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HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER – MODEORD ELLER MISSION?

Antal innehav
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(En längre version av denna text publiceras på vår hemsida den 16 december)

Omsä�ningshas�ghet

24,0%

Få begrepp har på så kort �d nå� en sådan stark posi�on men sam�digt blivit så misstolkat och i
viss mån missförstå� som ESG. Tre oskyldiga bokstäver som egentligen inbegriper allt och inget en
fundamental bolagsanaly�ker bör ha en rimlig uppfa�ning om innan en investering i e� företag.
Men som tyvärr benämns som an�ngen ”det enda sä�et a� få in pengar” alterna�vt som ”en
ordbubbla som kommer spricka på samma sä� som TMT eller BRIC”. För drygt fem år sedan (se:
Didner & Gerge  Hållbara aﬀärsmodeller) skrev vi så här i vår avsiktsförklaring för hållbara
investeringar i Globalfonden:

Geograﬁsk inriktning

Global

”A� förvalta kapital är e� förtroendeuppdrag. Som inom de ﬂesta andra områden utvecklas vad
som är deﬁni�onen av högsta standard över �d. Framgångsrika företag har inse� a� det inte
handlar om lek med ord utan a� dagens kunder och konsumenter ålägger de�a e� stort värde…”
Föga anade vi då a� världen och dess kapitalmarknader skulle forcera in e� par decenniers
utveckling, penningströmmar och åsikter på några få år. Under denna period har vi målmedvetet
försökt vidareförädla en por�ölj där vi tar hållbarhet på y�ersta allvar och inte använder oss av
populära genvägar. Vi vill därför ta �llfället i akt a� så tydligt som möjligt förklara vad Globalfonden
står för, vilka våra värderingar är och hur de�a reﬂekterar sig i våra val av innehav. Den y�erst
kor�a�ade summeringen av de�a är  vilket vi säger stolta men med en stor dos ödmjukhet:
Didner & Gerge Global behöver inte lägga �ll suﬃxet ”Hållbar” utan vår övertygelse kring hur e�
bolag förblir fantas�skt över �d är starkare än e� ord. Rubriken på denna skri� är sa� med en
liten blinkning men sam�digt vår genuina uppfa�ning: begreppet Hållbarhet har �ll viss del
”kidnappats” av aktörer som kvan�ﬁerat vad som är bra och dåligt, samt av de delar av
ﬁnansmarknaden vars huvudfokus är kapitalinsamling av e� mode snarare än kapitalförvaltning
med en mission. Låt oss bena upp vad vi menar med de�a.

