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Bästa andelsägare,
Vi har under året som gått ställts inför stora utmaningar i samband med den pandemi som
drabbat världen. Vi har tvingats hantera frågeställningar vi tidigare inte kunnat föreställa oss.
Trots detta är det nödvändigt att inte glömma bort hanteringen av hållbarhetsfrågan. Den är
mycket viktig sett utifrån ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv. Vi vet att hur vi agerar
som fondbolag påverkar människor, miljö och samhälle. I fondbolaget ser vi hållbarhet som
en naturlig del av vårt arbete. Vi kallar inte våra fonder för ”hållbara” eller ”etiska” – några andra
alternativ existerar inte för oss. Vi kommer att fortsätta arbeta vidare med vår aktiva och
uthålliga förvaltning, och investera i välskötta bolag vars verksamhet vi förstår och som vi
bedömer har potential till god långsiktig utveckling. I denna rapport har du möjlighet att läsa
mer om vilka bolag vi exempelvis valt in under året utifrån dessa aspekter.
Nu blickar vi framåt och ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter!
Helena Hillström, VD
Mars, 2021
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Henrik Didner och Adam Gerge

Beskrivning av
fondbolagets verksamhet
Didner & Gerge Fonder AB (”Fondbolaget”) bildades 199407-18. Tillstånd att utöva fondverksamhet meddelades
1994-10-20. Verksamheten utgörs idag av förvaltning av fem
aktiefonder. Fondbolagets grundsyn är att ett välskött bolag
är ett bolag som respekterar internationella normer och överenskommelser vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
miljö och korruption. Det är i vårt och våra andelsägares intresse att agera ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Förvaltarna har därmed ett långsiktigt perspektiv när de investerar
och strävar alltid efter att hitta bolag som inser vikten av att
hushålla med resurser och minimera risker.
Verksamheten idag utgörs av förvaltning av fem aktiefonder:
•
•
•
•
•

Didner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Small and Microcap
Didner & Gerge US Small and Microcap

Förvaltningsvolymen per 2020-12-31 uppgick till 56,9
miljarder SEK.
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Riskinformation:
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med
risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns
tillgängliga på vår hemsida, www.didnergerge.se, eller kan
tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så
skickar vi dig denna information kostnadsfritt.

Samarbeten under året
Fondbolagens förening

Principles for Responsible Investments (PRI)

Fondbolaget är aktiva medlemmar i Fondbolagens förening som är en oberoende branschorganisation med
uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Under året har representanter från
fondbolaget engagerat sig i fyra olika arbetsgrupper: arbetsgruppen för redovisning, penningtvättsgruppen, föreningens juridik- och compliancegrupp samt arbetsgruppen
för ägarfrågor och hållbarhet.

Fondbolaget undertecknade år 2015 FN:s principer för
hållbara investeringar (PRI, Principles for Responsible
Investments). PRI omfattar sex principer, vilka fondbolaget
genom undertecknandet har åtagit sig att följa. De sex
principerna innebär i korthet följande för fondbolaget:

Swesif
Fondbolaget är medlemmar i Swesif (Sweden´s Sustainable Investment Forum) som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara
investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka
kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla
investeringar. Swesif har tagit fram hållbarhetsprofilen,
vilket är ett standardiserat informationsblad som komplement till fondfaktabladen som beskriver fondens arbete
med hållbarhetsfrågor. Fondernas hållbarhetsprofiler går
att finna på vår hemsida www.didnergerge.se, samt på
www.hallbarhetsprofilen.se.

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF)
Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) är en oberoende nämnd med syfte att följa upp att fondbolagen i
sin information och marknadsföring beaktar de regler som
gäller, bland annat Fondbolagens förenings riktlinjer för
fondbolagens marknadsföring och information. Fondbolaget har idag en representant i ENF:s styrelse.

1. Vi ska beakta ESG*-aspekter i våra 				
investeringsanalyser och placeringsbeslut.
2. Vi ska vara aktiva ägare och beakta ESG-frågor i våra 		
egna riktlinjer och i vårt arbete.
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring ESG-frågor i 		
de bolag vi investerar i.
4. Vi ska aktivt verka för att främja acceptans och 		
implementering av principerna inom finansbranschen.
5. Vi ska arbeta tillsammans för att följa principerna så 		
effektivt som möjligt.
6. Vi ska rapportera kring våra aktiviteter och framsteg
vad gäller vårt arbete med att implementera principerna.
* ESG är ett vedertaget begrepp i finansbranschen, som används för att
beskriva hållbarhet ur ett miljö- (Environmental), socialt- (Social) och
ägarstyrningsperspektiv (Governance).

Institutionella ägares förening (IÄF)
Fondbolaget är medlemmar i Institutionella Ägares Förening (IÄF). IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare
på den svenska aktiemarknaden genom att engagera sig
i bolagsstyrningsfrågor samt genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden.
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Bolagets organisation
Vid årsskiftet (2020-12-31) såg organisationen ut
enligt följande. 27 personer är för närvarande anställda
i fondbolaget. Organisationen utgörs av:

Verkställande ledning:
1. Helena Hillström, Verkställande direktör

Förvaltarorganisation:
1. Adam Gerge, Bolagets ordförande
2. Henrik Didner, Vice VD
3. Simon Peterson, Fondförvaltare
4. Carl Bertilsson, Fondförvaltare
5. Carl Gustafsson, Fondförvaltare
6. Kristian Åkesson, Fondförvaltare
7. Henrik Andersson, Fondförvaltare
8. Lars Johansson, Fondförvaltare
9. Carl Granath, Fondförvaltare
10. Henrik Sandell, Fondförvaltare
11. Jessica Eriksson-Frank, Fondförvaltare
12. Linn Hansson, Fondförvaltare

Ekonomi och administration:
1. Camilla Karlsson, Ansvarig administration
2. Annica Hammarberg, Handläggare
3. Josefine Sjölund, Handläggare
4. Emma Forsberg, Handläggare
5. Christian Swaij, Handläggare
6. Tove Åkerrén, Handläggare
7. Frida Clausén, Handläggare
8. Anna Marino Jonsäll, Handläggare
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Till administrationen hör även timanställda för fondvärdering.

Kontrollfunktioner:
1. Richard Toss, Ansvarig riskkontroll
2. Åsa Eklund, Ansvarig regelefterlevnad och 			
		 hållbarhet
3. Monika Jenks, Ansvarig juridik
4. Mathilda Larsson, Hållbarhetskoordinator

Marknadsföring och distribution:
1. Ludvig Löfving, Ansvarig tredjepartsförsäljning
2. Johan Oskarsson, Ansvarig institutionell försäljning

Fondbolagets styrelse:
1. Adam Gerge, Ordförande, Ekon.lic.
2. Henrik Didner, Vice VD, Fil dr. i företagsekonomi
3. Anders Eriksson, Civilingenjör
4. Kristina Patek, Senior Investment Director, Stena 		
		 Sessan
5. Mats-Olof Ljungquist, Civilekonom
Till styrelsen adjungeras Helena Hillström (VD) och
Monika Jenks (Ansvarig juridik).

Hållbarhet i fondbolaget
Hållbara investeringar

Påverkar

Fondbolaget tillämpar aktiv förvaltning, och väljer noggrant ut innehav till fonderna utifrån en grundlig bolagsanalys. Fonderna investerar i ett fåtal utvalda bolag världen
över. Våra förvaltare lägger ner avsevärd tid på att utröna
huruvida bolag drivs av personer med hög integritet och
med affärsmodeller som behåller sin relevans, så att vi
kan vara långsiktiga ägare. För oss är det viktigt att göra
ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför djup
kunskap om hur bolagen i våra fonder arbetar med hållbarhet. Vi ser oss som långsiktiga investerare med uppgift att
investera i bolag som vi bedömer kommer att vara lönsamma och leverera god avkastning till våra kunder över tid
och till en rimlig risk. Risk innefattar i detta avseende både
finansiella risker och hållbarhetsrisker. Utgångspunkten
i investeringsfilosofin för fondbolagets samtliga fonder
är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare
samt hållbara affärsmodeller.
Vårt arbete med hållbara investeringar sker på en rad
olika sätt – allt från att vi strävar efter att hitta bolag som
inser vikten av att hushålla med resurser, till att utesluta
bolag som underpresterar inom hållbarhet. Genom att
vara aktiva ägare kan vi även påverka bolagen vi äger att
förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dessa tre strategier (väljer
in, väljer bort och påverkar) ligger till grund för hur vi aktivt
integrerar hållbarhet i vår förvaltning.

Genom dialog med bolag vi investerat i kan vi påverka bolagen positivt i syfte att få bolagen att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via
oss eller via tredje part i samarbete med andra investerare.
För oss är det även viktigt att ha en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra det är att vi engagerar
oss i bolagens valberedningar, samt närvarar och röstar på
bolagsstämmor där vi är stora ägare.

Väljer in
Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera bolag som arbetar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår
grundsyn är att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad
gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. För oss är det viktigt att välja in ansvarsfulla bolag,
och vi skaffar oss därför kunskap om hur våra portföljbolag arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är
en central del i bolagets strategi.

Valberedningar och röstningar under året
Fondbolagets viktigaste uppgift är att på ett ansvarsfullt,
långsiktigt och hållbart sätt aktivt förvalta och öka värdet
av våra kunders, tillika fondandelsägarnas, tillgångar. Som
fondbolag företräder vi fondandelsägarna i alla frågor som
rör de förvaltade fonderna, vilket inkluderar att representera
fondandelsägarna i ägarfrågor.
I de fall där fondens innehav i ett bolag är av en sådan
storlek att det gör att vi får möjlighet att ingå i bolagets
valberedning, tackar vi som huvudregel ja till att delta i valberedningsarbetet och därmed till den möjlighet till ägarpåverkan och kontroll som det arbetet innebär. Det ger oss
rätt att bland annat föreslå stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande, revisor och styrelsearvodets storlek
och fördelning. Deltagande i valberedningsarbete ger oss
också en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar i det berörda bolaget. De undantagsfall där vi tackar nej till möjligheten att delta i valberedningsarbetet kan till exempel vara
situationer där våra förvaltare planerar att i närtid sälja
hela eller delar av det portföljinnehav som skulle kvalificera för valberedningsarbete. Vi kan också välja att lämna
valberedningsarbetet i det fall vi inte får gehör för viktiga
relevanta frågor som ska hanteras av en valberedning. I
tabellen nedan visas de valberedningar vi deltagit i inför
stämmosäsongen 2020.

