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Tredje kvartalet 2020
Efter den kraftiga börsnedgången i mars har Stockholmsbörsen nu i
början av oktober helt återhämtat sig. Uppgången började i slutet av
mars och initierades av att de flesta länder i Europa som då hade en sk
”lock-down” signalerade att samhällena gradvis skulle öppnas under
april/maj. Så blev också utvecklingen och halvårsrapporterna för tillverkande företag visade i många fall på mindre resultatfall än vad som
initialt befarades.
Den återhämtning som påbörjades i mars fortsatte under tredje
kvartalet. Uppgången var förvånansvärt jämn, endast ett fåtal korta
korrigeringar på 3–5 procent inträffade. Med förväntningar på fortsatt
låga obligationsräntor de kommande åren, till och med minusränta på
10-åriga tyska statspapper, är alternativen till aktier för långsiktigt sparande få. I EU och USA initieras kraftiga stimulanser av ekonomierna för
att hålla uppe konsumtion och investeringar. I allmänhet har dock hushållen varit återhållsamma med att agera på de erhållna stimulanserna,
vilket skulle kunna innebära att konsumtionsökningen blir högre 2021.
Marknadens bedömning för närvarande är uppenbarligen att risken
är låg för att samhällen helt ska stänga ner igen. Detta trots att konstaterade smittade av covid-19 ökat i många länder och i de flesta fall är
högre än i mars. De relativt låga dödstalen, i kombination med att massvaccinering sannolikt kan börja under första halvåret 2021, har bidragit
till att lugna marknaderna. Risken för en avstannande ekonomisk återhämtning bedöms som låg, trots att den varit något svagare än vad som
förväntades under våren. Till hösten 2021 förväntas tillväxten ta fart
ordentligt. Företagens vinster kan även komma att ha en god utveckling
efter pandemiåret 2020, inte minst med tanke på att många företag i

år initierat besparingsprogram. Kina har hittills inte drabbats av någon
andra våg av pandemin, vilket gör att utsikterna för en hög tillväxt under
2021 är goda.
Den försiktigt lagde kan naturligtvis ha skäl att vara orolig. Statsfinanserna är överlag påtagligt sämre i alla länder och sker inte efterfrågade
reformer i kanske främst Italien, men även i Frankrike, kan spänningarna
inom euro-området komma att tillta. Tyska väljare kan inte förväntas
fortsätta acceptera att stödja statsfinansiellt svaga länder om dessa inte
genomför reformer inom arbetsmarknad och pensionssystem. I många
fall välbeställda italienska hushåll och en skuldsatt stat är ingen bra kombination för att få fortsatt statsfinansiell hjälp från andra EU-länder
Amerikanska börserna har också återtagit nedgången från mars. Index
för aktier på NASDAQ-börsen, med många teknik/IT-aktier, är nu till och
med cirka 30 procent högre än vid årets ingång. Värderingen av flertalet
aktier på den börsen uppfattas av många som oroväckande hög, men hittills har de farhågorna kommit på skam. Dock darrade indexet till i slutet
av september och föll på kort tid 10 procent, men har därefter återhämtat
sig. Skulle NASDAQ falla med 15 - 25 procent skulle ingen bli förvånad,
det har länge varit mångas uppfattning att så kommer att ske. Detta har
dock hittills visat sig vara fel. Huruvida ett sådant eventuellt fall påtagligt
skulle påverka börshumöret på andra håll är inte givet. Den s k IT-kraschen
år 2000 fick inte så stora effekter på ekonomin i stort och därmed inte heller
på andra börsindex.
Oktober 2020
Henrik Didner och Adam Gerge