www.svanen.se/fonder
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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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Helhetsperspek�vet och Genuinitet
Vår syn är a� hållbarhet bör vara e� långsik�gt tänkande som är en central del i bolagets strategi
och uppförande med sy�e a� göra företaget mer konkurrenskra�igt över en längre horisont. Då
de�a rimligen också är ak�eägarnas mål ﬁnns inget motsatsförhållande. De�a bör ske sam�digt
som anställda, kunder, miljö och samhälle inte drabbas utan snarare gynnas. Denna syn delas dock
inte av särskilt många ﬁnansmarknadsaktörer. Vilket framförallt kan manifesteras i de ESG
poängsä�ningar på bolag som numera ﬁnns a� �llgå en masse, där dock utgivarna av dessa
kvan�ta�vt sammansa�a ESGpoänger sällan är överens hur bolagen ska poängsä�as. Men det är
även en följd av a� de två ledande ﬁrmorna inom framställning av ESGra�ng sammanlagt har ca
40 personer anställda vars uppgi� är a� betygsä�a 20.000 bolag. Hur är de�a möjligt? Det är det
givetvis inte och resultatet blir a� de tvingas använda sig av faktorer som dels går a� avläsa
maskinellt och dels fak�skt mäts. Det sistnämnda är vik�gt – mycket av vad som är fak�sk
hållbarhet enligt oss kan inte kokas ner i en enda siﬀra som idag mäts �llräckligt bra av �llräckligt
många bolag för a� utgöra en faktor som godkänts och kan användas kvan�ta�vt. De�a resulterar
bland mycket annat i a� oljekoncernen Exxon anses vara e� hållbarare bolag än
va�enreningsbolaget Xylem. De�a går sannerligen s�ck i stäv mot vårt synsä� på vad hållbarhet
innebär. För på samma sä� som en ak�es P/Etal endast ger en y�erst begränsad bild av e�
företags värde, ungefär som a� bedöma kvaliteten på en bok u�från dess omslag, så kan
”Hållbarhetsvärdet” enligt oss inte förminskas �ll en ”allväderssiﬀra”.
Hur tänker då vi? Vår grundtes, vårt fundament i all bolagsanalys är a� det bolag som bäst löser
kunders problem vinner över �d. Och idag och sannolikt i många år framöver har många kunder en
utmaning de verkligen behöver hjälp med: hur anpassar vi vår aﬀärsmodell givet e� samhälle som
måste nå ne�o noll i utsläpp inom 25 år? Det är här företag som Brookﬁeld Renwable, Vestas Wind,
Schneider m.ﬂ. kommer in i bilden. Samtliga är innehav i Globalfonden och samtliga har en posi�v
påverkan på sina kunders problem och utmaningar inom miljöområdet. Resultatet av
beskrivningen ovan är dock tråkigt nog a� det kapital som sökt sig mot hållbarhet mestadels
hamnat i produkter som ser ut som vilken indexfond som helst: tungt viktade mot amerikanska
teknologiföretag och i övrigt små avvikelser på sektornivå. Och det borde kanske uppröra ﬂer ägare
av kapitalet än vad det gör? Miljöaspekten är dock inte den enda i arbetet med a� deﬁniera
hållbara aﬀärsmodeller – även om den o�a och rä�mä�gt tar störst plats på scenen. I begreppet
ESG innefa�as även a� driva företag med en social licens, dvs a� även ta �ll hänsyn även anställdas
villkor, trivsel, utvecklingspoten�al m.m. A� arbeta i e� större sammanhang, i e� harmoniskt team
och med e� högre sy�e än nästa månadsbudget är väl alla anställdas dröm och förhoppning!
Denna aspekt vill vi inte isolera från aﬀärsmodellens posi�va påverkan på jordens miljöutmaningar
– utan inkludera, foga ihop och sammanväga �ll e� helhetsperspek�v för företag med en sådan
tydlig hållbar aﬀärsmodell a� det i princip skriker ut si� budskap! Det är just dessa företag som
Didner & Gerge Global letar e�er. Endast. Dessa. Företag. Det betyder inte a� alla innehav
kommer lyckas i meningen ha en stark ak�eavkastning i varje mätperiod. Vad vi dock kan stå för
�ll 100 procent är a� samtliga de företag vars resa vi investerat i drivs i en anda a� operera inom
den sociala licens som företag måste förhålla sig �ll i fram�den. Den innebär a� bidra posi�vt �ll
en hållbarare miljö, inte förstöra den i en långsammare takt. Det innebär a� verka genom
inkluderande och medbestämmande principer gentemot sina anställda. Det innebär a� ständigt
försöka lösa sina kunders fram�dsproblem genom innova�on. Och det innebär för oss a� all�d
söka e�er ledtrådar på unika och uthålliga företagskulturer. Som investerare i Globalfonden ska du
vara säker på a� vi är fullkomligt genuina här.

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.

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).

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 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
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3,5%

Beta
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Tracking Error
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Bank och ﬁnans

30,0

USA

46,8

Teknologi

24,8

Kanada

17,9

Industri

14,2

Japan

10,1

Hälsovård

13,0

Frankrike

7,3

Media & kommunika�on

9,4

Storbritannien

7,2

Sällanköpsvaror

4,8

Danmark
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Ny�otjänster

3,7

Tyskland

3,2
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100,0

Total

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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.
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