Väljer bort
Förvaltarna strävar efter att utesluta investeringar i bolag
som är verksamma i vissa branscher där vi bedömer att
det finns stora utmaningar gällande hållbarhet. Fonderna
investerar inte i bolag vars verksamhet strider mot internationella riktlinjer och konventioner. Vi har nolltolerans mot
bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen, samt utesluter till stor del bolag som är involverade i fossila bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet,
pornografi och krigsmateriel.

Deltagit i valberedningsarbete 2020

Bransch

AAK
Ambea
Attendo
Beijer Alma
Bufab
Coor
Dometic
Elanders
Hexpol
Husqvarna
Lagercrantz
Lifco
MAG Interactive
Mekonomen
Securitas
Thule
Trelleborg

Dagligvaror
Hälsovård		
Hälsovård		
Industrivaror & tjänster
Industrivaror & tjänster
Industrivaror & tjänster
Sällanköpsvaror & tjänster
Industrivaror & tjänster
Industrivaror & tjänster
Sällanköpsvaror & tjänster
IT		
Hälsovård		
IT
Sällanköpsvaror & tjänster
Industrivaror & tjänster
Sällanköpsvaror & tjänster
Industrivaror & tjänster

7

Representanter från fondbolaget deltar normalt på bolagsstämmor som hålls i bolag där vi också har deltagit i valberedningsarbetet. Vid bolagsstämmor har fondbolaget
regelmässigt en egen representation, som i de flesta fall
utgörs av någon av grundarna eller av en förvaltare som
ingår i det förvaltarteam som beslutat att investera i det
aktuella bolaget. Vi kan också delta i bolagsstämmor i de
bolag där fonderna tillhör de större ägarna eller där innehavet i bolaget representerar ett icke oväsentligt innehav i
fonden. För att ett deltagande ska vara motiverat ska det
finnas skäl för oss att ta ställning till en enskild fråga eller
framföra synpunkter. Ett deltagande kan också vara motiverat där det finns ett informationsvärde eller något att
tillföra bolaget genom att närvara vid stämman.
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Deltagande
vid stämma

Eftersom vi, för att sprida riskerna, investerar i ett stort antal bolag och bedriver aktiv förvaltning, är vår bedömning
att aktieinnehavets storlek sett i relation till ägandet av
effektivitetsskäl och utifrån andelsägarnas gemensamma
intresse måste bli styrande för nivån på engagemanget i
respektive bolag. Vi har ambitionen att själva sätta oss in i
de frågor som behandlas på bolagsstämmor. Endast i särskilda undantagsfall, till exempel om en fråga som kommer upp till omröstning är komplicerad eller det är fråga
om förhållanden som är specifika för ett visst land, kan vi
komma att använda oss av röstningsrådgivare. Vi har under 2020 inte röstat emot något av styrelsens förslag inför
stämman. I tabellen nedan redovisas de bolagsstämmor
vi deltagit vid.

Bolag

Datum

Röstning via
ombud

Poströstning

Proxyröstning

AAK

2020-11-26

X

Ambea

2020-05-15

X

Amsterdam
Commodities N.V

2020-12-08

Ashmore PLC

2020-09-30

Atlas Copco

2020-11-26

X

Beijer Alma

2020-03-25

X

BioGaia

2020-11-25

X

Bravida

2020-10-23

X

Bufab

2020-04-21

Cargotec OYJ

2020-12-04

X

Diploma PLC

2020-12-08

X

X
X

X

Elanders

2020-06-25

X

Electrolux

2020-11-03

X

Embracer

2020-05-20

X

Embracer

2020-11-16

Epiroc

2020-11-27

X

Hexagon

2020-12-01

X

Hexpol

2020-11-20

X

Husqvarna

2020-06-26

X

Indutrade

2020-06-02

Indutrade

2020-12-03

X

Konecranes PLC

2020-12-04

Lagercrantz

2020-08-25

X

Lifco

2020-06-24

X

MAG Interactive

2020-01-14

Recipharm

2020-05-12

X

Sagax

2020-11-10

X

X
X

X

Systemair

2020-08-26

X

Thule

2020-04-28

X

Trelleborg

2020-04-23

Tristel PLC

2020-12-08

X
X

Fondbolagets
hållbarhetsrisker
ESG-risker
För att begränsa klimatpåverkan och anpassa vårt samhälle till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp kommer
det krävas omfattande politiska, juridiska och tekniska
förändringar. Beroende på karaktären och hastigheten
på dessa förändringar kan omställningsriskerna påverka
olika branscher och bolag i olika utsträckning och omfattning. Sådana risker kan även få ekonomiska konsekvenser
för bolag i form av exempelvis direkt skada på tillgångar
eller indirekta skador såsom avbrott i leverantörskedjan,
vilket i sin tur kan leda till konsekvenser på avkastningen.
Den finansiella utvecklingen kan också påverkas av mer
långsiktiga förändringar i tillgången på vatten och mat
samt extrema temperaturförändringar som påverkar företagets lokaler, verksamhet, leverantörskedja, transportbehov och arbetstagarnas säkerhet. Vi står här inför en ny
typ av skeende, med att prissätta risker och konsekvenser
av till exempel klimatförändringar, där vi inte har historik
eller tidigare data att luta oss emot utan istället måste estimera framtida händelser och dess påverkan. Vi saknar
dessutom ofta standardiserad information då bolagen inte
alltid har möjlighet att mäta och redovisa sin klimatpåverkan, inte minst om man ser till hela värdekedjan.
För oss är det viktigt att vi försöker förstå, värdera och
hantera dessa risker. Här spelar ESG-analysen en viktig
roll, vilken är en integrerad del av bolagsanalysprocessen
för samtliga Didner & Gerges fonder. Även påverkansarbete i form av dialog är ett viktigt verktyg för oss i fråga för
att skapa oss en bättre uppfattning kring dessa aspekter.
Riskhantering och minimering av risker ingår som en del i
vårt aktiva ägande.
Utöver våra investeringar har inga direkta väsentliga
risker i verksamheten inom området miljö identifierats.
Fondbolaget använder sig av Svanenmärkt papper och så
kallad ren el från vindkraft. Till viss del behöver fondförvaltarna och säljorganisationen genomföra resor för att utföra sitt arbete, men detta anser vi inte utgöra en väsentlig
hållbarhetsrisk för fondbolaget.
Fondbolaget har inte identifierat några väsentliga risker
inom området socialt ansvar eller mänskliga rättigheter
som är aktuella för verksamheten. Fondbolaget bedriver
ingen rådgivande verksamhet. Fondbolaget omfattas av
betydande konsumentskyddsregler vid kontakten med
våra kunder. I bolaget finns också kontrollfunktioner som
ansvarar för att bland annat regler avseende personuppgifter, konsumentskydd och åtgärder mot penningtvätt följs.

Arbetsmiljö och medarbetare
Verksamheten innebär inte några större arbetsmiljörisker,
och vi hanterar de krav på verksamheten som uppställs
i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om
vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi
lever upp till föreskrifter och gällande normer. Arbetsmiljön i Didner & Gerge Fonder ska inte utsätta medarbetare
för risk för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår
arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.
En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö
som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i

sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro
av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet
till påverkan i den egna arbetssituationen.
Under året har flertalet anpassningar gjorts i verksamheten på grund av coronapandemin. Där det är möjligt
har anställda beretts möjlighet att arbeta hemifrån och
digitala lösningar har använts i högre grad. Vad gäller de
anställda vars arbete inte är möjligt att utföra på distans
har kontorsmiljön upprättats på ett sådant sätt att fysisk
distansering är möjlig.
Fondbolaget ska arbeta för att jämställdhetsfrågor lyfts
fram och medvetandegörs. Vi ska kartlägga risker för diskriminering och vidta lämpliga åtgärder mot diskriminering
i alla delar av verksamheten. Detta gäller bland annat arbetsmiljö, lönesättning, utbildning, rekrytering, samt möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. Fondbolaget
har ett system för ersättning vid föräldraledighet som ska
minska bortfallet av inkomst vid föräldraledighet och därmed underlätta för anställda att vara föräldralediga.
Årligen genomförs en lönekartläggning. Syftet med
lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor
mellan kvinnor och män. I fondbolagets verksamhet förekommer skilda typer av arbete, som i arbetsvärderingen i
lönekartläggningen hamnar på olika nivåer. Mellan de olika
grupperna av typ av arbete är löneskillnaderna stora, men
inom grupperna ser vi ingen löneskillnad baserad på kön.
Anställda i fondbolaget omfattas dels av en sjukförsäkring som ska täcka upp för förlorad inkomst vid sjukfrånvaro, dels en sjukvårdsförsäkring som omfattar kostnad
för sjukvård i viss omfattning. Sjukfrånvaron i bolaget är
fortsatt låg.
Fondbolaget erbjuder sina anställda årliga friskvårdsbidrag upp till den maximala gränsen som tillåts av Skatteverket, samt massage på kontoret månatligen, för alla
som önskar. Vid föräldraledighet erbjuds kompletterande ersättning från bolaget. För del av personalen erbjuds
även möjlighet till delägarskap i bolaget.

Etiska riktlinjer
Styrelsen i fondbolaget har fastställt riktlinjer för hantering
av etiska frågor. Samtliga anställda i fondbolaget får minst
årligen ta del av riktlinjerna och bekräfta att de tagit del av
dem.
Som fondbolag under tillsyn har vi åtagit oss att följa lagar och regler avseende bland annat intressekonflikter och
egna affärer. Reglerna behandlar bland annat att uppmärksamma och hantera eventuella intressekonflikter som kan
uppstå i verksamheten och där bolaget alltid ska agera i
andelsägarnas bästa intresse. Genom sitt medlem-skap
i Fondbolagens förening har fondbolaget också att följa
den självreglering som utarbetas på fondområdet.
Samtliga anställda i fondbolaget har informerats om
väsentligheten av att vid viktiga etiska, moraliska eller juridiska frågor som rör verksamheten eller vid frågor som
är av principiell natur, skyndsamt rapportera till styrelsens
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ordförande som sedan har att förelägga dessa för styrelsen på lämpligt sätt.
En generell inställning hos fondbolaget är att som litet
fristående fondbolag är vårt rykte oerhört värdefullt. Det
ska genomsyra hela verksamheten och alla anställdas
agerande. Detta innebär att när vi ställs inför en svår etisk
fråga så ska samtliga anställda sträva efter att inte bara
självklart hålla sig på rätt sida om lagen utan helst aldrig
närma sig någon gråzon, vare sig juridiskt eller etiskt sett.
En bra fråga för alla anställda att ställa sig vid en tveksam
situation är om man utan tvekan kan se sitt agerande beskrivet i detalj i en tidningsartikel. I många fall räcker det
med att bara en viss tvekan inför situationen uppstår, då
är det sannolikt bättre att avstå. Vid misstanke om att
den anställde själv eller någon av annan av våra anställda
handlat etiskt tveksamt, ska denne omedelbart vända sig
till företagets ledning så att lämpliga åtgärder kan vidtas
snarast möjligt.
Angående hantering av gåvor och andra förmåner så
finns bestämmelser om mutor och bestickning för egen
eller företagets räkning. Fondbolaget följer också den
praxis rörande mutor som utvecklats och om vilken kännedom sprids genom Institutet mot mutor. Sammanfattningsvis så är i lagtexten det centrala begreppet ”otillbörlig
förmån”, d.v.s. om förmånen kan ha som syfte att påverka
mottagarens handlande i en viss riktning. Anställda hos
Didner & Gerge får aldrig ta emot gåvor eller andra förmåner som kan påverka handlandet eller skapa en beroendeställning. Det finns ingen beloppsgräns som gör en förmån
otillbörlig, det behöver inte ens finnas ett ekonomiskt värde, utan bedömningen görs utifrån omständigheterna i det
enskilda fallet. Ledord i bedömningen ska vara måttfullhet
och transparens. Under året har inte uppkommit några fall
där vi haft anledning att misstänka förekomst av mutor,
bestickning eller liknande.
Fondbolaget har också upprättat ett rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta
överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten, ett s.k. visselblåsarsystem. Inga anmälningar om
misstänkt överträdelse har inkommit under året.
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FN:s Globala mål för hållbar utveckling
– och hur Didner & Gerge bidrar
Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable
Development Goals). Världen har i och med detta enats om en affärsplan för framtiden, och vi behöver tillsammans göra en kraftansträngning för att till år 2030 uppnå
målet att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred
och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Hur bidrar då du som fondsparare i Didner &
Gerge Fonder till detta?

Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha goda möjligheter att rekrytera
nya kvalificerade medarbetare.
Hur bolagen vi investerar i arbetar med arbetsmiljöfrågor, de anställdas säkerhet och personalomsättning är något som våra förvaltare integrerar i sin analys av
bolaget. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men även för att minimera de
finansiella risker som kan uppkomma om bolaget inte sköter sig på dessa punkter.
Vi anser att samhällsengagemang är viktigt och har valt att stödja en av världens
mest framstående biståndsorganisationer – Läkare utan gränser. Fondbolaget har
även sponsrat Team Rynkeby till förmån för Barncancerfonden.

Vi ska arbeta för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs. Vi ska
kartlägga risker för diskriminering och vidta lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten. För oss gäller det bland annat arbetsmiljö, lönesättning, utbildning, rekrytering, samt möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. Detta är också viktiga
faktorer i våra investeringsbeslut. Vi vill att de bolag vi investerar i ska ha samma
grundvärderingar som vi har, och att även de arbetar för att jämställdhetsfrågor lyfts
fram och medvetandegörs.

Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare, samt långsiktigt hållbara affärsmodeller. Vi letar bland annat efter
investeringar i bolag verksamma inom exempelvis vattenrening, vatten- och solkraft
eller elbilar.

Hur vi än vrider och vänder på det, kommer vi inte undan att klimatfrågan är viktig ur
ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv. Vi strävar alltid efter att hitta bolag som
inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.
Den finansiella sektorn har ett relativt lågt klimatavtryck, men genom att beakta
hållbarhet i investeringsbeslut kan dess inverkan bli stor. Genom exempelvis exkludering av koldioxidtunga branscher undviker vi per automatik att investera i de bolag
som släpper ut just höga halter koldioxid, och som allmänt också anses ha stor
direkt negativ klimatpåverkan.
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Koldioxidavtryck
Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck
i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i
våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av
fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de
bolag som producerar fossila bränslen, och som allmänt
också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.
Fondbolaget identifierar och mäter koldioxidavtrycket för
fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och
oberoende part (ISS ESG), och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning
av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens
förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda
är ett intensitetsmått som visar fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva bolag, där ett lågt tal innebär
att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med
en verksamhet som har låga utsläpp i förhållandevis till
sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade
tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller
indexfond.

Obs!
Beräkningarna är till viss del baserade på uppskattningar.
Beräkningarna tar inte heller hänsyn till att delar av fondförmögenheten utgörs av banktillgodohavanden. En justering för denna faktor skulle betyda att det redovisade värdet
skulle vara något lägre för samtliga fonder.
Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut (per 2020-12-31). Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas
inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till
ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på
www.didnergerge.se/hallbarhet. Mätning av våra fonders
koldioxidavtryck görs i samarbete med extern analysleverantör (ISS ESG).
* Koldioxidekvivalenter (Co2e) är en måttenhet som gör det
möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Genom
att uttrycka utsläppen av en viss växthusgas i Co2e anges
hur mycket koldioxid som skulle krävas för att ge samma
klimatpåverkan.

Vi redovisar koldioxidutsläppet för samtliga av våra fem
fonder (för respektive fonds koldioxidavtryck, se avsnittet
Uppföljning hållbarhetsarbetet). Fondernas klimatpåverkan visar den totala mängden Co2e* som släpps ut via
investeringar som ingår i fonden. Utsläppen redovisas i
relation till jämförelseindex.

Hållbarhet i förvaltningen
Uppföljning hållbarhetsarbete
Didner & Gerges samtliga fonder är aktivt förvaltade aktiefonder. Förvaltarna letar efter välskötta bolag att investera
i, vilket inkluderar bedömningar kring ESG-frågor. Fondernas urvalsprocess har utformats med detta i åtanke.
ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen för samtliga Didner & Gerges fonder. I samband med
analysen beaktas relevanta ESG-faktorer och hur enskilda
bolag ligger till jämfört med sina konkurrenter. ESG-faktorer diskuteras också löpande med representanter för bolagen. Vi kallar inte våra fonder för ”Etiska” eller ”Hållbara”
– några andra alternativ existerar inte.
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Didner & Gerge Aktiefond

Simon Peterson & Carl Bertilsson

Fonden har valt in
Förvaltarna genomför återkommande en helhetsbedömning av bolagens förutsättningar och värdering. En viktig
del av detta arbete är att beakta relevanta ESG-faktorer,
både från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv. Förvaltarna har identifierat ett antal fokusområden för respektive
innehav som vi bedömer är viktigast ur ett ESG-perspektiv,
som vi följer och uppdaterar kontinuerligt. Hållbarhetsarbetet i fonden har utvecklats i en positiv riktning. Förvaltarna har under 2020 gjort fördjupade analyser ur ett
ESG-perspektiv.
Fokus på hållbarhet ökar även från bolagens sida. Vi ser
att ett ökat hållbarhetsfokus skapar konkreta affärsmöjligheter. Många svenska företag ligger långt fram inom
hållbarhetsarbetet relativt internationella konkurrenter.
Det ger dem konkurrensfördelar då fler kunder i större utsträckning tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut. Några bolag i portföljen kan nämnas särskilt utifrån
ett hållbarhetsperspektiv:
AstraZeneca är ett läkemedelsbolag med fokus främst
inom cancervård, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och
diabetes. Bolaget gör stora investeringar i forskning och
utveckling av nya läkemedel, och har de senaste åren haft
mycket goda framgångar med framtagning av nya mer
effektiva läkemedel, inte minst inom cancervård. Under
2020 har AstraZeneca tillsammans med Oxford University
utvecklat ett vaccin för covid-19 som nu har fått godkännande och börjat användas. Vaccinet kommer att säljas
utan vinst under pandemin.
Atlas Copco tillverkar utrustning, såsom kompressorer,
vilken finns i en stor del av världens fabriker. Atlas Copco
noterar ett ökat intresse från kundernas sida att investera
i utrustning som minskar energiförbrukningen, vilket är
positivt för miljön och genererar produktivitetsvinster för
kunderna. Atlas Copcos produkter är ledande inom energieffektivitet, och deras produkter bidrar till en lägre energiförbrukning.
Epiroc levererar utrustning och tjänster till gruvindustrin
och hjälper sina kunder att öka säkerheten och produktiviteten i gruvorna. Båda faktorerna har betydande positiva effekter ur ett ESG-perspektiv då gruvor är riskfyllda
arbetsplatser och produktivitetsförbättringar leder till lägre

resursanvändning. Bolagets fokus på automation och
elektrifiering i gruvorna leder till fördelar på flera områden.
Operatörerna behöver inte befinna sig nere i gruvschakten
i samma utsträckning, utan kan vara i en säkrare och mer
hälsosam miljö i kontrollrum eller ovan jord. Miljöbelastningen minskar också genom elektrifiering då gruvorna
kan spara stora mängder energi och dieselförbrukning
genom minskad ventilation.
Systemair är ett nytt innehav i fonden. Systemair är en ledande aktör inom ventilation i Europa med stor exponering
mot kommersiella fastigheter. Kommersiella fastigheter
står för en stor del av världens energiförbrukning och därmed koldioxidutsläpp. Systemairs produkter hjälper till att
sänka energiförbrukningen och bidrar därmed till lägre
koldioxidutsläpp. Under covid-19-pandemin har fokus på
god ventilation ökat i syfte att minska smittspridningen,
där koncernens produkter kan hjälpa till att minska smittorisken. Energieffektivitet i fastigheter får också allt större
fokus och det kommer stimulanser inom detta område,
som en del i att återstarta ekonomier efter covid-19 samt
för att kunna nå klimatneutralitet i Europa.
Volvo tillverkar bland annat lastbilar, vilka är stora utsläppare av koldioxid och andra skadliga ämnen. Volvo har
varit och är framgångsrika med sitt arbete att hela tiden
utveckla lastbilar som är mer bränsleeffektiva, vilket bidrar
till att sänka utsläppen. Vi ser att kunderna har ett stort
intresse av att investera i lastbilar som är mer bränsleeffektiva då det minskar både utsläpp och kostnader. Volvo
utvecklar även elektrifierade lastbilar, vars andel kommer
att öka framöver. Volvo anläggningsmaskiner har ett intressant projekt i Electric Site, där de lyckats minska koldioxidutsläppen med 98 % hos en kund. Electric Site har god
potential att kommersialiseras framöver.

Fonden har valt bort
Förvaltarna arbetar med både positiv och negativ screening. Basen utgörs av så kallad negativ screening. För fullständiga exkluderingskriterier, se fondens hållbarhetsprofil
https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/
Inga förändringar med negativ screening som primär
orsak skedde under 2020.