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte s äkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan
förväntas förekomma för fonder 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 www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
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Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond utvecklades bättre än sitt jämförelseindex
under de tre första kvartalen 2020. Fonden steg med 10,5 procent vilket
var 2,3 procentenheter bättre än SIX Return Index. Sedan start har
fonden i snitt avkastat 15,7 procent per år jämfört med 11,9 procent för
jämförelseindex.
Bland de positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under perioden
kan nämnas Embracer, Hexagon, Husqvarna, Indutrade och Thule.
Fonden har påverkats negativt av bland annat innehaven i Loomis, Handelsbanken, Hexpol, Securitas och Trelleborg.
Fonden har ökat innehaven i bland annat AstraZeneca, Electrolux och
H&M. Ericsson, GN Store Nord, Mycronic, Sagax, Systemair, Tobii och
Vestas är nya innehav i fonden.
H&M tappade under perioden då en stor del av bolagets butiksbestånd
tillfälligt stängts ner. Efter att de en period halkade efter sina konkurrenter
har H&M på senare tid visat goda resultat i att förbättra sin kundnöjdhet,
tack vare ett bättre produkterbjudande och investeringar i att integrera
e-handel och fysisk handel. Bolaget har en god finansiell ställning och har
möjlighet att gå stärkta ur krisen relativt branschen som helhet. Vi bedömer även att det fortsatt finns potential för H&M att höja lönsamheten.
Hexagon har under åren byggt upp en teknikportfölj inom bland annat
mätteknik, kvalitetskontroll och designmjukvara, och är väl positionerat
för att möta en ökad efterfrågan inom digitalisering och automation.
Bolaget har en förhållandevis motståndskraftig affärsmodell, där en
betydande andel av intäkterna kommer från återkommande mjukvaruoch licensintäkter. Krisen under året har visat på styrkan i Hexagons
affärsmodell.
Fonden har minskat innehaven i Hexpol, Indutrade, Sandvik, Trelleborg
och Volvo. Innehaven i Nolato, Nibe och Securitas har sålts i sin helhet.
Volvo är alltjämt ett större innehav i fonden. Bolaget har genomgått ett
stort förbättringsarbete under de senaste åren och höjt sin intjäningsförmåga betydligt. Bolaget har navigerat krisen under året väl. Volvo är väl
positionerat för de förändringar som på sikt kan komma att påverka lastbilsbranschen, framöver finns dock ett investeringsbehov för att möta
ökade miljökrav. Aktien är fortsatt attraktivt värderad givet intjäningsförmågan i en mer normal miljö och en mycket stark balansräkning.
Nibe har sålts tack vare en god kursutveckling. Värderingen i bolaget
har nått nivåer där vi tycker att den potential som finns i stor utsträckning
avspeglas i kursen. Nibes produktportfölj är fortsatt väl positionerad inför
framtiden. Bolagets värmepumpar erbjuder stora fördelar inom energieffektivitet, vilket vi tror kommer att fortsätta gynna efterfrågan både på
befintliga och nya marknader.

Avkastning
Period

D&G Aktiefond

2020 (200101-200930)
3 år (170930-200930)
5 år (150930-200930)
Sedan start (1994-10-21)

Index

10,5 %
4,6 % *
9,3 % *
15,7 % *

8,2 %
10,8 % *
12,2 % *
11,9 % *
* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [1994-10-21]
20

15

15,7%
11,9%

10

5

0

D&G Aktiefond
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Större förändringar i portföljen Q3
Största nettoköp
Hennes & Mauritz (SE)
Ericsson B (SE)
Astra Zeneca (GB)
Electrolux (SE)
GN Store Nord (DK)

Mkr
1 212
1 137
689
630
568

Största nettosälj
Nibe Industrier (SE)
Volvo B (SE)
Indutrade (SE)
Securitas (SE)
Trelleborg (SE)

Mkr
1 570
1 448
1 136
949
859

De 20 största innehaven i portföljen 2020-09-30
Värdepapper
Indutrade (SE)
Hexagon (SE)
Atlas Copco B (SE)
Volvo B (SE)
Hennes & Mauritz (SE)
Dometic Group (SE)
Husqvarna B (SE)
Epiroc B (SE)
Electrolux (SE)
Ericsson B (SE)

