2 1,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,04 0,1 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 449,3 2 000,7

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Skulder Mkr 
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 1,9 2,7
Övriga skulder (köpta värdepapper)  1,7 0,3

SUMMA SKULDER 3,6 3,0

FONDFÖRMÖGENHET MKR 1 445,7 1 997,7
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Didner & Gerge US Small and Microcap minskade 
med 12,9 procent under första halvåret 2020. 
Jämförelseindex MSCI US Small Cap föll med 
13,5 procent. Fonden utvecklades därmed 0,6 
procentenheter bättre än sitt jämförelseindex 
under perioden. Fonden hade under första 
halvåret 2020 ett nettoutflöde på knappt 21 
miljoner kronor.

Större innehav
Fondens fem största innehav var vid halvårs-
skiftet Toro, UFP Technologies, Chemed, LHC 
Group och Colliers. 
 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, något som bidrar till förhållandevis 
stabila intäkter från både nyförsäljning och för-
säljning av reservdelar. I början av 2019 köpte 
Toro familjebolaget Charles Machine Works, en 
marknadsledande tillverkare av produkter som 
används för infrastrukturarbeten under jord. 
Genom förvärvet gynnas Toro bland annat av 
den pågående 5G-uppbyggnaden. Toro har ett 
tydligt fokus på kontinuerliga förbättringar och 
en god tillväxthistorik tack vare innovativa pro-
dukter och kompletterande förvärv. 
 UFP Technologies tillverkar förvaringslös-
ningar och komponenter främst till medicintek-
niska produkter. Bolagets efterfrågan gynnas 
bland annat av en ökad användning av robot-
kirurgi. UFP Technologies grundades 1963 och 
leds idag 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 till-
växt och förbättrad lönsamhet, något vi tror kan 
fortsätta framgent.  
 Chemed är marknadsledare i USA inom 
hospis (Vitas) och rörmokeritjänster (Roto-
Rooter).  Efterfrågan på Vitas tjänster gynnas av 
att USA har en åldrande befolkning. Bolaget 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 fragmente-
rad marknad, något vi tror kommer att fortsätta 
framöver. Chemed är ett välskött bolag med 
starka kassaflöden och en långvarig ledning. 
 LHC Group är en av USA:s största aktör inom 
hemsjukvård. Bolaget grundades 1994 i Loui-
siana av dess nuvarande VD Keith G Myers och 
hans fru, sjuksköterskan Ginger. LHC Group 
är välskött och nyckeln till bolagets framgång 
ligger i dess starka bolagskultur som präglas 
av att erbjuda vård av högsta kvalité. Bolaget 
gynnas långsiktigt av att USA har en åldrande 
befolkning som gärna vill bo hemma och som 
sjukvården, för att hålla hälsovårdskostnaderna 
så låga som möjligt, vill ska bo hemma. LHC 
Group har de senaste åren framgångsrikt bildat 
samarbeten med flera sjukhus, något vi tror att 
bolaget kan fortsätta med framöver.  
 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 bety-

Fonden startade 2016-08-31
Förvaltare Jessica Eskilsson Frank
  Linn Hansson  
Jämförelseindex MSCI USA Small Cap Net i SEK
Bankgiro 487-6249
PPM-nummer 111096

Jessica Eskilsson Frank & Linn Hansson

Genomsnittlig årlig
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  Fonden  Index

2020 -12,9% -13,5%
2 år*  -1,0% -1,6%
Sedan start* 8,7% 8,1%
* årligt genomsnitt

 Största nettosälj Mkr 
Grand Canyon Education (US)  17    
Standex (US)  16    
North West (CA)  15    
Lassonde Industries (CA)  15    
Kinsale (US)  14    

 Största nettoköp Mkr 
McGrath (US)  28    
Descartes Systems (CA)  15    
Novanta (CA)  14    
Paylocity Holding (US)  12    
Bright Horizons Family Solutions (US)  7     
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Avkastning 2020:6

-13,5%-12,9%

dande delägarskap bland de anställda. Fastig-
hetstransaktioner blir i allt större utsträckning 
globala i sin omfattning, vilket leder till goda 
möjligheter för etablerade globala aktörer att ta 
marknadsandelar. Marknaden är dock fortsatt 
fragmenterad varför det finns en god möjlighet 
för bolaget att förvärva regionala och lokala 
aktörer som kan bli mer konkurrenskraftiga 
under Colliers paraply.