Fondbolaget har påverkat
Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt
dialog med innehavens bolagsledningar. Förvaltarna för
kontinuerlig dialog med innehaven kring hållbarhet och vill
se att de utvecklas i rätt riktning i dessa frågor. Vi har ett
brett fokus gällande ESG-frågor och under 2020 jobbade vi
extra mycket med miljöfrågor och särskilt koldioxidutsläpp.
AAK. Palmolja är en viktig råvara för AAK och för industrin
som helhet. Palmolja ger en hög avkastning olja per hektar
och ger inkomster direkt till lokalsamhällena eftersom en
stor del av palmoljan produceras av småjordbrukare. Ett
stort problem med palmoljan är dock att det skövlas regnskog för att anlägga nya plantage. Förvaltarna har under
en längre tid haft en dialog med AAK om behovet att kunna
spåra inköpen och därmed säkerställa att palmoljan köps
in från hållbara plantage. Vi bedömer att AAK är bland de
ledande aktörerna i branschen i att utveckla hållbarhetsarbetet, och de har under de senaste åren ökat spårbarhe-
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ten till plantage betydligt. Dock återstår mycket arbete och
vi fortsätter föra en dialog i denna fråga. Vi ser positivt på
att AAK mot slutet av året offentliggjorde en ambition att
nå 100% spårbarhet till plantage 2025, samtidigt som man
anslöt sig till Science Based Targets-initiativet.
Fondbolaget har deltagit i dialog med Ericsson via extern
part (ISS ESG) gällande anklagelser om korruption i Asien.
ISS ESG uppger att Ericsson har varit öppna och transparanta samt vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med
problemen.

Fondens koldioxidavtryck
Fondbolaget har låtit mäta fondens koldioxidavtryck. Beräkningarna har utförts av en extern part (ISS ESG) och i
enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det mått
som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större
utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som
har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna
bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för
ett jämförbart index eller indexfond. Observera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens
koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande.
Underliggande beräkningsdata omfattar Scope 1 (bolagens
direkta utsläpp från utsläppskällor ägda eller kontrollerade
av företaget) och Scope 2 (bolagens indirekta utsläpp från
konsumtion av el, värme eller ånga). Måttet säger ingenting
om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle eller
övriga indirekta utsläpp (Scope 3).

Koldioxidavtryck per 2020-12-31
Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, tCO2 e/Mkr intäkt
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Didner & Gerge Småbolag

även tillgång till så kallad grön finansiering vars upplåningskostnad är förhållandevis låg.
Cargotec är ett finskt verkstadsföretag med verksamhet
i en rad branscher med en gemensam nämnare i att det
handlar om lyftutrustning av olika slag. Vi bedömer att det
finns en underliggande drivkraft i att elektrifiera denna typ
av utrustning, exempelvis när det gäller gaffeltruckar som
används vid hamnar. Dessa är i dagsläget oftast dieseldrivna, vilket bidrar till omfattande utsläpp. Givet att det
handlar om utrustning som ofta är knuten till en viss geografisk plats kan elektrifiering vara ett gångbart alternativ.
Effektiv hantering av gods i terminaler och hamnar är även
en viktig faktor.

Kristian Åkesson & Carl Gustafsson

Fonden har valt in
En investering i ett nytt innehav sker alltid efter en helhetsbedömning av bolagets förutsättningar och värdering. I
samband med detta beaktas relevanta ESG-faktorer, både
från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv. Fonden har under året investerat i tio nya innehav och vi bedömer att alla
dessa bolag på olika områden uppfyller de krav vi ställer
på hållbarhetsarbete.
AAK är en svensk leverantör av vegetabiliska oljor och
fetter som används inom livsmedelsindustrin. AAK använder en rad råmaterial för att tillverkade dessa produkter,
och bland dessa finns palmolja som hamnat i fokus under
året. Det finns en påtaglig komplexitet i fallet palmolja då
det ger en hög avkastning olja per hektar plantage och det
skapar inkomster till lokalsamhällen som odlar. Samtidigt
finns det en problematik där det skövlas regnskog för att
anlägga nya plantager. Det finns därmed ett behov att kunna spåra varifrån palmoljan köps, vilket är en åsikt som
fondbolaget framför till AAK under flera år som existerande aktieägare i Didner & Gerge Aktiefond. AAK har under
2020 offentliggjort en ambition att nå 100% spårbarhet till
hållbara plantager per 2025, samtidigt som man har anslutit sig till Science Based Targets-initiativet. Detta är steg i
riktning men vi bedömer att frågan kommer att fortsätta
vara i fokus.
Bonava är en bostadsutvecklare med verksamhet i Norden, Ryssland, Baltikum samt Tyskland. Byggnation är en
verksamhet med stor miljöpåverkan, vilket även gäller bostadsbyggande. Därför ser vi det som positivt att Bonava som första europeiska bostadsutvecklare anslöt sig
till Science Based Targets-initiativet med en målsättning
att sänka klimatpåverkan från verksamheten med 50% till
2030 jämfört med 2018. Bonava är i ett bostadsprojekt
den aktör som bestämmer vem som ska bygga, vem som
ska leverera material och vilken typ av uppvärmnings- och
ventilationslösningar som ett bostadshus ska ha. Därför
har de en stor indirekt påverkan på den direkta påverkan
som en större grupp bolag och konsumenter har på miljön.
I ett längre perspektiv kan även en mer miljövänlig process
än snittet i sektorn bli en konkurrensfördel, då fokuset på
hållbarhet från konsumentens sida bedöms öka. Det ger

Huscompagniet är en dansk bostadsutvecklare med fokus på villor och radhus i framförallt Danmark. I likhet med
Bonava är detta en verksamhet med hög klimatpåverkan
under själva byggnationen, samtidigt som boende i sig är
en aktivitet med hög klimatpåverkan. Ökad medvetenhet
kring detta och även reglering kring hur en bostad ska utformas avseende isolering, uppvärmning med flera andra
faktorer är därför en faktor att ha i åtanke kring Huscompagniet. Det genomsnittliga priset per bostad som Huscompagniet utvecklar har under de senaste åren haft en
gynnsam trend mycket tack vare dessa faktorer.
Konecranes delar många likheter med Cargotec när det
gäller hållbarhetshänsyn, och de två bolagen är dessutom
föreslagna att fusioneras under 2021. Konecranes verksamhet består av leveranser av olika former av lyftutrustning – dels rörlig utrustning som gaffeltruckar och kranar,
dels stående utrustning som traverser. I en ökad grad kan
denna rörliga utrustning elektrifieras, vilket är en gynnsam
trend. En god servicegrad av den existerande utrustningen kan samtidigt förlänga livslängden på den. Konecranes
har ambitioner att minska sin klimatpåverkan och har anslutit sig till Science Based Targets-initiativet.
Pexip är ett norskt mjukvarubolag som är verksamt inom
videokommunikation. Bolaget uppvisade en kraftig och
lönsam tillväxt redan innan covid-19-pandemin men har
både gynnats samt möjliggjort att anställda i stor utsträckning har kunnat arbeta hemifrån. Pexips produkter och
tjänster möjliggör ett minskat resande för sina kunder och
erbjuder därigenom ett verktyg att minska sin klimatpåverkan. Bolaget kan även bidra till bättre work/life-flexibilitet
och kan vara ett verktyg för föräldrar, inte minst kvinnor,
att tidigare återgå till sitt arbete i samband med föräldraledighet.
PatientSky är ett mjukvarubolag verksamt inom hälso- och
sjukvård och erbjuder bland annat journalsystem, receptförskrivningshanteringsverktyg samt hälsovårdsappar.
Bolagets teknik gör det möjligt för sjukvården att effektivisera resurser och personal för att skapa bättre förutsättningar för bättre vårdkonsumtion, livskvalitet och trygghet
för patienter. PatientSkys recepthanterings-mjukvara har
också visat på en minskning av felutskrift av mediciner
vilket är ett exempel på ökad patientsäkert genom IT. Med
bolagets teknik kan man också i högre grad tillhandahålla
och erbjuda alla människor tillgänglig och prisvärd sjukvård.
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NCAB utvecklar, designar och är inköpare av mönsterkort
med försäljning i cirka 45 länder. NCAB kan bidra med
säkerställning av hållbara leverans- och försörjningskedjor till sina kunder. Bolagets hållbarhetsarbete är primärt
inriktat mot leverantörer och produktionspartners i Kina.
Revision görs av produktionspartners fabriker på plats för
att utvärdera och försäkra sig om leverantörernas kvalitets- och hållbarhetsimplementation lever upp till NCABs
krav. Genom att bolaget är djupt delaktig i kundens produktutveckling och design av mönsterkort kan även NCAB
genom sina processer säkerställa kvalitet och därigenom
minimerar spill och kassering av slutprodukter.
Mintra erbjuder HR-verktyg samt e-learning och digitalt lärande till företag inom branscher som har stora krav på
regelefterlevnad. Det kan handla om till exempel energibolag, frakt- och byggbolag som har ett behov att försäkra
sig om att personalen är utbildade i interna säkerhetsrutiner samt att de är uppdaterade kring det aktuella regulatoriska regelverket. Mintra har som målsättning att växa
sig större inom andra branscher som till exempel bank &
finans och sjukvård. Bolagets tjänster hjälper kunder att
minska arbetsplatsolyckor genom att säkerställa en högre
utbildningsnivå. Genom att en absolut majoritet av utbildningsinsatserna görs över internet minskas även klimatpåverkan genom ett mindre resande.
LINK MOBILITY är en leverantör av kommunikationstjänster till företag och organisationer. Bolagets mobila
kommunikationstjänster hjälper kunder att snabbt och effektivt kommunicera med sina kunder och/eller anställda.
Tjänsterna riktar sig mot företagsmarknaden och bolaget
är verksamt i 18 olika länder inom Europa. Som IT-bolag
är den direkta miljöpåverkan förhållandevis låg från LINK
medan sociala frågor såsom personal- och jämställhetsfrågor är av stor vikt. LINK bistår sina kunder att efterfölja
regler kring dataskydd och GDPR.

Fonden har valt bort
Förvaltarna arbetar med både positiv och negativ screening. Basen utgörs av så kallad negativ screening. För fullständiga exkluderingskriterier, se fondens hållbarhetsprofil
https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/.
Inga förändringar med negativ screening som primär orsak
skedde under 2020.

