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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Sverige

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

19941021

37 315

48,2%

38

SE0000428336

3 540,57

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                54,1%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Januari 2021

Börsen inledde 2021 posi�vt. De flesta bolag som rapporterade under januari kom 
med starka rapporter, medan kursreak�onerna var mer blandade då 
förväntansbilden �ll viss del speglade de�a. Atlas Copco, Volvo och Ge�nge bidrog 
mest posi�vt �ll utvecklingen för fonden i januari, medan Bravida, Hexagon och 
Embracer bidrog mest nega�vt. 

Återhämtningen i industrin fortsa�e i god takt under �ärde kvartalet. Sandvik 
levererade e� starkt resultat och förbä�rade rörelsemarginalen �ll nya rekordnivåer. 
Sandviks affär inom gruvutrustning visade en fin �llväxt i orderingång, och vi 
bedömer a� det finns bra poten�al för denna division under många år framöver. 
Bolaget har e� starkt erbjudande som förbä�rar produk�vitet och säkerhet, och är 
ledande inom automa�on och elektrifiering i gruvorna där �llväxten förväntas vara 
god tack vare de stora fördelar de�a innebär för kunder.

H&M tappade på rapporten men vi tycker a� rapporten bekrä�ar a� koncernens 
förändringsarbete ger tydlig effekt och a� resultatet var rela�vt bra givet de svåra 
förutsä�ningarna med många nedstängda bu�ker. När restrik�oner och 
nedstängningar dras �llbaka finns det goda förutsä�ningar för en posi�v 
marginalutveckling för H&M.

Ge�nges rapport togs emot väl av marknaden och visade på a� den oro som funnits i 
marknaden kring e� svagt 2021 varit överdriven. Förbä�ringsarbetet i koncernen 
fortgår och koncernen har flera intressanta �llväx�ni�a�v framöver.

Bakkafrost och Essity är nya innehav i fonden i januari. Bakkafrost är en ledande 
producent av premiumlax från Färöarna och Sko�land (ak�en är noterad i Norge). 
Bakkafrost är e� välskö� bolag med en stark historik och kommer a� expandera 
verksamheten betydligt under kommande år, vilket vi bedömer kommer leda �ll 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.  **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

2,1% 12,9% 7,5% 11,5% 15,8%

2,5% 15,7% 14,3% 14,4% 12,1%

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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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. 

3 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge 
Ak�efond släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/

eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak | 

Kommersiell spelverksamhet |Pornografi  

Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

högre uthålliga vinstnivåer. En rela�vt stor andel av deras lax säljs �ll 
premiumrestauranger, e� segment som gå� väldigt svagt under covid19 men har 
förutsä�ningar a� återhämta sig snabbt.

Essity har e� pågående förbä�ringsarbete internt med e� fokus på mer 
premiumprodukter med högre lönsamhet. Ak�en har handlats svagt delvis på grund 
av en oro för s�gande råvarupriser. Delar av bolagets verksamhet har påverkats 
nega�vt av pandemin, och kan gynnas av a� restrik�oner minskar både på grund av 
en högre ak�vitetsnivå och e� ökat hygienfokus. Vi bedömer a� ak�en är a�rak�vt 
värderad på nuvarande nivåer givet de långsik�ga utsikterna.

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

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

Didner & Gerge Ak�efond är en svensk UCITSfond som huvudsakligen 
investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är ak�vt 
förvaltad och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs. en �dsperiod om 
fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens 
andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget 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  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,53