Större förändringar i fonden
Under det första halvåret har fonden investerat 
i fyra nya bolag; McGrath RentCorp, Novanta, 
Descartes Systems och Paylocity. De tre sist-
nämnda bolagen såg vi en möjlighet att inves-
tera i när marknaden föll kraftigt under mars 
månad. Fonden har sålt hela sitt innehav i MTY 
Foods, Standex, Viad, North West, Lassonde 
och Grand Canyon Education. 

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt 
att handla med optioner, terminer och likar-
tade finansiella instrument samt rätt att låna 
ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har 
utnyttjats under perioden.  

Enskilda innehavs utveckling
Bland de bolag som har bidragit mest positivt till 
fondens avkastning under det första halvåret kan 
nämnas Kinsale, LHC Group och Paylocity. Bland 
de bolag som har bidragit minst till fondens 
avkastning det första halvåret kan nämnas Viad, 
MTY Foods och Douglas Dynamics. 

DIDNER & GERGE

US SMALL  
& MICROCAP



US S&M

13

DAGLIGVAROR     6,2
Inter Parfums (US)  40 467    445,56   18,0   3,1 
J & J Snack Foods (US)  15 065    1 181,05   17,8   3,1

FASTIGHET      4,0 
Colliers (CA)  44 200    527,65   23,3   4,0  
     
FINANS     6,3
Kinsale (US)  14 324    1 452,21   20,8   3,6 
Amerisafe (US)  27 530    573,84   15,8   2,7   
    
HÄLSOVÅRD     11,3
Chemed (US)  5 900    4 093,38   24,2   4,2 
LHC Group (US)  14 800    1 594,85   23,6   4,1 
U.S. Physical Therapy (US)  22 918    751,91   17,2   3,0  
     
INDUSTRIVAROR & TJÄNSTER     28,3
Toro (US)  43 508    613,73   26,7   4,6 
Kadant (US)  23 968    923,10   22,1   3,8 
Exponent (US)  29 400    742,80   21,8   3,8 
McGrath (US)  38 892    503,44   19,6   3,4 
Construction Partners (US)  116 639    162,54   19,0   3,2 
Unifirst (US)  11 050    1 678,45   18,5   3,2 
MSA Safety (US)  17 300    1 062,49   18,4   3,2 
Douglas Dynamics (US)  55 970    326,30   18,3   3,1  
      

INFORMATIONSTEKNOLOGI     13,2
Littelfuse (US)  14 143    1 592,39   22,5   3,9 
Paylocity Holding (US)  14 900    1 342,85   20,0   3,4 
Novanta (CA)  18 106    992,29   18,0   3,1 
Descartes Systems (CA)  33 500    487,26   16,3   2,8 

MATERIAL     13,1
UFP Technologies (US)  59 462    413,80   24,6   4,1 
Chase (US)  20 897    940,12   19,6   3,4 
Aptargroup (US)  18 500    1 034,13   19,1   3,3 
Winpak (CA)  48 400    280,05   13,6   2,3

SÄLLANKÖPSVAROR & TJÄNSTER     10,6
Bright Horizons Family Solutions (US)  19 226    1 088,99   20,9   3,6 
Johnson Outdoors (US)  24 563    839,97   20,6   3,5 
Winmark (US)  12 901    1 569,65   20,3   3,5 

SUMMA VÄRDEPAPPER     540,7  93,0
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER     40,4  7,0 

FONDFÖRMÖGENHET      581,1   100,0 
 

Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr % Finansiella instrument*  Antal Kurs** Värde Mkr %

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES.