Fonden har påverkat
Ambea. Förvaltarna har i samtal med bolaget diskuterat
användningen av skyddsutrustning för personal i deras
dagliga arbete och även tillgången av skyddsutrustning.
I rådande situation med brist på skyddsutrustning diskuterades även hur bolaget resonerade kring att säkra eget
försörjningsbehov och samtidigt ta hänsyn till andra aktörer i samhället och fördela resurser. Förvaltarna har även
varit i kontakt med bolaget och framfört åsikter vad gäller
utbetalning av utdelning.
Biogaia. Förvaltarna har varit i kontakt med bolaget angående förändringar i licensavtalet med Infant Bacterial Therapeutics gällande potentiella intressekonflikter som kan
uppstå mellan Biogaias huvudägare, som även är huvudägare i Infant Bacterial Therapeutics, och övriga aktieägare.
Bonava. Förvaltarna har varit i kontakt med bolaget både
vad gäller diskussion av redovisnings-principer samt informationsgivning till marknaden.
Cargotec. Förvaltarna har kontaktat bolaget och efterfrågat mer information samt en förklaring till frånvarofrekvens på grund av skador i arbete.
Heba. Förvaltarna har varit i kontakt med bolaget både vad
gäller diskussion av redovisningsprinciper samt informationspolicy till aktiemarknaden.
Pexip. Förvaltarna har varit i kontakt med bolaget både
vad gäller diskussion av redovisningsprinciper samt informationspolicy till aktiemarknaden.
Recipharm. Förvaltarna har varit i kontakt med bolaget
och diskuterat hur man kan säkerställa tillgången på insatsvaror. Förvaltarna har även efterfrågat mer information
och vilka åtgärder som tagits i samband med ett utsläpp
i en fabrik i Frankrike. I samband med bud på bolaget har
förvaltarna varit i kontakt med bolagets oberoende styrelse och framfört kommentarer och punkter som anses vara
relevanta i hanteringen av budet och värdering av bolaget.
LINK Mobility. Förvaltarna har kontaktat bolaget och påpekat betydelsen och diskuterat tillgängligheten av hållbarhetsdokument av det nyligen börsnoterade bolaget.

Didner & Gerge Global
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Fondens koldioxidavtryck
Fondbolaget har låtit mäta fondens koldioxidavtryck. Beräkningarna har utförts av en extern part (ISS ESG) och i
enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det
mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina
medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens
koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet
som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att
kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även
siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Observera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur
aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är
inte heltäckande. Underliggande beräkningsdata omfattar Scope 1 (bolagens direkta utsläpp från utsläppskällor
ägda eller kontrollerade av företaget) och Scope 2 (bolagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller
ånga). Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till
ett koldioxidsnålt samhälle eller övriga indirekta utsläpp
(Scope 3).
Koldioxidavtryck per 2020-12-31
Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, tCO2 e/Mkr intäkt
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lig effektivisering och tidsbesparing, anser vi att den företagskultur som byggts upp av grundaren och arbetande
styrelseordföranden är en avgörande faktor i vår bedömning kring bolagets långsiktiga konkurrensfördel.

För Didner & Gerge Globalfond sitter inte hållbarhet i ett
ord. Det är mycket viktigare än så. Att förvalta kapital
Henrik Andersson & Lars Johansson
är nämligen ett förtroendeuppdrag. Som inom de flesta andra områden utvecklas vad som är definitionen av
högsta standard över tid. Framgångsrika företag har insett att det inte handlar om just en lek med ord utan att
dagens kunder och konsumenter ålägger detta ett stort
värde, vilket likt teknologisk utveckling får påverkan på
samtliga sektorer.
ESG-analys är sedan länge en integrerad del av analysprocessen för Didner & Gerge Global. I samband med
analysen beaktas relevanta ESG-faktorer och hur enskilda bolag ligger till jämfört sina konkurrenter. ESG-faktorer diskuteras också löpande med representanter för
bolagen. Didner & Gerge Global investerar i ett fåtal utvalda företag världen över. Förvaltarna lägger ned avsevärd tid på att utröna huruvida dessa verksamheter
drivs av personer med hög integritet och med ett övergripande syfte som är större än nästa kvartalsvinst. För
oss handlar det inte om antingen syfte eller vinst – utan
bägge två i en symbios som skapar möjlighet till framgång över en längre tid. Som långsiktig investerare är
det ju precis det vi söker. Affärsmodeller som behåller
sin relevans längre än nästa konjunkturcykel, så att vi
kan vara ägare ”för evigt”.

Fonden har valt in

Samtliga investeringar i Globalfonden är utvalda med
samma principer och värderingar kring vad hållbara affärsmodeller innebär. En investering i ett nytt innehav sker alltid efter en helhetsbedömning av bolagets förutsättningar
och värdering. I samband med detta beaktas relevanta
ESG-faktorer, både från ett risk- och ett möjlighetsperspektiv. Fonden har under året investerat i åtta nya innehav och
vi bedömer att dessa bolag på olika områden uppvisar
goda resultat inom hållbarhetsområdet.
Under 2020 valde fonden att investera i följande bolag:
BlackLine är en leverantör av molnbaserad mjukvara som
automatiserar vanliga redovisningsprocesser såsom
bokslutsarbete, kontoavstämning, koncernredovisning
och regelefterlevnad. Detta sparar tid och material, samt
framförallt förhindrar manuella misstag. Bolagets vision
är ”att leda den strategiska transformationen av finansoch redovisningsområdet över hela världen”. Förutom att
uppenbart förbättra sina kunders verksamheter med tyd18

Fiserv är en global leverantör av teknik för finansiella
tjänster. Företagets kunder inkluderar banker, spar- och
kreditinstitut, värdepappersmäklare, leasing- och finansieringsföretag, utgivare av kreditkort och återförsäljare av
betalningslösningar. Fiserv har under över 30 års tid varit ett av USAs mest välskötta företag med över tio procents vinsttillväxt varje år. Detta kan, enligt oss, endast
åstadkommas med en stark företagskultur i botten, där
anställda stannar länge och erbjuder kunderna konkurrenskraftiga och innovativa produkter. Bolaget har också
röstats fram till flera framskjutna placeringar på listor såsom ”Best Companies To Work For” och ”America´s Most
Admired Companies”.
Hologic är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör
av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk
kirurgi och skeletthälsa. Bolagets fokus och marknadsledarskap finns främst inom området kvinnohälsa, med
innovativa lösningar som screening för livmoderhalscancer respektive mammografi för upptäckt av bröstcancer
som två huvudområden. Hologics drivkraft att vara världens främsta bolag för att förbättra kvinnors hälsa lyser
igenom i såväl ledningens kommunikation som anställdas
långvarighet, arbetsflit och dedikation kring nya innovativa
produkter.
Schneider Electric är en 164 år gammal global elektronikkoncern som har ett starkt fokus på energieffektivisering.
Bolaget tillhandahåller digitala energi- och automationslösningar för ökad effektivitet och hållbarhet. I nästan
15 år har bolaget följt en tydlig handlingsplan med ett
beslutsstöd inom ramen för ”Schneider Sustainability Impact”. Den bygger på en hållbarhetsvision för 2050 med
tydliga delresultat som uppdateras vart tredje år. Bolagets
produkter och tjänster möjliggör genomförandet av två
stora trender: Mer förnyelsebar energi (som kräver elektrifiering) samt ökad digitalisering & IOT (som möjliggör
energibesparing åt kunder). De bör även vara en tydlig
vinnare i trenden närmaste decenniet mot mer energieffektiva byggnader. 70% av försäljningen är inom ”Green
Products” och deras EcoStruxure platform (energy management software/system).
Shimano är ett 100 år gammalt konsumentvarumärke som
är global marknadsledare inom komponenter till cyklar.
Dessutom har man en globalt ledande position inom fiskekomponenter. Bolaget har ca 70% marknadsandel globalt inom segmentet högkvalitativa komponenter. Styrkan
sitter inom erfarenhet och en betydande kompetens inom
forskning och utveckling, som resulterar i patentskyddad
ledande teknologi. Shimano har varit kontrollerat av samma familj i 100 år. Långsiktighet och värdeskapande är
centralt i en mycket stark företagskultur där innovation är
en primär drivkraft. Ett ökat intresse för fritidsaktiviteter och
bättre hälsa generellt i samhället och mer högpresterande
cyklar driver efterfrågan av högkvalitativa komponenter.

Vestas är världens ledande leverantör av vindkraftsystem
(turbiner, blad, installation och service). Vindkraft har genomgått transformation från att vara ett outvecklat och
turbulent segment driver av subsidier till en mer mogen
och av få företag ledd tillväxtindustri med en sund eftermarknadsaffär. Övergången till hållbara energikällor accelereras alltmer, oavsett världsdel. Förvaltarna anser också
att det är en viktig faktor att Vestas tydliga hållbarhetsprofil såväl i termer av bolagets produkter & tjänster som hur
man arbetar internt, attraherar kompetent personal. Detta
ökar den sociala aspekten i bolagets verksamhet

Fondbolaget har påverkat

VMware är både ett av världens största IT-företag och ett
oerhört innovativt bolag med nära anknytning till Standford University, men är trots det relativt okänt och möjligen även missförstått på grund av Dell Inc´s stora ägande
i bolaget. Bolaget är världsledande inom utveckling av
mjukvara för virtualisering av servermiljöer, vilket är viktig
del av de teknikinnovationer som möjliggjort digitalisering
bland annat inom bank, hälsovård, detaljhandel, telekom,
tillverkning och transport. Förvaltarna ser även positivt på
bolagets nuvarande diversifieringsarbete vilket ökar på
tillväxttakten och förutsägbarheten tack vare hög andel
återkommande intäkter. Speciellt den horisontella integrationen mot datasäkerhet ser intressant ut. VMware har
en sund företagskultur, en prisbelönt VD (årets VD i USA
2019) samt gör ett betydande arbete inom klimatområdet.

Däremot har fonden en mängd investeringar i företag med
mycket god företagsstyrning, ofta vid sidan av en långsiktig ägare i form av en familj eller en mycket stark VD. En
god bolagskultur startar från toppen. Vi har upplevt ytterst
få (om något) fall där bolaget styrs av en girig och opålitlig ledning men där bolagskulturen blomstrar. Även om
det i många fall är lättare att identifiera negativa exempel
(genom ekonomisk brottslighet, vansinniga förvärv, monstruösa bonusprogram etc.) än vilka som de facto är av
yttersta kaliber så är det på intet sätt omöjligt. Bland portföljinnehaven kan exempelvis BlackLine, Markel, Ashmore,
Brookfield och Centene nämnas som positiva exempel.
Deras förgrundsfigurer lever och andas bolagskulturen
i allt de säger. De tänker långsiktigt kring hur de använder bolagets kapital, visar anställda stor tillit inom en decentraliserad organisationsstruktur, skapar en ”vi-känsla”
kring bolagets målsättningar och ger anställda stort utrymme att göra misstag

Zebra Technologies är ett för många okänt världsföretag.
Ett antal megatrender driver efterfrågan på bolagets produkter och tjänster som är baserade på en världsledande streckkodsteknologi, exempelvis inom områden som
e-handel, automatisering av processer och ökade säkerhetskrav inom läkemedelshantering. Zebras lösningar,
bland annat för logistik- och läkemedelshantering ger kunderna möjlighet att minska svinn och effektivisera energiåtgången i logistikdelen av inköps- och distributionsfasen.