0,75

1,15

5,58

0,45

4,40

101,64

121,51

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Volvo AB B

Atlas Copco AB B

Hexagon AB Ordinary Shares  Class B

Hennes & Mauritz AB Ordinary Shares  Class B

Epiroc AB Share B

Indutrade AB

SKF AB B

AAK AB

Dome�c Group AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE 6,9%

SWE 6,5%

SWE 5,5%

SWE 5,0%

SWE 4,7%

SWE 4,6%

SWE 4,3%

SWE 3,7%

SWE 3,6%

SWE 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Industri 45,7

Teknologi 16,6

Hälsovård 9,2

Bank och finans 8,2

Sällanköpsvaror 8,1

Konsument, stabil 4,0

Media & kommunika�on 3,4

Fas�ghet 2,5

Basindustri & råvaror 2,3

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 91,3

Storbritannien 3,5

Danmark 2,5

Finland 1,6

Schweiz 1,1

Norge 0,2

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Norden

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

11 570

46,9%

41

SE0002699421

1 079,60

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                22,5%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Januari 2021

Småbolagsfonden sjönk 0,9% i januari vilket kan jämföras med jämförelseindex som 
sjönk 1,3%. Fonden gynnades i januari av kursutvecklingen i Elanders, Pexip och 
Recipharm. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland 
annat Coor, Vitec och Sbanken. 

Norska Lerøy Seafood Group är e� ny� innehav i fonden. Lerøy är en norsk aktör 
inom flera steg av sjömatsindustrin, där det �ll skillnad från flera av sina norska 
kollegor även är involverade i ak�viteter som ligger närmare konsument, som 
�llverkning av färdigmat. Den absolut vik�gaste faktorn för värdeskapande är dock 
just laxodlingen, där Leroy under e� antal år bro�ats med en svag volymutveckling 
och s�gande kostnadsnivåer i spåren av de�a. Under de senaste åren har Lerøy 
därför genomfört e� omfa�ande investeringsprogram som innebär a� den odlade 
laxen nu kommer a� vara större när den sä�s ut i havet. Dessa investeringar 
påbörjades 2016 och givet de långa led�derna inom laxodling så blir det först nu 
effekten av investeringar börjar a� synas. Vi kan redan nu se a� volymutvecklingen 
kommer a� förbä�ras under de kommande åren. De�a kommer även leda �ll en 
lägre kostnad per kilo. Den tredje faktorn a� ha under uppsikt är pris per kilo. De�a 
ligger utanför Leröys kontroll, vilket är en av nackdelarna med sektorn. Vi bedömer 
dock i takt med a� samhället normaliseras när pandemin avtar – förmodligen under 
senare delen av 2021 – kommer laxpriserna a� återgå �ll historiska sni�nivåer. Dessa 
tre faktorer i kombina�on indikerar en avsevärd vins�örbä�ringspoten�al för Lerøy. 
Ak�en värderas lägre än sektorn, sam�digt som vinstutvecklingen framstår som god.

Pexip utvecklades starkt under januari. Ak�en gynnades av y�erligare en stark siffra 
för de återkommande intäkterna, som bedöms ha ökat med 73% under �olårets 
avslutande kvartal. Dessutom annonserades i januari e� samarbete med Logitech 
där Pexips mjukvara kommer a� integreras med en ny genera�on av kameror från 
Logitech. Den skep�cism kring Pexips långsik�ga �llväxtmöjligheter som präglat 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK

0,9% 17,0% 13,2% 14,5% 22,0%

1,3% 15,3% 19,9% 18,3% 20,9%

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.



Didner & Gerge 

Småbolag
MÅNADSRAPPORT JANUARI 2021

Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. 

5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge 
Småbolag släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/

eller krigsmateriell | Tobak | Kommersiell 

spelverksamhet |Pornografi  Fossila bränslen 

(olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

ak�ens förhållandevis svaga kursutveckling under hösten förby�es �ll op�mism 
under januari, vilket medförde a� ak�en steg med 28% under månaden.

