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Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Augus� 2020
Under augus� månad uppvisade Didner & Gerge
Small and Microcap en avkastning på motsvarande
8,5 procent. Fondens jämförelseindex avkastade
under denna period 5,6 procent.
De två innehav som bidrog mest posi�vt �ll
avkastningen under månaden var tyska Atoss och
svenska Kopparbergs Bryggeri.
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. Prenumera�onsavgi�er ökade i
absoluta tal med 70 procent i H1 jämfört med
samma period i �ol.
Kopparbergs grundades i mars 1994 och har
utvecklats �ll en exportsuccé. På den bri�ska
marknaden är Kopparbergs cider idag det mest
sålda varumärket på ﬂaska inom ontrade (pubar)
och inom oﬀtrade (dagligvaruhandeln) är
bryggeriet det näst mest säljande cidervarumärket.
De senaste åren har koncernen tagit sina
fruktsmaker �ll ﬂer produkter än bara cider. I �ol år
lanserade Kopparberg en smaksa� gin, en så kallad

’pink gin’ med smak av jordgubbar och lime, på den
bri�ska marknaden. Lanseringen har varit mycket
framgångsrik så här långt.
Två av de svagaste innehaven under perioden var
de två amerikanska bolagen Thor och Somero.
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.
Somero är världens ledande �llverkare av
laserläggare, en form av högpresterande
golvläggningsmaskiner för betonggolv. Bolagets
maskiner hjälper �ll a� automa�sera arbetet med
a� gjuta betonggolv för kommersiella lokaler.
Resultatet blir väsentligt lägre kostnader och en
bä�re kvalitet då Someros laserläggare kan uppnå
en precision på millimeternivå. Somero är verksamt
i över 100 länder och kan bistå sina kunder med
reservdelar och servicearbete dygnet runt alla
dagar i veckan.
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Fondfakta
Startdatum

20140828

Fondförmögenhet (MSEK)

1 635

% av �llg. i 10 största innehav

38,7%

Antal innehav

42

ISIN

SE0005962347

NAV (per sista månad)

210,30

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ninshas�ghet

27,8 %

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.

Nyckeltal  3 år
Standardavvikelse

18,03

Land

Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

SWE

5,3%

Embracer Group AB Class B

SWE

5,0%

ATOSS So�ware AG

DEU

4,3%

discoverIE Group PLC

GBR

4,0%

Kopparberg Bryggeri AB Class B

SWE

3,7%

Sumo Group PLC

GBR

3,7%

Bahnhof AB B

SWE

3,1%

Sharpekvot

0,17

Superior Group Of Companies Inc

USA

3,1%

Beta

0,88

Interpump Group SpA

ITA

2,9%

Tracking Error

9,24

Ansell Ltd

AUS

2,9%

Informa�onskvot

0,17

Alpha

1,44

Up Capture Ra�o

95,15

Down Capture Ra�o

87,14

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
Media & kommunika�on

28,6

Sverige

Teknologi

18,9

Storbritannien

17,9

Italien

15,1

Industri

17,4

Sällanköpsvaror

14,7

Konsument, stabil

10,1

28,9

USA

6,9

Tyskland

6,8

Frankrike

5,9

Hälsovård

5,0

Norge

5,4

Basindustri & råvaror

3,1

Australien

3,3

Bank och ﬁnans

2,3

Portugal

3,1

100,0

Schweiz

2,0

Total

Other
Total
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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.