Fonden har valt bort
Förvaltarna arbetar med både positiv och negativ screening. Basen utgörs av så kallad negativ screening, dvs vi väljer bort de bolag vars huvudsakliga verksamhet innefattar
alkohol, tobak, militär utrustning, pornografi, spelverksamhet eller fossila bränslen. Vi väljer även helt bort företag
som bryter mot mänskliga rättigheter. Förvaltarna strävar
även efter att fonden inte ska äga något bolag bland världens 100 största utsläppare av koldioxid och inget bolag
svartlistat av Norges Bank Investment Management (’Oljefonden’).
För fullständiga exkluderingskriterier, se fondens hållbarhetsprofil
https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/.
Givet att fonden har integrerat dessa riktlinjer i analysprocessen sedan länge har själva exkluderingsprocessen ofta
en minimal inverkan på aktuell portfölj. Inga förändringar
med exkludering som primär orsak skedde under 2020.
Vi har däremot valt bort ett stort antal företag där vi inte
anser deras styrka i hållbarhetsarbetet (positiv screening)
vara god nog för Globalfonden, även om de formellt sett
inte bryter mot de formella kraven ovan (negativ screening).

Som nämndes ovan anser förvaltarna god företagsstyrning vara grunden i ett företags hållbarhetsarbete. Globalfonden lägger stor möda på att investera i företag med
unika bolagskulturer som kan bevara konkurrenskraften
över en lång period samt utgöra en ”etisk kompass” för
stora och små beslut inom ramen för en modern affärsmodell. Förvaltarna väljer bort investeringar i företag som
behandlar minoritetsägare dåligt och/eller har belöningssystem som strider mot gällande värderingar.

En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter ett
grundläggande krav för att Globalfonden ska investera
i ett företag. Förvaltarna väljer in företag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna
där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Till hjälp – utöver
möten med företag själva – finns rankinglistor såsom de
nämnda ovan, samt även screenings som rankar bolag efter utsläppseffektivitet.
Då Globalfonden primärt investerar i bolag med starka
hållbarhetsprofiler bedriver vi sällan påverkan på företag
enligt ’förbättring från låga nivåer’. Från tid till annan är
förvaltarna dock involverade i diskussioner med innehaven för att ytterligare förbättra deras hållbarhetsarbete och
transparens. Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med innehavens bolagsledningar. Vi
har under 2020 haft dialog kring ESG-frågor med flera av
våra innehav, bland annat:
Brookfield Asset Management har vi under flera år fört
diskussioner med kring hur och vad de rapporterar inom
hållbarhetsområdet. 2018 var förvaltarna med i en referensgrupp av investerare som tillfrågades av bolaget vad
vi önskar se framöver. Förvaltarna förde även en dialog
kring ägandet av vissa tillgångar inom gruppen i ljuset av
större hållbarhetsfokus samt önskan att anställa en dedikerad Hållbarhetsansvarig. 2019 publicerade Brookfield
sin första hållbarhetsrapport och förvaltarna träffade bolaget – med dess nyutnämnde Hållbarhetschef – på deras
kontor i New York för att gå igenom den. Under 2020 var
förvaltarna återigen med i en referensgrupp av investerare
för att ge bolaget fortsatt feedback kring hållbarhetsarbe19

tet, vilket bland annat resulterade i en än mer genomarbetad och heltäckande hållbarhetsrapport under året.
Under möte med WSP Global fördes åter en dialog kring
bolagets framstående hållbarhetsarbete och förvaltarna
gav sin syn på hur detta kunde fortsätta utvecklas. Bolaget
visar sin dedikation till hållbar samhällsutveckling både via
vad de faktiskt gör i sin dagliga verksamhet och även hur
detta redovisas till aktieägarna och andra intressenter.
Ett nytt innehav under 2020 var VMware. Innan investeringstillfället hade förvaltarna en givande och utvecklande
diskussion kring bolagets fokus på sina anställda samt
hur de inkluderar och avser utveckla sitt arbete inom datasäkerhet och inom miljöområdet. Bolaget har lanserat sitt
30x30 program inom hållbarhet och blev under året inkluderade i Dow Jones Sustainability Index som bevis för sina
framsteg.
Vid en sammankomst där vindkraftsbolaget Vestas deltog
tillsammans med oss fördes en dialog kring bolagets ökade fokus på längre hållbarhet på delarna i ett vindkraftverk
samt arbetet med en miljövänlig nedmontering av uttjänta
material.
Utöver detta har förvaltarna dessutom fört dialog med en
mängd (för Globalfonden intressanta) investeringsobjekt
kring positiva och negativa aspekter kring ESG, och gläds
över den ökade förståelse som bolag runt om i världen
uppvisar kring fokus på hållbarhet.

Svanenmärkt Globalfond
Fondbolaget har idag en fond med Svanenmärkning. Utöver våra egna krav för hur en fond förvaltas hållbart följder
denna fond, Didner & Gerge Global, även Svanens krav för
att bibehålla Svanenmärkningen. Dessa kriterier omfattar
bland annat att fonden inte investerar i bolag som utvinner,
förädlar eller producerar elkraft från fossila bränslen och/
eller uran. Förvaltarna av fonden har även åtagit sig att utföra en utförlig ESG-analys för minst 90 % av fondens innehav,
samt att främst investera i de innehav som har ett starkt
hållbarhetsbetyg. Fonden ska även främja bolag som befinner sig i övergångsfasen till en mer hållbar verksamhet.

www.svanen.se/fonder
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Fondens koldioxidavtryck
Fondbolaget har låtit mäta fondens koldioxidavtryck. Beräkningarna har utförts av en extern part (ISS ESG) och i
enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det
mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina
medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens
koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet
som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att
kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även
siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Observera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur
aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är
inte heltäckande. Underliggande beräkningsdata omfattar
Scope 1 (bolagens direkta utsläpp från utsläppskällor ägda
eller kontrollerade av företaget) och Scope 2 (bolagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga).
Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle eller övriga indirekta utsläpp (Scope 3).
Koldioxidavtryck per 2020-12-31
Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, tCO2 e/Mkr intäkt
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Globalfondens koldioxidutsläpp är runt 95% lägre än för
fondens jämförelseindex (MSCI World AC). Detta då förvaltarna väljer bort stora utsläppare inklusive oljebolag,
gruvbolag, tung industri samt verksamheter som sliter
mycket på jordens resurser. Vi prioriterar däremot investeringar i företag verksamma inom bl.a. vattenrening
(Xylem), vatten- och solkraft (Brookfield Renewable),
vindkraftverk (Vestas), hållbar konsumtion (VF Corp), hållbar samhällsutveckling (WSP, NRI), och miljöcertifiering/
provtagning (Wendel) eller minskad engergiåtgång i stort
(Schneider Electric, Zebra Technologies).

Didner & Gerge
Small and Microcap

Henrik Sandell & Carl Granath

Fonden har valt in
Didner & Gerge Small and Microcap är en aktivt förvaltad
fond. Fonden letar efter välskötta bolag att investera i,
vilket inkluderar bedömningar kring ESG-frågor. Fondens
urvalsprocess har utformats med detta i åtanke. En investering i ett nytt innehav sker alltid efter en helhetsbedömning av bolagets förutsättningar och värdering. I samband
med detta beaktas relevanta ESG faktorer, både från ett
risk- och ett möjlighetsperspektiv. Fonden har under året
investerat i fjorton nya innehav och vi bedömer att alla
dessa bolag på olika områden uppvisar goda resultat
inom sitt hållbarhetsarbete.
Antares Vision är en av världens ledande leverantör inom
inspektions- och spårbarhetslösningar. Det italienska bolaget har majoriteten av sina kunder inom läkemedelsindustrin där Antares lösningar används för att kunna följa
en produkt, som till exempel ett läkemedel från produktion, via paketering till slutkund. Inom läkemedelsindustrin
är det väldigt viktigt att kunderna får rätt produkter och
industrin har också haft stora problem med förfalskningar.
I ett flertal länder har det införts reglering kring spårbarhet
av produkter, vilket vi tror är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv och definitivt ur ett hälsoperspektiv. Det leder även
till en ökad resurseffektivitet då det resulterar i mindre
kasseringar av läkemedel.
Basler är en ledande tysk aktör inom högkvalitativa industriella kameror. Industrikameror är en viktig komponent
inom olika automationslösningar såsom maskinvision.
Med hjälp av Baslers produkter kan kunderna genomföra
automatiserade kvalitetskontroller i realtid i produktionen
och på så vis minskas andelen produkter som behöver
kasseras, vilket har en positiv miljöpåverkan. Därutöver
har Basler ställt om till att ha 100% av sitt energibehov
täckt av förnybar energi. Bolaget har också en väl dokumenterad miljöpolicy och arbetar aktivt med att förlänga
livslängden på sin utrustning, minska onödiga resor, förbättra sin logistik och återvinna.
Carasent är ett holdingbolag, noterat i Norge, vars huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige genom bolaget
Evimeria. Evimeria säljer mjukvara som digitaliserar jour-