Elanders kom med e� starkt bokslut och befäste bilden av e� bolag som hanterat 
pandemin y�erst väl. Det medförde a� ak�en steg 19% under januari. Resultatet 
växte med 51% då försäljningen kopplad �ll ehandel gick starkt, sam�digt som 
e�erfrågan från fordonsindustrin ökade. Det framstår som a� den starka 
marginalnivå som Elanders uppvisade under den andra halvan av 2020 är e� ny� 
golv för bolaget i termer av lönsamhet, och med denna slutsats som utgångspunkt 
framstår värderingen inte som ansträngd trots den starka kursutvecklingen. En 
avsevärt starkare balansräkning skapar sam�digt möjligheter �ll förvärv.

Bonava överträffade marknadens förväntningar med si� bokslut. A� vinstnivån 
översteg marknadens förväntningar med råge hade bostadsbyggaren redan meddelat 
i en posi�v vinstvarning. Rapportens glädjeämne var därför en stark utveckling av 
antalet starter av nya bostadsprojekt. Bonava har en omfa�ande por�ölj av 
byggrä�er och det finns goda förutsä�ningar för a� denna goda utveckling av antalet 
byggstarter skall fortsä�a givet de högre bostadspriser som se�s under det senaste 
året. Ak�en steg med 13% under januari.

Coor �llhörde månadens förlorare e�er a� ha förlorat e� kontrakt med norska 
Equinor.  Kontraktsförluster är en av riskerna i Coors affärsmodell, och även om 
förnyelsegraden har varit hög under det senaste året smärtade förlusten då Equinor 
är en av Coors största kunder. Det kan noteras a� kontraktet gick �ll en konkurrent, 
och inte direkt berodde på nedskärningar av antalet kontorsplatser i spåren av 
pandemin. Ak�en föll 20% i januari.

Under januari har vi ökat innehaven i AAK, Lerøy och Pa�entsky.  Vi har även ökat 
innehavet i Hexpol. Vi minskade innehavet i Recipharm e�er den budhöjning som 
skedde under månaden, och har även minskat i Sweco och Lagercrantz. Fondens sista 
ak�er i Husqvarna såldes även i januari.

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

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

Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITSfond som huvudsakligen  
investerar i små och medelstora bolag i Norden, med huvudsakligt fokus på 
Sverige. 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  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

18,22

0,87

1,02

5,10

0,61

3,48

95,17

111,17

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB Ordinary Shares  Class B

Lagercrantz Group AB Class B

Trelleborg AB B

Recipharm AB B

Bufab AB

Schouw & Co A/S Ordinary Shares  Class B

Vitec So�ware Group AB Class B

Nolato AB Ordinary Shares  Class B

Lifco AB Class B

Ambea AB

SWE 6,4%

SWE 6,1%

SWE 5,6%

SWE 5,0%

SWE 4,9%

DNK 4,5%

SWE 4,2%

SWE 3,6%

SWE 3,4%

SWE 3,1%

Branschfördelning (%)

%

Industri 38,5

Teknologi 13,3

Hälsovård 12,3

Konsument, stabil 10,6

Media & kommunika�on 7,5

Sällanköpsvaror 7,0

Fas�ghet 6,5

Basindustri & råvaror 2,9

Bank och finans 1,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 83,9

Norge 6,1

Finland 5,1

Danmark 5,0

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*

Senaste månad
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Didner & Gerge Global MSCI ACWI NR USD

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                  Global

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20110928

5 788

43,4%

29

SE0004167567

319,06

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                32,4%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Januari 2021

Årets första månadsrapport vill Globalfonden ägna åt något så gammalmodigt som ak�evärdering 
(emoijin med handflatan på pannan känns nära �ll hands nu kanske – men härda ut! Vi kommer 
även  ta  upp  hög  �llväxt  och  disrup�va  kra�er).  Varför  då?  Helt  enkelt  för  a�  det  har  lika  stor 
betydelse för en långsik�g investerare som jordens gravita�on har på flygplan. När bränslet tar slut 
och farten tvingas sänkas är det stor sannolikhet för a� verkligheten där nere återigen närmar sig.
Och på det stora hela påminner ak�emarknaden  i februari 2021 om en f.d. fulltankad Airbus 350 
Jumbo  som nu  letar  landningsplats.  Så  i  likhet med den  95årige  Charlie Munger  (”all I want to 

know is  where I will die so I won´t go there”) ägnar vi nu mycket �d åt a� analysera och bedöma
dessa möjliga landningsplatser. 