Andel
5,5
5,4
5,3
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
4,0
3,7

Värdepapper
AAK (SE)
Thule (SE)
Astra Zeneca (GB)
Bravida (SE)
Lifco (SE)
ÅF Pöyry (SE)
SKF B (SE)
Nordea (FI)
Embracer (SE)
SEB A (SE)

Andel
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
2,9
2,8

Övrig information
Fondförmögenhet
34 988 Mkr
Andelskurs
3 284,80 kr
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)
7,44 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)
24,88 %
Förvaltningsavgift
1,22 %
Förvaltare
Carl Bertilsson, Simon Peterson
Jämförelseindex
Six Return
Bankgiro
5923-6356
PPM-nummer
291 906

3

DIDNER & GERGE

Småbolag
Didner & Gerge Småbolag utvecklades sämre än index under de tre första
kvartalen. Fonden gick upp med 11,6 procent jämfört med 13,7 procents
uppgång för Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Samtidigt vill vi
lyfta fram att historiska resultat inte är någon garanti för fondens framtida utveckling.
Bland de positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under det tredje
kvartalet finns Embracer, Lagercrantz, Nolato, Recipharm och Bufab.
Fondens utveckling har påverkats negativt bland annat av innehaven i
Enento, Pexip och Kojamo.
Embracer överträffade samtliga analytikers högt ställda förväntningar
efter en imponerande rapport för det tredje kvartalet. Den organiska
försäljningen rapporterades till +74 procent drivet bland annat av framgångsrika spelsläpp. Det andra tillväxtsbenet, att förvärva nya förläggare,
spelstudios, varumärken och rättigheter, löper på enligt plan.
Recipharm fortsätter att visa tydliga operationella förbättringar. Bolaget
har presenterat en mycket stark organisk tillväxt de senaste fyra kvartalen
samtidigt som kassaflödet har förbättrats avsevärt efter en period av stora
investeringar. Förvärvet av Consort Medical skapar ett ledande bolag
inom inhalationsmedicin och är en del av förändringsresan från en enkel
kontraktstillverkare av läkemedel till ett högre inslag av eget kunnande
och viktig partner till sina kunder.
Bostadsutvecklaren Bonavas aktie har haft några tuffa år bakom sig
sedan avknoppningen från NCC. På grund av verksamhetens natur samt
redovisningsprinciper reflekterar rapporterade vinster i år primärt dem
projekt som påbörjades 2017-2019. Vi bedömer att framtidens vinstutveckling kommer vara betydligt bättre jämfört med vad bolaget rapporterat de senaste åren, med en fortsatt svag rapporterad lönsamhet i
H2 2020 för att successivt förbättras kommande år. Aktiemarknadens
skepsis var tydlig under sommarmånaderna då aktien värderades långt
under det rapporterade egna kapitalet. Utöver detta pekar vår analys på
att det redovisade värdet på byggrätterna är väldigt konservativt bokade.
Småbolagsfonden har under kvartalet avsevärt ökat vårt ägande i bolaget.
De största köpen under kvartalet har skett i Bonava, AAK, Pexip, Konecranes och Heba Fastigheter. De största försäljningarna under året har
skett i Sweco, Atea, Lagercrantz, Embracer och Lifco.

Avkastning
Period

D&G Småbolag

2020 (200101-200930)
3 år (170930-200930)
5 år (150930-200930)
Sedan start (2008-12-23)

Index

11,6 %
10,1 % *
14,2 % *
21,8 % *

13,7 %
16,9% *
17,8 % *
20,8 % *
* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2008-12-23]
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D&G Småbolag
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Större förändringar i portföljen Q3
Största nettoköp
Bonava B (SE)
AAK (SE)
Pexip (NO)
Konecranes (FI)
Heba Fastighets (SE)

Mkr
174
143
131
129
107

Största nettosälj
Sweco B (SE)
Atea (NO)
Lagercrantz (SE)
Embracer (SE)
Lifco (SE)

Mkr
289
277
258
190
177

De 20 största innehaven i portföljen 2020-09-30
Värdepapper
Embracer (SE)
Lagercrantz (SE)
Schouw & Co. (DK)
Trelleborg (SE)
Recipharm (SE)
Vitec (SE)
Nolato (SE)
Bufab (SE)
Ambea (SE)
Lifco (SE)

