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Small & Microcap  Förvaltarkommentar  December 2020
Under december månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en
avkastning på motsvarande 8,5 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under
denna period 4,3 procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var VNV
Global, Atoss So�ware och Carasent.
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VNV Global är e� svenskt investmentbolag som investerar i onoterade bolag.
Koncernen letar e�er investeringar i branscher och bolag med tydliga
inträdesbarriärer, möjliga nätverkseﬀekter och stor �llväxtpoten�al. VNV har gjort
framgångsrika investeringar inom radannonser, men har utökat sina placeringar �ll
a� även omfa�a verksamheter inom transport och digital hälsovård. VNV är en ak�v
ägare och söker vanligtvis investeringar där bolaget kan bli en betydande
minoritetsägare och ak�vt delta i styrelsearbetet.
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 kommer ATOSS
a� öka 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.
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Carasent är e� norskt holdingbolag vars enda �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.
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

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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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.
Tre av de svagaste innehaven under perioden var Ansell, THOR Industries och
Paradox Interac�ve.
Australiensiska Ansell är världsledande inom skyddshandskar och arbetar
huvudsakligen inom områdena industri, hälsovård och engångshandskar. Marknaden
för arbetshandskar är for�arande ganska fragmenterad och med en marknadsandel
på 15–20% är Ansell 34x större än sina närmaste konkurrenter inom industri och
engångshandskar. Koncernens rela�va storlek ger den fördelar inom både
produktutveckling och exklusiva samarbetsavtal med distributörer. Sedan 2017 har
Ansell lanserat e� 80tal nya produkter inom skyddshandskar och kläder och ansökt
om över 300 patent.
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.
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.

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.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

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.

* 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).

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  5 år
Standardavvikelse %

16,02

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB Class B

SWE

4,2%

Sumo Group PLC

GBR

4,0%

ATOSS So�ware AG

DEU

3,8%

Paradox Interac�ve AB

SWE

3,6%

Interpump Group SpA

ITA

3,4%

discoverIE Group PLC

GBR

3,4%

VNV Global AB Ordinary Shares

SWE

3,2%

Sharpekvot

0,81

MAG Interac�ve AB

SWE

3,1%

Beta

0,77

Carasent ASA

NOR

2,9%

Tracking Error

8,74

Victoria PLC

GBR

2,8%

Informa�onskvot

0,28

Alpha

4,46

Sverige
Storbritannien
Italien
Norge
Tyskland
USA
Frankrike
Spainien
Portugal
Nederländerna
Australien
Österrike
Schweiz
Total

%
23,4
22,0
15,2
7,7
6,1
5,9
5,3
2,8
2,8
2,4
2,3
2,0
1,9
100,0

Up Capture Ra�o

95,10

Down Capture Ra�o

79,96

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%
Media & kommunika�on

26,6

Teknologi

18,4

Industri

16,6

Sällanköpsvaror

14,4

Konsument, stabil

9,1

Hälsovård

8,7

Bank och ﬁnans

3,5

Basindustri & råvaror

2,8

Total

100,0

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.

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

