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Under september månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en 
avkastning på motsvarande 3,7 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under 
denna period 1,1 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var 
svenska Paradox Interac�ve, samt de två bri�ska bolagen Sumo Group och Fron�er 
Developments.

Paradox Interac�ve är en svensk utvecklare och förläggare av datorspel. Några av de 
sakerna vi gillar med Paradox är a� de är väldigt starka inom sina nischer, har en lojal 
och växande spelarbas samt har uppvisat en god förmåga a� utöka livslängden på 
sina spel genom a� regelbundet sälja ny� innehåll. Det sistnämnda möjliggör en god 
intjäningsförmåga många år e�er lansering och gör också Paradox mindre känsligt för 
nya spelsläpp än industrin i allmänhet. I början av månaden släppte Paradox spelet 
Crusader Kings III, som av allt a� döma har varit en mycket framgångsrik lansering.

Sumo Group är en bri�sk dataspelsutvecklare med bas i Sheffield. Bolaget arbetar 
framförallt med spelproduk�oner för externa uppdragsgivare, som SEGA, Disney och 
Sony. Sumo har varit med om a� utveckla en rad AAAspel som t.ex. �tlar i 
racingspelet Forzaserien (för MicroSo�), Li�le Big Planet (för Sony) och Hitman (för 
Square Enix). Do�erbolaget Atomhawk tar fram illustra�oner och design för bl.a. 
datorspel och filmer och har bl.a. arbetat med filmer som t.ex. Thor och Guardians of 
the Galaxy.

Fron�er Developments är en dataspelsutvecklare med flera framgångsrika 
spellanseringar bakom sig. Bolagets spelkatalog innehåller �tlar som Elite Dangerous, 
Planet Coaster och Jurassic World Evolu�on, vilka alla sålt i miljonupplagor. Fron�ers 
senaste spel, Planet Zoo, släpptes in november 2019 och hade redan i maj i år 

*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

21,0% 15,0% 6,3% 11,5% 13,6%

9,8% 6,8% 3,5% 7,7% 9,1%

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. 

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.  

passerat en miljon sålda exemplar. Fron�er har annonserat e� antal spännande 
samarbeten med bl.a. F1 och Warhammer vilka kommer a� resultera i fram�da 
spelsläpp.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var svenska VNV Global, tyska Basler 
samt bri�ska Victoria.

Vostok New Ventures är e� svenskt investmentbolag som investerar i onoterade 
bolag. Bolaget letar e�er investeringar i branscher och bolag med tydliga 
inträdesbarriärer, möjliga nätverkseffekter och stor �llväxtpoten�al. Vostok New 
Ventures har gjort framgångsrika investeringar inom radannonser, men har utökat 
sina placeringar även �ll transport och digital hälsovård. Vostok New Ventures är en 
ak�v ägare och söker vanligtvis investeringar där bolaget kan bli en betydande 
minoritetsägare och ak�vt delta i styrelsearbetet.

Tyska Basler är en ledande aktör inom högkvalita�va industriella kameror med en 
global marknadsandel på över 30%. Industrikameror utgör en central del av alla 
maskinvisionsystem och har väsentligt bä�re prestanda än vanliga kameror, t.ex. vad 
gäller bildhas�ghet. Baslers kameror används både av maskin�llverkare, som 
integrerar dem i sina egna produkter, och som nätverkskameror för digital 
videoövervakning. 70% av koncernens försäljning går idag �ll applika�oner inom 
industriell mass�llverkning, t.ex. för produk�on av halvledare, men 
användningsområden inom medicinteknik, logis�klösningar och intelligenta 
trafiksystem växer snabbt.  

Bri�ska Victoria Plc har �llverkat heltäckningsma�or sedan 1895, men förde under 
en lång �d en tynande �llvaro. Sedan 2012 har dock en ny ledning, med 
styrelseordförande Geoffrey Wilding i spetsen, sa� fart på utvecklingen. Victoria är 
idag Storbritanniens största �llverkare av heltäckningsma�or och nummer två i 
Australien. I slutet av 2017 tog Victoria si� första steg in på kakel och 
klinkermarknaden med förvärvet av spanska Keraben. 2018 och 2019 följde 
koncernen upp de�a genom a� köpa först Saloni och sedan Ibero.

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

15,68

0,81

0,81

7,88

0,45

4,98

99,32

79,52

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

Embracer Group AB Class B

ATOSS So�ware AG

Sumo Group PLC

discoverIE Group PLC

Kopparberg Bryggeri AB Class B

Interpump Group SpA

Bahnhof AB B

Sabaf

Superior Group Of Companies Inc

SWE 5,9%

SWE 4,4%

DEU 4,3%

GBR 4,2%

GBR 3,8%

SWE 3,5%

ITA 3,1%

SWE 3,1%

ITA 3,0%

USA 2,9%

Branschfördelning (%)

%

Media & kommunika�on 28,9

Teknologi 18,0

Industri 17,6

Sällanköpsvaror 13,4

Konsument, stabil 10,1

Hälsovård 6,8

Basindustri & råvaror 2,6

Bank och finans 2,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 27,6

Storbritannien 20,1

Italien 15,1

USA 6,5

Frankrike 6,1

Tyskland 6,0

Norge 6,0

Australien 2,8

Portugal 2,6

Österrike 2,1

Schweiz 1,9

Spainien 1,8

Nederländerna 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.