Andel
7,1
6,5
5,3
5,1
4,6
4,5
4,5
3,8
3,3
3,2

Värdepapper
Andel
Mekonomen (SE)
3,2
Coor Service Management (SE) 3,1
Securitas (SE)
3,1
Kojamo (FI)
3,1
Sweco B (SE)
2,7
Hexpol (SE)
2,5
Heba Fastighets (SE)
2,4
Biogaia B (SE)
2,4
Rejlers (SE)
2,4
Kopparbergs Bryggeri (SE)
2,2

Övrig information
Fondförmögenhet							 11 001 Mkr
Andelskurs							 993,08 kr
6,56 %
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)							
24,73
%
Standardavvikelse(senaste 24 månaderna)					
							
1,40
%
Förvaltningsavgift
Carl Gustafsson, Kristian Åkesson
Förvaltare		
							
CSRX
Jämförelseindex
Bankgiro							 360-4071
PPM-nummer							 140 491
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Global
I början av året skrev vi: ”Första kvartalet 2020 kommer för evigt att vara
en tid att minnas”. Detta uttalande skulle med enkelhet kunna ändras till
Året 2020. Händelseutvecklingen har sannerligen varit exceptionell och
inte lär det minska under sista kvartalet som bland annat innehåller det
amerikanska presidentvalet. Marknaderna har överlag återhämtat sig
starkt efter nedgången i mars, med amerikanska teknologibolag som
fortsatt draglok och hjälpsamma centralbanker som likviditetspump.
Globalindex är i svenska kronor ned tre procent på året (i lokal valuta är
index upp ca tre procent), och Globalfonden något sämre på minus fyra
procent.
Något som debatterats mycket är att avkastningen dem senaste åren
varit väldigt ”smal”. Men att få bolag dominerar avkastningen är egentligen inget konstigt. Det tillhör snarare normaliteten, bland annat
beskrivet i en utmärkt studie av Hendrik Bessembinder från 2018 där
han visade att endast fyra procent av antalet bolag (utav en total
mängd på > 26.000) stått för all meravkastning utöver index sedan
1926. Även kortare perioder kan uppvisa detta fenomen. Vad som skiljer
sig lite åt den här gången är att det snarare är en procent av bolagen som
står för meravkastningen där samtliga i princip är från samma bransch teknologi. Affärsmodeller som gynnas en av trenden mot en alltmer digitaliserad värld är också en fondens prioriterade investeringsområden.
Men inte det enda!
En av våra mest grundläggande byggstenar när vi startade fonden för
många år sedan var denna: ”To finish first, you must first finish”. Vill du
vinna det ultramaratonlopp som långsiktig förvaltning faktiskt är, måste
du först se till att du har chans att ta dig i mål! Vår filosofi där är att det
görs bäst genom fokus på bevisat starka affärsmodeller ledda av duktiga
och trovärdiga människor i bolag med förmåga att återinvestera vinster
för framtida tillväxt, där vi inte köper in oss till för hög värdering. Dessa
bolag hittar vi dock i många sektorer, i många länder och i varierande
storlek! Vi har stor respekt för det faktum att världen ständigt ändras, att
affärsmodeller som var genialiska i 10-15 år plötsligt hamnar under den
vägvält som kallas utveckling och att de största företagen ett decennium
väldigt sällan är kvar på listan tio år senare. Därför vill vi investera i verksamheter med olika affärsrisker, olika känsligheter och i olika faser av sin
resa. För helt plötsligt kan terrängen på det bildliga ultramaratonloppet
bytas från jämn asfalt till eländigt stenparti – och har du då valt tunna,
snabba five-finger skor är risken stor att du tappar din ledning och helt
enkelt inte tar dig i mål.
Vid kvartalets utgång var fondens fem största innehav Fairfax Financial,
Nexon, Centene, Activision Blizzard samt WSP Global.
De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under perioden var i storleksordning Vestas, Salesforce, Brookfield Renewable och
Alibaba. Innehaven som bidrog mest negativt till avkastningen var i turordning Gilead, Fairfax India, Ashmore och Centene.