E� bolags värde bestäms i teorin av två saker: 1) summan av fram�da kassaflöden som 2) räknas
�llbaka  �ll  idag  (diskonteringsräntan).  De�a  värde  ska  utgöra  bolagets  ak�ekurs.  I  prak�ken
stämmer  dock  inte  teorin  särskilt  bra.  Framförallt  av  tre  anledningar:  1)  summan  av  dessa 
kassaflöden är inte lä�a a� räkna ut 2) diskonteringsräntan bygger på dina subjek�va bedömningar 
3)  ak�ekursen  påverkas  å  det  grövsta  av  a�  den  sä�s  dagligen  (sekundligen!)  i  e� 
auk�onsförfarande. Vi lämnar diskussionen kring detaljerna inom dessa tre områden �ll en senare 
månadsrapport men vill  peka på e� obestridbart  faktum: all  investering handlar �ll  syvende och 
sist om värdeinvestering. Vi anser det vara e� avgörande val i en långsik�g förvaltningsstrategi a� 
inte fullkomligt ignorera ak�evärdering. För vad blir man då? Är förhoppningen a� kunna sälja dina
ak�er/tavlor/pokemonkort  �ll  någon  annan  utan  a�  överväga  vad  det  underliggande  värdet  är 
hamnar  det  på  spekula�onskontot.  Och  de�a  kan  pågå  framgångsrikt  länge!  Men  det  är  inte 
investerande.  Värdering  handlar  heller  inte  om  gamla  mossiga  läroböcker  från  1930talet,  utan 
precis  som mycket  annat  utvecklas,  förändras  och  anpassas  det  e�er  företagens  verklighet.  A� 
värdet på e� företag handlar om a� nuvärdesberäkna kassaflöden är en slutsats som hade hånats 
och förlöjligats  i en annan era. Då handlade det om ne�ovärdet på �llgångarna. Men Amazon av 
idag kan inte och ska inte mätas och vägas på samma sä� som Exxon av  igår – helt enkelt för a� 
metoderna och affärsmodellerna utgår från olika slags värden. Men e� värde finns där – och det är
de�a som nu överlag ignoreras.

Tillbaka �ll  de  tre punkterna ovan,  och  varför  värdering och  gravita�on aldrig  kommer  försvinna 
som allomfa�ande kra�. För a� underlä�a tänkte vi exemplifiera med e� fak�skt bolag – e� 

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD

0,9% 10,3% 6,6% 12,1% 13,2%

1,5% 9,5% 10,0% 12,9% 13,8%

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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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt.

2 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge 
Globalfond släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/

eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak | 

Kommersiell spelverksamhet |Pornografi  

Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

ledande, starkt och omtyckt bolag där verksamheten ger dig som ägare allt du önskar och lite �ll. 
Det är här dock på sin plats a� påpeka två saker: För det första är det givetvis skillnad mellan lite 
hög  värdering  (vilket  o�a  inträffar  under  perioder  i  e�  långsik�gt  ägande,  annars  utvecklas  inte 
verksamheten  som den  ska) och värdering  som  tappat verklighetsförankring.  För det andra – vår 
inställning �ll ak�evärdering e�er över tjugo år i yrket är a� det är en konst, inte en vetenskap. Det 
handlar inte om a� fastställa exakt hur lång en person är, utan mer a� hen är lång.

Bolag X har senaste decenniet växt försäljningen med 1520% per år. De har fullständigt förändrat 

sin bransch, ses som en a�rak�v arbetsgivare, beundras av många konkurrenter och målar upp en 

fortsa� stark fram�d i sin kommunika�on med omvärlden. De ”förkroppsligar” det disrup�va, 

digitala och det innova�va. Marknadsvärdet är i skrivande stund en bra bit över 300 miljarder 

dollar.  