nalsystemen under namnet Webdoc till privata vårdkliniker, men även andra mjukvarulösningar som möjliggör för
kunderna att effektivisera sin verksamhet. Miljömässigt
har detta en uppenbar fördel i takt med att man digitaliserar tidigare manuella rutiner och därmed minskar pappersförbrukningen, men det har också en samhällelig positiv
påverkan genom att digitaliseringen frigör resurser som
kan användas för att hantera fler kunder och patienter
snarare än administrativa uppgifter. Detta är både viktigt
för att möta utmaningen med en åldrande befolkning och
ett sätt att effektivisera hälsovården vars utgifter utgör en
ökande andel av BNP.
Codemasters är en brittisk spelutvecklare som sedan
2013 specialiserat sig helt på racing- och rallyspel, där
man nu är en av de ledande spelarna i världen. Jämfört
med andra förläggare har Codemasters haft en större andel av sin försäljning via fysiska upplagor, men under ledning av VD Frank Sagnier har man de senaste åren aktivt
utökat sin digitala försäljning, vilket medför positiva miljöeffekter. Vi anser att bolaget ligger långt fram i hanteringen av olika intressenter i form av anställda, partners och
kunder. Bland annat har bolaget historiskt valt att senarelägga spelsläpp, både för att minska belastningen på sina
anställda (undvika s.k. ’crunch’-perioder) samt att vårda
sitt rykte bland kunderna, genom att inte kompromissa på
spelens kvalitet för att möta uppsatta dead-lines. Därutöver genomför bolaget regelbundet lovvärda sociala initiativ. Under året var man, bland annat sponsor till ”Games
for Carers” där anställda på NHS fick gratis spel för att
bidra till att motverka stress under pandemin.
Expert System är ett italienskt bolag med över 20 års erfarenhet av att utveckla AI-baserad mjukvara för kognitiv databehandling och textanalys. Experts kundkrets återfinns
inom en mängd olika sektorer och samhällsfunktioner
som till exempel bank och försäkring, media, läkemedel
och olika myndigheter. Experts lösningar kan användas
för att automatisera ett flertal olika arbetsprocesser, vilket medför både kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar för kunderna. Genom automatisering av
arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär bidrar Expert System till att frigöra resurser till mer meningsfulla
uppgifter. Vi menar att detta bidrar till samhällsnyttan och
underlättar den pågående demografiska transitionen.
Fabasoft är ett österrikiskt mjukvaruföretag som utvecklar lösningar för dokument- och ärendehanteringssystem
samt verksamhetssökapplikationer. Den viktigaste kundgruppen är myndigheter och departement i den tysktalande delen av Europa. En ökad digitalisering av journalsystem
samt arbetsprocesser innebär både en positiv miljöpåverkan genom en minskad pappersförbrukning, och produktivitetsökningar vilket bidrar till samhällsnyttan. Fabasoft har
helt övergått till förnybar energi, både för den direkta energikonsumtionen i verksamheten, och för samtliga externa
datahallar man hyr in sig på. Eftersom Fabasofts mjukvara
hanterar känsliga data både i sin traditionella verksamhet
samt i sitt dotterbolag Mindbreeze, är bolagets inställning
till dataintegritet och datasäkerhet av stor vikt. Vi bedömer
att Fabasoft ligger långt fram inom dessa områden och har
väl genomarbetade rutiner kring dessa frågeställningar.
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Frontier Developments är en brittisk dataspelsutvecklare med flera framgångsrika spellanseringar bakom sig,
främst inom simulationsgenren. Bolaget har varit en av
pionjärerna inom digitaliseringen av spelbranschen och
föregående år skedde 97% av Frontiers försäljning digitalt.
Vår bedömning är att bolaget ligger långt fram i sitt miljöarbete. Som exempel använder man sig enbart av förnybar el och Frontiers huvudkontor rankas som ’Excellent’
av BREEAM, vilket innebär att man tillhör de 10% mest
miljövänliga kommersiella fastigheterna i Storbritannien.
I övrigt bedömer förvaltarna att Frontier sticker ut, i positiv
bemärkelse, vad gäller hur man förhåller sig till sina intressenter, såsom anställda, kunder och branschkollegor.
GVS Group är en världsledande tillverkare av filterlösningar till många olika användningsområden inom bland annat
sjukvård, laboratorier, industri och skyddsmasker. Italienska GVS har sedan starten haft ett väldigt starkt fokus på
att utveckla produkter och lösningar av hög kvalitét. Detta
har möjliggjorts genom ett starkt fokus på forskning och
utveckling och lett till att man kunnat etablera långsiktiga
relationer med kunder med höga regulatoriska krav på sig.
GVS har som mål att producera 100% defektfria produkter,
vilket medför en positiv miljöpåverkan. Bolaget har dessutom ett tydligt fokus på att uppnå en effektiv resursutnyttjning och optimera materialvalen bland annat utifrån
ett hållbarhetsperspektiv.
PatientSky erbjuder en molnbaserad e-plattform, PatientSky 360, för läkarmottagningar och sjukhus. Plattformen
samlar allt från journalsystem, receptförskrivning och
labbsvar till tidsbokning och ekonomistöd på ett ställe.
Norska PatientSkys lösningar ger betydande besparingar
och tidsvinster för vårdgivaren, bland annat genom att patienterna själva kan boka tid för besök. Miljömässigt har
detta en uppenbar fördel i takt med att man digitaliserar
tidigare manuella rutiner och därmed minskar pappersförbrukningen, men det har också en samhällelig positiv påverkan genom att digitaliseringen frigör resurser som kan
användas för att hantera fler kunder och patienter snarare
än administrativa uppgifter. Nyttan med systemet är inte
bara ekonomisk. PatientSkys lösningar har till exempel visat
sig kunna reducera felaktiga receptförskrivningar med 70%.
Pexip utvecklar mjukvarulösningar för videokonferenser.
Genom att använda Pexips lösningar som alternativ till
fysiska möten, minskar kunderna sitt resebehov, både lokalt och internationellt, vilket har en positiv påverkan på
miljön. Norska Pexips teknologi möjliggör också för kunderna att utöka livslängden på sina befintliga videokonferenssystem genom att erbjuda interoperabilitet mellan en
stor mängd lösningar, vilket är positivt ur en miljöaspekt.
Därutöver bidrar Pexips lösningar till möjligheter till en
ökad flexibilitet för distansarbete och distansutbildning,
vilket dämpar urbaniseringsbehovet. Pexip erbjuder sina
kunder att välja att den serverkapacitet som används av
tjänsten uteslutande utnyttjar förnybar el.
Somero Enterprises är världens ledande tillverkare av laserläggare, en form av högpresterande golvläggningsmaskiner för betonggolv. Bolagets maskiner hjälper till att
automatisera arbetet med att gjuta betonggolv för kom-
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mersiella lokaler. Ett område där vi anser att Somero utmärker sig är säkerhet. Genom att övergå från manuellt
arbete till automatiserat förbättras säkerheten på arbetsplatsen betydligt. För kunderna möjliggör Somero att lägga
golv med millimeterprecision, vilket medför ett flertal positiva effekter. Ur ett säkerhetsperspektiv är ett planare golv
att föredra, inte minst då till exempel automatiserade lager
är mindre sannolika att kollapsa. Det har också en positiv
miljöaspekt då utrustning som framförs på golven i de lokalerna vars golv lagts med hjälp av Someros teknologi
slits långsammare och får en längre förväntad livslängd.
Somero har en väl utbyggd serviceorganisation och i de
senaste modellerna av bolagets laserläggare finns möjlighet att övervaka maskinerna på distans och genomföra
proaktivt underhåll, vilket utökar förväntad livslängd och
har en positiv miljöpåverkan. Därutöver erbjuder Somero
att återköpa äldre maskiner, vilka man restaurerar och säljer vidare.
Storytel är ett svenskt ljudboksföretag och bokförläggare.
Bolaget erbjuder sina abonnenter obegränsad tillgång till
tiotusentals ljud- och e-böcker som, för en fast månadsavgift, kan strömmas eller läsas på en mobiltelefon, läs- eller
surfplatta. En övergång från fysisk distribution av böcker
till digital ger en positiv miljöpåverkan genom mindre pappersförbrukning samt transporter. Storytel har även fysisk
distribution av böcker, men merparten av intäkterna sker
digitalt. Bolaget har som uppsatt mål att bli en klimatneutral förläggare och distributör av strömningstjänster redan
under 2021. Storytel har i vårt tycke tydligt uppsatta mål
kring ESG-faktorer och redovisar sin utveckling mot dessa
på ett tydligt och transparent sätt.
Tristel är ett brittiskt bolag som tillverkar desinfektionsmedel för medicinteknisk utrustning och ytor till ett
höggradigt rent resultat. Bolagets patenterade klordioxidkemilösning (CIO2) går att använda för manuell rengöring till skillnad från konkurrerande alternativ som kräver
maskintvätt. Tristel produkter baseras på klordioxid, vilket
är en väldigt miljövänlig produkt jämfört med andra alternativ på marknaden då det inte innehåller gifter och kan
tas upp av vatten utan skadlig inverkan. Bolaget har aktivt
arbetat fram ännu miljövänligare alternativ. Bland annat
Tristels produkt ”Cache” som används för ytdesinfektion,
som kan ersätta behandlade plastbaserade våtservetter
och appliceras antingen på biologiskt nedbrytbart papper
eller handdukar som kan återanvändas. Både flaskan och
kapseln som används för dosering kan återvinnas.
Where Food Comes From är Nordamerikas ledande oberoende aktörer inom verifikation och spårbarhet av matproduktion med över 15,000 kunder. Inom verifiering agerar
Where Food Comes From som en revisor och granskar
kundernas påståenden kring att deras produktion sker i
linje med den kravbild och de regler som förekommer för
att få kalla sig för till exempel GMO-fri, organisk produktion, ekologisk produktion, men även påståenden kring
hållbarhet. Bolaget har också en marknadsledande ställning inom spårbarhet av boskap där man säljer ”örontaggarna”. Dessa kan användas i verifikationsprocessen, men
också för sjukdomsspårning. Where Food Comes From är
en viktig kugge i hjulet till omställningen mot en

Fonden har valt bort
Förvaltarna arbetar med både positiv och negativ screening. Basen utgörs av så kallad negativ screening. För
fullständiga exkluderingskriterier, se fondens hållbarhetsprofil
https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/.
Under året har därför förvaltarna valt att inte gå vidare med
analys ett antal nya bolag utifrån fondens exkluderingskriterier. Inget befintligt innehav har valts bort på grund av
ESG-frågor, då det inte tillkommit några nya uppgifter som
förändrat analysen vid investeringstillfället.

Fondbolaget har påverkat
Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt
dialog med innehavens bolagsledningar. Förvaltarna har
under 2020 haft dialog kring ESG-frågor med en majoritet
av våra innehav.
Under året har viktiga diskussionspunkter varit:
Miljö: Förvaltarna har uppmanat bolag som saknar
ESG-rapporter att börja publicera dessa uppgifter. Förvaltarna har under året fokuserat särskilt på att diskutera
bolags Co2-utsläpp i de fall de inte rapporterar data kring
detta. Därutöver har förvaltarna diskuterat forskning och
utveckling med flertalet av innehaven för att förstå vilken
hänsyn som tas till miljöaspekter i samband med produktutveckling och hur framtida produkter står sig relativt
konkurrerande alternativ utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Sociala frågor: Under året har förvaltarna särskilt diskuterat bolagens agerande gentemot olika intressenter i samband med covid-19-pandemin samt olika begränsningar
och utmaningar de haft i samband med motverkningen
av smittspridning. Stor vikt har lagts vid att diskutera relationen med bolagens anställda. Både hur man agerat för
att minska risken för smittspridning, främst i våra tillverkande bolag, men vi har även diskuterat hur man hanterat
HR-rutiner och omställningen till distansarbete. Fonden
har ett antal innehav i bolag som inte påverkats nämnvärt
av pandemin då de har digitala affärsmodeller. Ett antal av
dessa växer rimligt snabbt och har regelbundet behov att
anställa fler medarbetare. I dessa fall har förvaltarna diskuterat hur bolagen hanterat utökningen av sin personalstyrka och bevarat företagskultur och värderingar i en tid
när majoriteten av arbetet bedrivs på distans. Förvaltarna
har även under året diskuterat arbetsförhållanden i branscher som historiskt kännetecknats av mycket övertidsarbete. Vi har även följt upp hur de bolag vars verksamhet
är mer exponerade mot olika former av ”Brexit” arbetat för
att förbereda sig för olika scenarier av utträde. Slutligen
har förvaltarna även fört samtal kring bolagens inställning
till dataintegritet och hur vilka rutiner man har kring hantering av kunddata.

på en lokal marknad eller globalt. Förvaltarna har under
året diskuterat hur övriga delar av värdekedjan, såsom leverantörer, kunder och konkurrenter förhåller sig till detta
samt hur bolagen säkerställer att anställda inte utnyttjar
detta på ett felaktigt sätt. Utöver detta har förvaltarna diskuterat säkerhetsrutiner med flertalet bolag. Både vad gäller cybersäkerhet men också rutiner kring uppföljning av
dotterbolag.