** Värdepapperna värderas med senaste marknadsvärde 
 (normalt senaste betalkurs).

Fondens utveckling       2020 06 2019 2018 2017 2016
Fondförmögenhet, Mkr      581,1 683,5 948,2 868,6 848,5
Andelsvärde, kr       137,75 158,08 121,22 125,03 115,38
Antal andelar (milj st)      4,219 4,324 7,822 6,947 7,354
Totalavkastning %      -12,86 30,40 -3,05 8,36 15,38
MSCI USA Small Cap Net i SEK %      -13,46 33,88 -2,99 5,30 13,77

Omsättning          
Omsättningshastighet, ggr¹      0,40 0,23 0,20 0,40

Kostnader          
Förvaltningsarvode %      1,6 1,60 1,60 1,60
Transaktionskostnader, Mkr      0,3 0,3 0,2 0,3
Transaktionskostnader, % av omsättning      0,04 0,04 0,04 0,02
Analyskostnader, Mkr²      0 0 0 0,2
Årlig avgift %      1,61 1,60 1,60 1,63
 
Risk- och avkastningsmått (senaste 24 mån)          
Totalrisk D&G US Small and Micro %      18,85 14,23 15,66
Totalrisk för MSCI USA Small Cap Net i SEK %      27,14 20,15 17,14
Aktiv risk %      11,19 9,12 6,67 
 
*  Fr.o.m. redovisning 2016 används slutkurser på samtliga innehav, tidigare har kurser per 17.30 använts
¹  Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier  
  (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet (månadsvis beräknat). 
²  Fr.o.m. 2018 betalas analyskostnader av fondbolaget. 

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30
Tillgångar, Mkr 
Finansiella instrument  
 Överlåtbara värdepapper 541 679,1
Bankmedel och övr. likvida medel 41 64,4
Övriga tillgångar (sålda värdepapper) 0 9,5
Upplupna utdelningar 0,18 0,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,04 0,3 
SUMMA TILLGÅNGAR 581,9 753,7

BALANSRÄKNING 20-06-30 19-06-30

Skulder Mkr 
Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 0,8 1,0
Övriga skulder (köpta värdepapper)  0 11,0

SUMMA SKULDER 0,8 12,0

FONDFÖRMÖGENHET MKR 581,1 741,7
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Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka 
och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 
Sparande i aktiefonder innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas 
en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och 
därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, 
inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive 
fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och 
fondbestämmelser innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns 
att tillgå hos fondbolaget på såväl www.didnergerge.se som på tel: 018-640 540.

250

200

150

100

50
2016 2017 2018 2019 2020

] [



INVESTERING

16

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 indexför-
valtning fungerar där en portfölj är samman-
satt 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 snabb-
fotade 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 nödvän-
digt att ta hänsyn till som långsiktig investerare. 

Vi fokuserar på 
företagsberättelsen
Innan en investering, skapar vi oss alltid en upp-
fattning om vad vi kallar för ”företagsberättel-
sen”. Det är vår egen sammanfattande analys av 
hur vi bedömer att ett visst företag, dess produk-
ter och marknader kommer att utvecklas lång-
siktigt. 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 företags-
berättelsen på sikt. Med samma logik säljer vi 

Investeringsfilosofi Didner & Gerge
när vi bedömer att den långsiktiga företags-
berättelsen 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 investerings-     
filosofi, 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 för-
valtare att fokusera på bolagets verkliga kärna 
och potential. Den tvingar oss att rensa bort 
informationsbrus, dagsnyheter och kortsiktiga 
svängningar i börskurser, som är mindre intres-
sant för ett bolags långsiktiga utveckling. Vi 
söker efter företag som vi bedömer kan nå goda 
marginaler, en bra tillväxt och ge god kapitalav-
kastning 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, produkter, bransch, 
finansiella förutsättningar, ägarstruktur, ledning, 
kultur, hållbarhetsarbete, värdering och kurs-
potential, 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 bola-
gets långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
och möjligheter som sammanfattas i våra kal-
kylark för att kunna jämföra olika alternativ. 
Självklart blir sådana framåtblickande sam-
manfattningar 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 sannolik-
heten 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 utveck-
lingen av dess verksamhet noga. Då vi har en 
tydlig bild av varför vi äger just den aktien, blir 
det också enklare att utvärdera vår bolagsport-
följ 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 port-
följen. Vi kanske väntar på tecken på någon för-
ändring 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 infor-
mation, 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 diver-
sifiering i olika dimensioner. Till exempel olika 
branscher, olika bolagsstorlek, olika geogra-
fiska 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 inves-
teringskandidater och uppdatera våra företags-
berättelser löpande. Det bedömer vi utgör en 
riskhantering i sig.
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Didner & Gerges samtliga fonder är aktivt för-
valtade aktiefonder. Förvaltarna letar efter väl-
skötta bolag att investera i, vilket inkluderar 
bedömningar kring ESG*-frågor. Fondernas 
urvalsprocess har utformats med detta i åtanke. 
ESG-analys är en integrerad del av bolagsana-
lysprocessen för samtliga av Didner & Gerges 
fonder. I samband med analysen beaktas rele-
vanta ESG-faktorer och hur enskilda bolag 
ligger till jämfört med sina konkurrenter. ESG-
faktorer diskuteras också löpande med repre-
sentanter för bolagen. Vi kallar inte våra fonder 
för ”Etiska” eller ”Hållbara” – några andra alter-
nativ existerar inte.