A)  Bolaget  växer  – inte  explosivt  men  ändå  tydligt. Vi antar a� de kommer fortsä�a med sin 

historiska takt (17%) i y�erligare 15 år. Det skulle  innebära a� de vid den �dpunkten har 70% av 
den totala marknaden (enligt bolagets egen defini�on). 
B)  Marginalerna  har  senaste  åren  gå�  ned  något  i  enlighet  med  den  starka  expansionen  och 
investeringstakten, men är i absoluta tal i översta kvin�len lönsamhetsmässigt bland  samtliga 
företag. Vi antar de s�ger något under de närmaste 15 åren 
C) Kassaflödena växer vi i lite snabbare takt än försäljningen i  takt med  allt  större  skala  och en 
kapitalsnål verksamhet. 
D) Så �ll nuvärdesberäkningen av allt de�a. Vad som var e� skra�retande lågt avkastningskrav för 
�o  år  sedan  är  idag  stockkonserva�vt.  Centralbankerna  har  ju  sa�  ned  sin  gigan�ska  fot  över 
kapitalmarknaderna �ll den milda grad a� sambandet risk och avkastningskrav sa�s ur spel. Men 

låt oss för enkelhetens skull addera en symbolisk 1%enhet �ll räntan för e� AAAbolag (d.v.s. de 
mest  kreditvärdiga  och  säkra  företagen),  helt  enkelt  för  a�  en  ak�e  ändå  (?)  bär med  sig  något 
högre risk än en obliga�on. 
E)Resultatet? Ak�en är ca 50% övervärderad. Det krävs  inte 10+15 år med hög lönsamhet �ll  lågt 
avkastningskrav,  utan  närmare  50  år!  Det  här  är  på  intet  sä�  e�  extremt  exempel  –
ak�emarknaderna är fulla av denna sorts antaganden. 

För problemet med många  värderingar  idag  är  a� de antar det bästa  av  alla  världar på  samtliga 
parametrar.  Tillväxten  inom  ”fram�dssäkrade”  branscher  ska  fortsä�a  med  oförminskad  styrka. 
Samhället  ska  ge  carte blanche �ll  a�  bryta  ut  stora  vinstmarginaler.  Räntan  (och 
avkastningskraven)  ska  förbli  låga  i  vår  livs�d.  Men  när  kossan  är  urmjölkad  är  det  svårt  a� 
argumentera för ännu större spannar av mjölk även framöver…Det fina med a� ha genomlidit (”få� 
erfarenhet”) två �digare perioder med liknande ”för evigt”synsä� är insikten a� fram�den sällan
är för evigt. Då�dens TMTföretag fick inte världsherravälde och då�dens finansiella företag kunde
inte räkna med konstant hög produk�vitet i näringslivet. Globalfonden ser därför stora möjligheter 
– större än på länge fak�skt – i de�a ”problem”. Vi är ödmjukt tacksamma a� våra jaktmarker för 
letandet e�er unika bolag vars ak�e reflekterar e� rimligt värde är stora. Och försöker agera enligt 
principen a� vi  ska kunna stå  för varje  investering  i  fonden utan  tanke på a� ”någon annan” ska 
reda upp e�er oss. Även om det är osannolikt a� vi får uppleva en lika lång investeringskarriär som 
Charlie Munger  ovan  så  hoppas  vi  givetvis  på  a�  ”få  se  facit”  på  fondens  ägande  i  våra  runt  30 
innehav! Och kanske är det e� tecken i �den a� hemmajobbandet nu lyses upp av det faktum a� 

den lokala restaurangen börjat servera Flygande Jakob igen.  Tydligen  vill  de  skapa  onsdagens 
motsvarighet �ll torsdagens �dlösa Ärtsoppa & Pannkakor. Dags a� gräva fram manchesterbyxorna 
ur garderoben och gå dit!