Fondens koldioxidavtryck
Fondbolaget har låtit mäta fondens koldioxidavtryck. Beräkningarna har utförts av en extern part (ISS ESG) och i
enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det
mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina
medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens
koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet
som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att
kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även
siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Observera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur
aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är
inte heltäckande. Underliggande beräkningsdata omfattar
Scope 1 (bolagens direkta utsläpp från utsläppskällor ägda
eller kontrollerade av företaget) och Scope 2 (bolagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga).
Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle eller övriga indirekta utsläpp (Scope 3).
Koldioxidavtryck per 2020-12-31
Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, tCO2 e/Mkr intäkt
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koldioxid bolagen i D&G Aktiefond släpper ut i relation till
portföljbolagens intäkter, dvs. hur koldioxideffektiva bolagen i fonden är.

Bolagsstyrning: Förvaltarna har diskuterat utformning av
incitamentsprogram för ledande befattningshavare i förekommande fall, samt varit i diskussioner kring eventuella
framtida förändringar av kapitalstrukturen med ett flertal
av innehaven. Ett stort antal av våra innehav har en ledande marknadsposition inom sin respektive nisch, antingen
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kunders pappersförbrukning minskar. Framförallt hjälper
bolaget till att optimera sina kunders transporter, till exempel via kortare leveranstider, färre antal körda mil och högre utnyttjande av transportkapaciteten. På detta sätt kan
Descartes Systems kunders fotavtryck på miljön minskas.
FirstService är marknadsledande inom fastighetsservice
i Nordamerika. Precis som många andra bolag i fonden
har FirstService en stark bolagskultur som de anser är
en förutsättning för att kunna leverera bra service. Bolagets ledning har lång historik i bolaget och grundaren och
storägaren Jay S. Hennick är fortfarande aktiv som styrelseordförande. FirstService har ett stort samhällsengagemang och arbetar aktivt med att få sina kunder att ställa
om till att bli mer hållbara. Detta sker exempelvis via dotterbolaget FS Energy som hjälper sina kunder att minska
sin energikonsumtion.

Jessica Eskilsson Frank & Linn Hansson

Fonden har valt in
Förvaltarna gör aktiva bolagsval baserade på en djupgående analys av bolagens verksamhet och affärsmodell.
En del av bolagsanalysen är att undersöka hur fondens
investeringar arbetar med hållbarhet. Förvaltarna analyserar vad bolaget gör, det vill säga vilken positiv påverkan
bolagets produkt eller tjänst har på vår omvärld, samt
hur bolaget styrs utifrån ett hållbart och ansvarsfullt perspektiv. Vi anser att god företagsstyrning är grunden i ett
företags hållbarhetsarbete. Majoriteten av de bolag som
fonden investerar i är grundarledda eller har ett betydande
familjeägande, något som vi både tror och finner stöd för i
olika studier, ökar sannolikheten för en god och långsiktig
bolagsstyrning.
Fonden har under året investerat i tio nya innehav och vi
bedömer att alla dessa bolag uppvisar goda resultat inom
hållbarhetsområdet.
Advanced Drainage Systems är marknadsledande tillverkare av plaströr och septiktankar för hantering av dag- och
avloppsvatten. Rör tillverkade av plast tar andelar från
rör tillverkade av betong och metall då de är billigare, har
bättre prestanda, längre hållbarhet samt är mer miljövänliga. En stor andel av materialet som bolaget använder vid
tillverkningen kommer från återvunna plastflaskor. Denna
andel har bolaget som mål att fortsätta öka och Advanced
Drainage Systems är idag den näst största återvinnaren
av plast i USA.
Computer Services är ett fintechbolag som tillhandahåller
systemlösningar för den finansiella sektorn. Bolaget har
en bra bolagskultur vilket bekräftas av deras låga personalomsättning. Enligt Computer Services VD är personalen bolagets viktigaste tillgång då god service är bolagets
största konkurrensfördel. Bolaget har ett stort samhällsengagemang där personalen ges möjlighet att med betald
ledighet engagera sig i olika lokala välgörenhetsprojekt via
deras CSI Cares-initiativ.
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Descartes Systems tillhandahåller marknadsledande
molnbaserad mjukvara för logistiklösningar. Bolagets digitalisering av manuella processer leder bland annat till att

McGrath RentCorp är ett marknadsledande uthyrningsbolag av skolmoduler och elektronisk testutrustning. Bolagets största division hyr ut skolmoduler som används vid
exempelvis kapacitetsbrist och restaurering av befintliga
skolor. Modulerna håller mycket hög standard till exempel vad gäller luftkvalitet, isolering och handikappanpassning. Bolaget fokuserar på ökad energieffektivitet, ökad
användning av återvunna material, ökad produktlivslängd
samt miljömässig användning av marken som de placerar sina moduler på. McGrath RentCorp är välskött med
långvarig ledning samt en stark bolagskultur. De anställda
uppmuntras att engagera sig i lokala välgörenhetsprojekt,
till exempel via bolagets egna The McGrath Cares Fund.
Novanta är en ledande tillverkare av komponenter till
medicintekniska produkter som möjliggör medicinska
framsteg. Bolaget har ett proaktivt hållbarhetsarbete som
utgår från produktens livscykel både vad gäller tillverkning
och livslängd. Novanta har en stark bolagskultur där etik
och ansvarsfullhet lyfts fram.
Palomar är ett specialförsäkringsbolag med fokus på ineffektiva och felprissatta försäkringsmarknader. Bolaget
tillhandahåller prisvärt försäkringsskydd för olika naturkatastrofer som inte erbjuds av traditionella försäkringsbolag. Palomar är grundarlett och har en stark bolagskultur
där majoriteten av de anställda är aktieägare. Bolaget har
under 2020 satt igång en rad ambitiösa hållbarhetsförändringar och ämnar under 2021 att ytterligare öka sitt fokus
på hållbarhet i linje med FN Global Compact.
Paylocity tillhandahåller molnbaserad mjukvara för kunders hantering av löner och personal. Bolaget arbetar aktivt med miljöfrågor då deras VD anser att det är en viktig
del i en stark bolagskultur vilket i sin tur leder till en attraktiv arbetsplats. Som många andra teknologibolag har
Paylocity mycket bra löneförmåner. Bolaget erhåller återkommande utmärkelser såsom bästa arbetsgivare. Samhällsengagemanget är också stort vilket grundaren och
styrelseordföranden Steven Sarowitz exemplifierar med
en egen välgörenhetsfond.
Progyny är ett ledande bolag inom förmånsbaserad fertilitetsbehandling och rådgivning. Bolaget hjälper sina kunder
att adressera mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpas-

sande behandlingar och främjar därmed en opartisk behandling. 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. Progyny toppar ofta listor som utser de bästa arbetsgivarna. Bolaget
framhäver sin starka bolagskultur som en av sina framgångsfaktorer. Progynys styrelse består av en tredjedel
kvinnor, vilket är högre än genomsnittet för amerikanska
börsbolag.
Semler Scientific tillverkar medicintekniska produkter
vars lösning främjar effektiviseringar i vården. Bolaget
har en prisvärd och tidseffektiv mätteknik som bland annat gör det möjligt att tidigt upptäcka och därmed kunna
förhindra hjärtinfarkt. Produkten räddar liv, förbättrar hälsovården samt sparar vårdgivaren och samhället pengar.

Fonden har valt bort
Förvaltarna arbetar med både negativ och positiv screening. Basen utgörs av så kallad negativ screening. För
fullständiga exkluderingskriterier, se fondens hållbarhetsprofil
https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/.
Förutom att fonden har valt att helt exkludera investeringar i bolag som tillverkar vissa produkter och tjänster har vi
under 2020 valt bort bolag som vi inte anser har en långsiktig hållbar affärsmodell. Fonden valde att under året
sälja ett innehav inom utbildningssektorn då vi anser att
osäkerheten och risken kring bolagets nya affärsmodell
och ägarstyrning har ökat.

Fondbolaget har påverkat
Förvaltarna ställer kontinuerligt frågor till bolagen angående deras hållbarhetsarbete. Dialoger som förvaltarna har
haft under året rör bland annat hur bolagen arbetar med datasäkerhet, tillverkning och arbetsmiljö. Förvaltarna ställer
dessutom, när det är relevant, frågor kring bolagens hållbarhetsredovisning. Många mindre bolag har på grund av
resursbrist historiskt inte rapporterat vad de gör inom hållbarhetsområdet vilket vi uppmuntrar dem att börja göra. I
ett möte under förra året med ett av fondens innehav i ett
mindre bolag bekräftade finanschefen att de nu påbörjat ett
arbete att redovisa sitt hållbarhetsarbete bättre.

Fondens koldioxidavtryck
Fondbolaget har låtit mäta fondens koldioxidavtryck. Beräkningarna har utförts av en extern part (ISS ESG) och i
enlighet med Fondbolagens förenings vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det
mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina
medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens
koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet
som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att
kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även
siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Observera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur
aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är
inte heltäckande. Underliggande beräkningsdata omfattar Scope 1 (bolagens direkta utsläpp från utsläppskällor
ägda eller kontrollerade av företaget) och Scope 2 (bolagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller
ånga). Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till
ett koldioxidsnålt samhälle eller övriga indirekta utsläpp
(Scope 3).
Koldioxidavtryck per 2020-12-31
Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, tCO2 e/Mkr intäkt
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4,45 ton Co2e/Mkr SEK I bolagsintäkter – anger hur mycket
koldioxid bolagen i D&G Aktiefond släpper ut i relation till
portföljbolagens intäkter, dvs. hur koldioxideffektiva bolagen i fonden är.
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