Avkastning
Period

D&G Global

2020 (200101-200930)
3 år (170930-200930)
5 år (150930-200930)
Sedan start (2011-09-28)

Index

-4,0 %
6,4 % *
10,2 % *
12,8% *

-3,0 %
10,5 % *
11,8 % *
13,6 % *
* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2011-09-28]
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Större förändringar i portföljen Q3
Största nettoköp
Mkr
Zebra Technologies (US)
216
Brookfield Renewable Corp (CA) 193
VMware (US)
172
Alibaba Group Holding (KY)
151
Schneider Electric (FR)
143

Största nettosälj
Mkr
Brookfield Renewable Partners (BM) 292
Snap-on (US)
216
Nexon (JP)
202
Bunzl (GB)
187
Mandom Corp (JP)
183

De 20 största innehaven i portföljen 2020-09-30
Värdepapper

Andel

Fairfax Financial (CA)
Nexon (JP)
Centene (US)
Activision Blizzard (US)
VMware (US)
WSP Global (CA)
VF (US)
Brookfield Renewable Corp (CA)
SolarWinds (US)
Fresenius Medical Care (DE)

5,0
5,0
4,5
4,3
4,0
4,0
3,8
3,7
3,7
3,7

Värdepapper

Andel

Brookfield Asset Management (CA) 3,6
Schneider Electric (FR)
3,6
Markel (US)
3,6
Alibaba Group Holding (KY)
3,6
Salesforce.com (US)
3,5
Zebra Technologies (US)
3,5
Prudential (GB)
3,4
Check Point Software (IL)
3,3
Nomura Research Institute (JP) 3,0
Vestas Wind Systems (DK)
3,0

Övrig information
Fondförmögenhet							 5 815 Mkr
							 296,60 kr
Andelskurs
5,04 %
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)						
					
17,53
%
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)
							
1,60
%
Förvaltningsavgift
		
Henrik
Andersson,
Lars
Johansson
Förvaltare
Jämförelseindex					 MSCI ACWI TR Net
							 779-1320
Bankgiro
							 541 235
PPM-nummer
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Small and
Microcap
Didner & Gerge Small and Microcap har sedan årsskiftet uppvisat en
avkastning motsvarande 20,3 procent. Fondens jämförelseindex har
under samma period haft en avkastning motsvarande -9,6 procent.
Fondens utveckling har under året främst gynnats av ett positivt bidrag
från de svenska dataspelsbolagen Paradox Interactive och Embracer
Group samt från det tyska mjukvarubolaget Atoss Software. Två andra
viktiga bidragsgivare under året har varit den amerikanska tillverkaren av
yrkeskläder Superior Group samt det svenska hjälmsäkerhetsbolaget
MIPS. Spelbolag har en hög andel av sin försäljning digitalt och kunde
relativt snabbt ställa om till arbete hemma, men har även gynnats av det
faktum att det är en underhållningsform som inte kräver förflyttning.
Utöver att kortsiktigt gynnas av detta händelseförlopp tror vi att bolagen,
genom sina numera större spelarbaser, har möjligheter till en starkare tillväxt även på sikt. Inte minst gäller detta innehav som Paradox Interactive
och Frontier Development som har en relativt hög andel av sin försäljning
genom expansioner av befintliga spel.
De innehav som utvecklats svagast under perioden var det italienska
verkstadsbolaget Cembre, den franska tunnbindaren TFF samt det brittiska
matt- och golvbolaget Victoria. Cembres främsta tillverkningsenhet ligger
i Brescia i norra Italien, vilket var en del av epicentrum för den italienska
virussituationen. Inte oväntat har bolaget därför upplevt stora produktionsstörningar under framförallt årets första nio månader. Även Victoria
påverkades av pandemin. Heltäckningsmattor kräver normalt en arbetsinsats från professionella mattläggare, som av naturliga skäl inte varit
tillgängliga under den brittiska karantänen.
De största köpen har gjorts i de för året nya innehaven brittiska disinfektionsbolaget Tristel, det norsknoterade mjukvarubolaget Carasent samt
det österrikiska mjukvarubolaget Fabasoft. De största försäljningarna
under året har genomförts i Paradox Interactive, Airboss och Bahnhof.