Hållbarhetsrisker i fondbolaget
För att begränsa klimatpåverkan och anpassa 
vårt samhälle till en ekonomi med lägre koldiox-
idutsläpp kommer det krävas omfattande poli-
tiska, juridiska och tekniska förändringar. Bero-
ende på karaktären och hastigheten på dessa 
förändringar kan omställningsriskerna påverka 
olika branscher och bolag i olika utsträckning 
och omfattning. Sådana risker kan även få 
ekonomiska konsekvenser för bolag i form av 
exempelvis direkt skada på tillgångar eller indi-
rekta skador såsom avbrott i leverantörsked-
jan, vilket i sin tur kan leda till konsekvenser på 
avkastningen. Den finansiella utvecklingen kan 
också påverkas av mer långsiktiga förändringar 
i tillgången på vatten och mat samt extrema 
temperaturförändringar som påverkar före-
tagets lokaler, verksamhet, leverantörskedja, 
transportbehov och arbetstagarnas säkerhet. 
Vi står här inför en ny typ av skeende, med att 
prissätta risker och konsekvenser av till exem-
pel klimatförändringar, där vi inte har historik 
eller tidigare data att luta oss emot utan istället 
måste estimera framtida händelser och dess 
påverkan. Vi saknar dessutom ofta standardi-
serad information då bolagen inte alltid har möj-
lighet att mäta och redovisa sin klimatpåverkan, 
inte minst om man ser till hela värdekedjan. 
 Utöver våra investeringar har inga direkta 
väsentliga risker i verksamheten inom området 
miljö identifierats. Fondbolaget använder sig av 
Svanenmärkt papper och så kallad ren el från 
vindkraft. Till viss del behöver fondförvaltarna 
och säljorganisationen genomföra resor för att 
utföra sitt arbete, men detta anser vi inte utgöra 
en väsentlig hållbarhetsrisk för fondbolaget. 
 Fondbolaget har inte identifierat några 
väsentliga risker inom området socialt ansvar 
eller mänskliga rättigheter som är aktuella för 
verksamheten. Fondbolaget bedriver ingen 
rådgivande verksamhet. Fondbolaget omfattas 
av betydande konsumentskyddsregler vid kon-
takten med våra kunder. I bolaget finns också 
kontrollfunktioner som ansvarar för att bland 
annat regler avseende personuppgifter, konsu-
mentskydd och åtgärder mot penningtvätt följs.

Hållbara investeringar 
Fondbolaget tillämpar aktiv förvaltning, och 
väljer noggrant ut innehav till fonderna utifrån 
en grundlig bolagsanalys. Fonderna investerar i 
ett fåtal utvalda bolag världen över. Våra förval-
tare lägger ner avsevärd tid på att utröna huru-
vida bolag drivs av personer med hög integritet 
och med affärsmodeller som behåller sin rele-

Hållbarhet i fondbolaget
vans, så att vi kan vara långsiktiga ägare. För 
oss är det viktigt att göra ansvarsfulla invest-
eringar och vi skaffar oss därför djup kunskap 
om hur bolagen i våra fonder arbetar med håll-
barhet. Vi ser oss som långsiktiga investerare 
med uppgift att investera i bolag som vi bedö-
mer kommer att vara lönsamma och leverera 
god avkastning till våra kunder över tid och till 
en rimlig risk. Risk innefattar i detta avseende 
både finansiella risker och hållbarhetsrisker. 
Utgångspunkten i investeringsfilosofin för fond-
bolagets samtliga fonder är att hitta välskötta 
bolag med stabil ledning och ägare samt håll-
bara affärsmodeller. 
 Vårt arbete med hållbara investeringar sker 
på en rad olika sätt – allt från att vi strävar efter 
att hitta bolag som inser vikten av att hushålla 
med resurser, till att utesluta bolag som under-
presterar inom hållbarhet. Genom att vara 
aktiva ägare kan vi även påverka bolagen vi äger 
att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dessa tre 
strategier (välja in, välja bort och påverka) ligger 
till grund för hur vi aktivt integrerar hållbarhet i 
vår förvaltning. 