Henrik Andersson & Lars Johansson

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

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

Didner & Gerge Global  är  en  svensk UCITSfond  som  investerar  i  små, 
medelstora och stora bolag över hela världen. Fonden är ak�vt förvaltad 
och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs en period 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 normalt se� av cirka 30  40 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,05

0,99

0,91

4,89

0,14

0,53

88,53

82,63

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

NEXON Co Ltd

Centene Corp Ordinary Shares

WSP Global Inc Ordinary Shares

Ac�vision Blizzard Inc Ordinary Shares

Hologic Inc Ordinary Shares

Markel Corp Ordinary Shares

Brookfield Asset Management Inc Class A

Pruden�al PLC Ordinary Shares

Schneider Electric SE

CAN 5,8%

JPN 5,0%

USA 4,9%

CAN 4,8%

USA 4,2%

USA 4,0%

USA 3,8%

CAN 3,8%

GBR 3,6%

FRA 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 32,3

Teknologi 17,6

Hälsovård 16,5

Industri 14,9

Media & kommunika�on 10,3

Sällanköpsvaror 4,9

Ny�otjänster 3,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 45,9

Kanada 19,6

Storbritannien 7,7

Frankrike 7,7

Japan 7,2

Tyskland 3,1

Danmark 2,8

Brasilien 2,4

Israel 2,4

Kina 1,3

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Small & Microcap MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Europa

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20140828

2 050

32,1%

46

SE0005962347

249,63

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                33,0%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Januari 2021

Under januari månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning 
på motsvarande 2,5 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna 
period 1,2 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var MAG 
Interac�ve, Atoss So�ware och THOR Industries.

MAG Interac�ve är en svensk mobilspelsutvecklare. Bolaget fick en succé med si� 
första spel Ruzzle som laddats ned över 50 miljoner gånger globalt. MAG Interac�ve 
har följt upp de�a med y�erligare 9 spel och samtliga har laddats ner över 1 miljon 
gånger. Sammanlagt har bolagets �tlar över 250 miljoner nedladdningar och 30% av 
alla svenskar har spelat något av bolagets spel. Spelet Wordzee, som släpptes under 
2019, har goda förutsä�ningar a� bli bolagets bästa lansering någonsin och har 
under 2020 bidragit starkt �ll a� öka intäkterna per spelare.

Tyska ATOSS So�ware �llverkar mjukvara som mäter och op�merar bemanning. 
Koncernens produkter vänder sig framförallt �ll kunder med 30 �ll 10 000 anställda, 
men det helt molnbaserade Crewmeister, som riktar sig �ll de allra minsta företagen, 
växer mycket snabbt. ATOSS, som grundades för drygt 30 år sedan har idag över 8 
000 kunder, med 3,4 miljoner anställda, i 42 olika länder. Under 2020 ökade ATOSS 
intäkterna och vinsterna för 15:e året i rad. Det är en imponerande historik, inte 
minst med tanke på a� koncernen under de senaste fem åren sam�digt ställt om sin 
nyförsäljning från e� licens �ll e� prenumera�onsbaserat erbjudande.

THOR Industries är Nordamerikas ledande �llverkare av husvagnar och husbilar. 
Koncernen 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� Thor kunnat 
försvara sin lönsamhet under alla dessa år är en mycket flexibel produk�onsapparat. 

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Small & Microcap

MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

2,5% 17,7% 10,2% 13,6% 15,3%

1,2% 20,2% 5,9% 10,9% 10,8%

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.



Didner & Gerge 

Small & Microcap
MÅNADSRAPPORT JANUARI 2021

Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. 

5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge Small & 
Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Tobak | 

Kommersiell spelverksamhet | Pornografi | 

Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

Thor har även genom sin historia 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.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Paradox Interac�ve, Interpump och 
Carasent.