Avkastning
Period

D&G Small and Microcap

Index

2020 (200101-200930)
20,3 %
-9,6 %
3 år (170930-200930)
6,4 % *
3,6 % *
5 år (150930-200930)
11,5 % *
7,8 % *
Sedan start (2014-08-28)
13,7 % *
9,2 % *
			* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2014-08-28]
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D&G Small and Microcap

Index

Större förändringar i portföljen Q3
Största nettoköp
VNV Global (SE)
Tristel (GB)
Carasent (NO)
Fabasoft (AT)
Antares Vision (IT)

Mkr
26
25
24
24
23

Största nettosälj
Paradox (SE)
AirBoss of America (CA)
Bahnhof (SE)
Aurelius (DE)
Atoss Software (DE)

Mkr
65
53
41
40
31

De 20 största innehaven i portföljen 2020-09-30
Värdepapper
Andel
Paradox (SE)
5,9
Embracer (SE)
4,4
Atoss Software (DE)
4,3
Sumo Group (GB)
4,2
Discoverie Group (GB)
3,8
Kopparbergs Bryggeri (SE)
3,5
Interpump (IT)
3,1
Bahnhof (SE)
3,1
Sabaf (IT)
3,0
Superior Group of Companies (US) 2,9

Värdepapper
MAG Interactive (SE)
Cranswick (GB)
Ansell (AU)
Corticeira Amorim (PT)
VNV Global (SE)
Carasent (NO)
Cembre (IT)
Ubisoft Entertainment (FR)
Bakkafrost (FO)
Frontier Developments (GB)

Andel
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1

Övrig information
Fondförmögenhet 							 1 621 Mkr
							 218,17 kr
Andelskurs
Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 							 10,11 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 				 21,42 %
							