*ESG är ett vedertaget begrepp i finansbranschen, 
som används för att beskriva hållbarhet ur ett miljö- 
(Environmental), socialt- (Social) och ägarstyrnings-
perspektiv (Governance).

Väljer in 
Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identi-
fiera bolag som arbetar ansvarsfullt och lång-
siktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött 
bolag är ett bolag som respekterar internatio-
nella överenskommelser och normer, vad gäller 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
korruption. För oss är det viktigt att välja in 
ansvarsfulla bolag, och vi skaffar oss därför 
kunskap om hur våra portföljbolag arbetar med 
hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en cen-
tral del i bolagets strategi. 

Väljer bort 
Förvaltarna strävar efter att utesluta investe-
ringar i bolag som är verksamma i vissa bran-
scher där vi bedömer att det finns stora utma-
ningar gällande hållbarhet. Fonderna investerar 
inte i bolag vars verksamhet strider mot internatio-
nella riktlinjer och konventioner (innefattar norm-
brytande bolag inom områdena miljö, mänskliga 
rättigheter, anti-korruption och arbetsrätt). Vi har 
nolltolerans mot bolag som är involverade i kon-
troversiella vapen och kärnvapen, samt utesluter 
till stor del bolag som är involverade i fossila 
bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet, 
pornografi och krigsmateriel. 

Påverkar 
Genom dialog med bolag vi investerat i kan vi 
påverka bolagen positivt i syfte att få bolagen 
att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsar-
bete. Dialogen kan ske direkt via oss eller via 
tredje part i samarbete med andra investerare. 
För oss är det även viktigt att ha en god insikt 
i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra 
det på är att vi engagerar oss i bolagens valbe-
redningar, samt närvarar och röstar på bolags-
stämmor där vi är stora ägare.

Samarbeten under året 
Fondbolagens förening 
Fondbolaget är aktiva medlemmar i Fondbola-
gens förening som är en oberoende branschor-
ganisation med uppgift att ta tillvara fondsparar-
nas och fondbolagens gemensamma intressen. 
Under året har representanter från fondbolaget 
engagerat sig i fyra olika arbetsgrupper: arbets-
gruppen för redovisning, penningtvättsgruppen, 
föreningens juridik- och compliancegrupp samt 
arbetsgruppen för ägarfrågor och hållbarhet. 
Swesif 
Fondbolaget är medlemmar i Swesif (Sweden´s 
Sustainable Investment Forum) som är ett 
oberoende, icke-vinstdrivande forum för orga-
nisationer som arbetar med hållbara investe-
ringar i Sverige. Verksamheten syftar till att 
öka kunskapen och intresset för hållbara och 
ansvarsfulla investeringar. Swesif har tagit fram 
hållbarhetsprofilen, vilket är ett standardiserat 
informationsblad som komplement till fond-
faktabladen som beskriver fondens arbete med 
hållbarhetsfrågor. Fondernas hållbarhetsprofiler 
går att finna på vår hemsida www.didnergerge.se, 
samt på www.hallbarhetsprofilen.se. 

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) 
Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) 
är en oberoende nämnd med syfte att följa upp 
att fondbolagen i sin information och marknads-
föring beaktar de regler som gäller, bland annat 
Fondbolagens förenings riktlinjer för fondbola-
gens marknadsföring och information. Fondbo-
laget har idag en representant i ENF:s styrelse. 

Institutionella ägares förening (IÄF) 
Fondbolaget är medlemmar i Institutionella 
Ägares Förening (IÄF). IÄF är en ideell fören-
ing med ändamål att tillvarata medlemmarnas 
intressen som institutionella ägare på den 
svenska aktiemarknaden genom att engagera 
sig i bolagsstyrningsfrågor samt genom att 
främja en god utveckling av självregleringen 
på aktiemarknaden. 