Den svenska spelutvecklaren Paradox Interac�ve har flera storsäljare under bältet. 
Bolagets spelpor�ölj inkluderar framgångsrika �tlar som Ci�es Skylines, Crusader 
Kings, Europa Universalis och Stellaris. Paradox spel kännetecknas av en hög 
detaljrikedom i de val spelaren kan göra och av a� de kan spelas om flera gånger. 
Paradox har en mycket lojal kundbas med över fyra miljoner ak�va spelare i 
månaden.

Italienska Interpump är världsledande inom högtryckspumpar med en global 
marknadsandel på över 50%. Högtryckspumpar används t.ex. i system för biltvä�ar, 
men även i en mängd olika industriella applika�oner. Interpump är även en 
betydande spelare inom hydrauliklösningar för bl.a. tunga fordon. Förvärv har all�d 
utgjort en vik�g del av Interpumps �llväxtstrategi, sam�digt som de har breddat 
koncernens kundbas och produkterbjudande betydligt de senaste �o åren.

Carasent är e� norskt holdingbolag vars främsta �llgång förnärvarande är det 
svenska mjukvarubolaget Evimeria, som i sin tur erbjuder moderna digitala etjänster 
�ll hälso och sjukvården. Bolagets lösningar riktar sig främst mot privata aktörer 
inom specialistvård, primärvård, företagshälsa och paramedicin inom öppenvården. 
Evimerias system bygger helt på molntjänster, helt utan ini�ala uppstartsavgi�er eller 
uppsägnings�der, och över 90% av bolagets försäljning bygger på 
prenumera�onsintäkter.

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

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

Didner & Gerge 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  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

15,72

0,93

0,77

8,74

0,28

4,92

95,99

79,48

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

ATOSS So�ware AG

Sumo Group PLC

MAG Interac�ve AB

Embracer Group AB Ordinary Shares  Class B

discoverIE Group PLC

CIE Automo�ve SA

Interpump Group SpA Ordinary Shares

Cranswick PLC Ordinary Shares

Paradox Interac�ve AB

Victoria PLC

DEU 3,8%

GBR 3,7%

SWE 3,5%

SWE 3,3%

GBR 3,2%

ESP 3,1%

ITA 3,0%

GBR 3,0%

SWE 2,8%

GBR 2,7%

Branschfördelning (%)

%

Media & kommunika�on 22,7

Teknologi 19,4

Industri 16,8

Sällanköpsvaror 14,9

Konsument, stabil 9,8

Hälsovård 8,9

Basindustri & råvaror 4,6

Bank och finans 2,8

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 22,3

Storbritannien 20,5

Italien 15,1

Norge 8,1

Tyskland 6,7

USA 6,7

Frankrike 5,4

Spainien 3,5

Portugal 2,9

Nederländerna 2,7

Australien 2,6

Österrike 1,9

Schweiz 1,5

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge US Small and Microcap MSCI USA Small Cap NR USD

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                      Nordamerika

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20160831

620

38,1%

29

SE0008347447

157,08

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                44,9%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  December 2020

Fonden hade en posi�v utveckling under januari månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas specialförsäkringsbolaget Palomar, 
fer�litetsbehandlingsbolaget Progyny och medicinteknikbolaget Novanta.

Specialförsäkringsbolaget Palomar erbjuder naturkatastrofskydd i USA. Genom 
egenutvecklad teknik som är länkad �ll geokoder kan bolaget erbjuda mer flexibla 
försäkringsprodukter än vad e� tradi�onellt försäkringsbolag kan. Försäkring mot 
naturkatastrofer är vanligtvis mycket dyrt men Palomars process, som är helt 
automa�serad, innebär a� bolaget kan erbjuda försäkringar �ll mer fördelak�ga 
priser sam�digt som bolaget kan hålla nere riskerna. Med individuellt prissa�a 
försäkringar och e� starkt distribu�onsnät tar Palomar andelar på en ineffek�v och 
växande marknad. Bolaget leds av sin grundare McDonald Armstrong som dessutom 
är en stor ägare i bolaget.