1,60 %
Förvaltningsavgift
			
Carl Granath, Henrik Sandell
Förvaltare
Jämförelseindex				 MSCI Europe Small+Microcap
						 545-0846
Bankgiro
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US Small and
Microcap
Didner & Gerge US Small and Microcap utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under de tre första kvartalen 2020. Fonden sjönk med
knappt 9 procent vilket var 3 procentenheter bättre än jämförelseindex.
Fonden har en långsiktig investeringsfilosofi och de bolag vi investerar i
vill vi kunna äga över en längre tidsperiod. Vi investerar främst i små
amerikanska bolag. Fonden gör aktiva bolagsval som baseras på en
djupgående analys av bolagens verksamheter och affärsmodeller. Vi
letar efter välskötta bolag med vad vi bedömer potential till en god och
uthållig tillväxt. Merparten av fondens innehav är marknadsledare inom
sitt verksamhetsområde.
Positiva bidragsgivare under årets första nio månader är främst innehaven i specialförsäkringsbolaget Kinsale, hemsjukvårdsbolaget LHC
Group och mjukvarubolaget Paylocity. Kinsale är ett grundarlett specialförsäkringsbolag som erbjuder sak- och olycksfallsförsäkringar till små
företag. Bolagets konkurrensfördel består i att använda egenutvecklad
teknik för att förbättra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar,
vilket hittills har resulterat i både höga servicenivåer och låga kostnader.
LHC Group är ett grundarlett hemsjukvårdsbolag. Efterfrågan på bolagets tjänster har ökat till följd av coronapandemin. Vi tror att efterfrågan
kommer fortsätta vara hög även framöver då bolagets gynnas av att USA
har en åldrande befolkning samt att de äldre gärna vill bo hemma. Paylocity är ett nytt innehav i år och köptes till fonden efter kursfallet i mars.
Bolaget tillhandahåller molnbaserad mjukvara för att hantera löner och
personalfrågor främst till små och medelstora företag. Bolagets kunder
köper mjukvaran för att minska sin administrativa börda och på så sätt
spara både tid och pengar. Bolaget grundades 1997 av dess nuvarande
ordförande och största ägare Steven Sarowitz. Förutom bra lönsamhet
och en sund finansiell ställning har bolaget en stark bolagskultur och har
fått flera utmärkelser i USA som ett av de bästa bolagen att arbeta för.
Bland de sämsta bidragsgivarna i år kan nämnas restaurangbolaget
MTY Foods, mäss- och nationalparksoperatören Viad och parfymtillverkaren Inter Parfums. Inter Parfums producerar och tillverkar dofter
främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken. Bolaget grundades 1982 av Philippe Benacin och Jean Madar som fortfarande är
storägare samt är verksamma i bolaget. Bolaget är välskött med en kapitallätt affärsmodell där fokus ligger på varumärkesbyggande. Bolaget
har historiskt vuxit snabbare än marknaden. Marknadens tillväxt gynnas
på lång sikt av en växande medelklass, främst i Asien samt stark efterfrågan av lyxmärken. I år har bolaget dock, till följd av pandemin, haft en
negativ tillväxt. Både MTY Foods och Viad föll kraftigt under mars månad.
Vi valde trots den kraftiga kursnedgången att sälja båda innehaven, då vi
tror att deras verksamheter står inför stora utmaningar i spåren av coronapandemin samt att marknadsoron gav oss möjligheter att investera i nya
och mer intressanta bolag.
Fonden har under året utöver Paylocity köpt Descartes Systems, Novanta, McGrath RentCorp, FirstService, Palomar och Computer Services.
Fonden har utöver MTY Foods och Viad valt att sälja hela innehaven i
Standex, Grand Canyon Education, North West, Lassonde och Winpak.

Avkastning
Period

D&G US Small and Microcap

2020 (200101-200930)
3 år (170930-200930)
Sedan start (2016-08-31)

Index

-9,0 %
6,1 % *
9,3 % *

-12,1 %
6,3 % *
8,0 % *
* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2016-08-31]
30
25
20
15
10
5
0

9,3%

8,0%

D&G US Small and Microcap

Index

Större förändringar i portföljen Q3
Största nettoköp
McGrath (US)
Descartes Systems (CA)
FirstService (CA)
Novanta (CA)
Palomar Holdings (US)

Mkr
29
20
19
16
16

Största nettosälj
Winpak (CA)
Grand Canyon Education (US)
Kinsale (US)
Standex (US)
North West (CA)

Mkr
27
17
17
16
15

De 20 största innehaven i portföljen 2020-09-30
Värdepapper
Andel
Toro (US)
5,7
Colliers (CA)
4,5
Bright Horizons Family Solutions (US) 4,4
Chemed (US)
4,4
UFP Technologies (US)
4,3
FirstService (CA)
4,0
McGrath (US)
3,8
Descartes Systems (CA)
3,7
Kinsale (US)
3,7
LHC Group (US)
3,6

Värdepapper
Paylocity Holding (US)
Littelfuse (US)
MSA Safety (US)
Kadant (US)
Novanta (CA)
Construction Partners (US)
Exponent (US)
Aptargroup (US)
Palomar Holdings (US)
U.S. Physical Therapy (US)

Andel
3,6
3,6
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0

Övrig information
Fondförmögenhet
586 Mkr
Andelskurs
143,93 kr
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)
11,15 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)
18,94 %
Förvaltningsavgift
1,60 %
Förvaltare
Jessica Eskilsson Frank, Linn Hansson
Jämförelseindex
MSCI US Smallcap
Bankgiro
487-6249
PPM-nummer
111 096
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Fotograf: Göran Ekeberg, Addlight. Motiv: Fullerö Naturreservat, Uppssala. Original: JustNu Tryckeriet i Uppsala
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Aktiv förvaltning - på riktigt

www.didnergerge.se