Principles for Responsible Investments (PRI) 
Fondbolaget undertecknade år 2015 FN:s prin-
ciper för hållbara investeringar (PRI, Principles 
for Responsible Investments). PRI omfattar sex 
principer, vilka fondbolaget genom underteck-
nandet har åtagit sig att följa. 

De sex principerna innebär i korthet 
följande för fondbolaget: 

1. Vi ska beakta ESG*-aspekter i våra  
 investeringsanalyser och placeringsbeslut. 
2. Vi ska vara aktiva ägare och beakta ESG- 
 frågor i våra egna riktlinjer och i vårt arbete. 
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring  
 ESG-frågor i de bolag vi investerar i. 
4. Vi ska aktivt verka för att främja acceptans  
 och implementering av principerna inom  
 finansbranschen. 
5. Vi ska arbeta tillsammans för att följa  
 principerna så effektivt som möjligt. 
6. Vi ska rapportera kring våra aktiviteter och  
 framsteg vad gäller vårt arbete med att  
 implementera principerna.
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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 hem sidan www.didnergerge.se 

Köp av andelar
Nya kunder måste fylla i en anmälningsblan-
kett 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 Micro-
cap, 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-/organisa-
tionsnummer 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 månads-
sparande och skicka in den till oss så ordnar 
vi överföringen. Om denna anmälan är oss till-
handa 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. beloppsänd-
ring, 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 för-
säljningsbegäran undertecknas av båda vård-
nadshavarna. 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. uppvi-
sande 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 för-
säljningen till den dagens slutkurs; kommer 
begäran fondbolaget tillhanda efter 16.00 sker 
försäljningen till nästa dags slutkurs. Det inne-
bär att en begäran om försäljning till ett fram-
tida datum inte är möjlig. Inte heller går det att 
villkora försäljningen till en viss kurs. Avräk-
ningsnota 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. Skatteut-
taget uppgår till 0,12 procent av fondandelarnas 
värde vid inkomstårets ingång. På reavinster 
vid försäljning av andelar är skatten 30 pro-
cent. 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 
procent, för D&G Småbolag 1,40 procent, för 
D&G Global 1,60 procent, för D&G Small and 
Microcap 1,60 procent och för D&G US Small 
and Microcap 1,60 procent.

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 inlö-
sen av andelar betalar banken ut pengarna 
direkt till dig. D&G Aktiefond har organisations-
nummer 817603-2897, D&G Små bolag 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 transaktionskostna-
der till följd av de köp och försäljningar av aktier 
som genomförs i fonden, samt eventuella skat-
ter. 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 investeringsproces-
sen. Från och med 2018 betalar fonderna inte 
för analys, utan denna kostnad tas av fond-
bolaget. 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 självdeklara-
tionen. Kostnader redovisas i årsrapporten och 
på kundens årsbesked. Kontakta fondbolaget 
for mer information.

Förvaringsinstitut
Fondernas tillgångar är förvarade hos SEB.

Konsument information
Klagomålsansvarig hos Didner & Gerge Fonder är Henrik Didner.  Klagomål 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.



MEDARBETARE

19

Richard Toss 
Riskkontroll

Johan Elmquist 
Ansvarig marknad och 
kommunikation

Camilla Karlsson 
Ansvarig administration

Ludvig Löfving 
Försäljningsansvarig 
tredjepart

Annica Hammarberg 
Administration

Johan Oskarsson 
Försäljningsansvarig 
institutioner

Josefine Sjölund 
Administration

Åsa Eklund 
Ansvarig regelefterlevnad 
och hållbarhet

Emma Westlin Forsberg 
Administration

Tove Åkerrén 
Administration

Monika Jenks 
Ansvarig juridik

Mathilda Larsson 
Hållbarhetskoordinator

Christian Swaij 
Administration

Frida Clausén 
Administration

Anna Marino Jonsäll 
Administration

DIDNER & GERGE

ÖVRIGA MEDARBETARE
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Aktiv förvaltning - på riktigt
www.didnergerge.se

Fotograf: Göran Ekeberg, Addlight. M
otiv: Ulva Kvarn, Uppsala. Original: JustNu Tryckeriet i Uppsala