Progyny är e� ledande bolag inom förmånsbaserad fer�litetsbehandling och 
rådgivning. Bolaget växer �ll följd av a� fler väljer a� skaffa barn senare i livet samt 
a� förmånen ger arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på a� hi�a och behålla 
anställda. Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpassade behandlingar. 
Modellen ger e� bä�re resultat �ll en lägre kostnad än hos konkurrenter. Bolaget får 
höga betyg från de som använder tjänsten vilket även visar sig i en nära 100% 
kundlojalitet hos de företag som har avtal med Progyny.

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

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 1 år 3 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

1,7% 10,1% 2,9% 9,1% 10,8%

5,5% 22,0% 9,0% 12,9% 12,7%

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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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. 

5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge US Small 
& Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/

eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak | 

Kommersiell spelverksamhet |Pornografi  

Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas 
specialkonsultbolaget Exponent och Second handkedjan Winmark.

Exponent hjälper andra bolag med lösningar av komplexa problem på deras 
produkter eller tjänster. An�ngen reak�vt, e�er a� �ll exempel en olycka har ske� 
och man behöver ta reda på varför, eller proak�vt för a� förhindra a� en skada eller 
olycka inträffar. Exponent är rela�vt oberoende av ekonomiska cykler då olyckor kan 
ske när som helst och kunderna måste ha hjälp omgående. I många fall skapar 
reak�va konsultjobb även proak�va projekt då andra bolag i branschen vill 
förekomma eventuella liknande problem. Exponent är e� välskö� bolag med en 
erfaren ledning. Nuvarande VD, Dr Catherine Corrigan, har arbetat på bolaget i över 
20 år.

Winmark är en franchiseoperatör med ledande varumärken främst inom second 
handkläder i USA. Försäljningen drivs av en ökad hållbarhetsmedvetenhet hos 
konsumenten men framförallt av dess värdeerbjudande. Bolaget har påverkats 
nega�vt av nedstängningarna i samband med pandemin då merparten av försäljning 
sker i fysiska bu�ker. Vi tror dock a� underliggande e�erfrågan finns kvar och a� 
Winmark framöver kan fortsä�a växa kon�nuerligt genom a� öppna nya bu�ker och 
generera starka kassaflöden.

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

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

Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITSfond som 
huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. 
Fonden är ak�vt förvaltad och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs en 
�dsperiod om fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens 
andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget e�er a� uppnå en sådan 
värdemässig ökning genom a� generera en 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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

16,61

0,64

0,64

10,62

0,32

0,55

70,18

70,98

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Colliers Interna�onal Group Inc

Chemed Corp Ordinary Shares

The Toro Co Ordinary Shares

Kadant Inc Ordinary Shares

US Physical Therapy Inc Ordinary Shares

AptarGroup Inc Ordinary Shares

McGrath RentCorp Ordinary Shares

Li�elfuse Inc Ordinary Shares

The Descartes Systems Group Inc Ordinary Shares

USA 4,3%

CAN 4,1%

USA 3,9%

USA 3,8%

USA 3,8%

USA 3,7%

USA 3,7%

USA 3,6%

USA 3,6%

CAN 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Industri 31,6

Sällanköpsvaror 18,1

Hälsovård 16,8

Teknologi 13,5

Fas�ghet 7,9

Bank och finans 6,8

Konsument, stabil 5,3

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 88,4

Kanada 11,6

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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.




	Förstasida_månadsrapporter_ny
	Månadsrapport - Didner & Gerge Aktiefond - Januari 2021
	Månadsrapport - Didner & Gerge Småbolag - Januari 2021
	Månadsrapport - Didner & Gerge Global - Januari 2021
	Månadsrapport - Didner & Gerge Small & Microcap - Januari 2021
	Månadsrapport - Didner & Gerge US Small & Microcap - Januari 2021
	Baksida_månadsrapporter_ny



