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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Mars 2021
Första kvartalet år 2020 kommer för evigt a� vara en period inristat i minnesbanken
hos de allra ﬂesta. A� pandemier och virus är en del av verkligheten i vår
globaliserade och öppna värld är nog alla medvetna om. Men kra�en och
prognososäkerheten (hur illa kan det bli?) gjorde vintermånaderna förra året �ll en
skräckupplevelse för många. Dagarna då marknaden för världens säkraste �llgång,
själva fundamentet som alla världens ﬁnansmarknader och system vilar på –
amerikanska statsskuldväxlar  var sa� ur funk�on då inga köpare fanns a� hi�a, kan
i dagsläget te sig som en ond mardröm. Men det var den sannerligen inte för många
som ständigt ”vaknade upp sve�ga”. I det ljuset är 2021 års första kvartal en
gäspning e�er en god na�s sömn i jämförelse. E�er en mycket god na�s sömn.
Globalindex är upp med drygt 11 procent på tre månader, en av de starkare
inledningarna på e� år på länge. Globalfonden har i princip matchat denna uppgång
med en ökning av andelsvärdet på 10 procent.
Vi har under det senaste året jobbat ak�vt med fondens exponering mot bolag vars
verksamheter vi anser kommer gynnas än mer av de kra�er som sa�es i rullning i
och med coronavirusets utbro�. Välskö�a bolag inom hälsa och medicinteknik samt
digitalisering kräver nog ingen y�erligare mo�vering. Men e� annat av de
investeringskluster vi fokuserar analysarbetet mot – miljö och energiteknik – bör
också få y�erligare en skjuts och goda möjligheter �ll �llväxt. Trenden har ju varit
god länge, tack vare SDGmål, Parisavtal, Greta och The Carbon Clock bland mycket
annat. Men vi tror också a� den kra�samling som görs globalt för a� stö�a
samhällsekonomier e�er coronapandemin i allt högre utsträckning kommer styras
mot och prioriteras av satsningar inom miljöområdet. Existerande teknologi (ex.
vindkra�), ny teknologi (ex. vätgas), förbä�rad distribu�on och framväxandet av s.k.
microgrids (tänk decentraliserad kra�generering) är områden som kommer skrivas
ned mycket �digt i processen när både statliga och privata budgetplaner smids.
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Samtliga nya innehav under förra året, och även de fyra vi investerat i under 2021, är
verksamma inom något av ovanstående tre kluster. Men framför allt är det
verksamheter vi anser sköts exemplariskt och med långsik�ghet. Vi har i förra
månadsbrevet nämnt innehaven som �llkom under januari och februari. Stantec är
en kanadensisk ingenjörskonsul�irma med fokus på infrastruktur, byggnader, va�en,
energi och miljö. Icon Plc är e� amerikanskt bolag verksamma inom klinisk forskning
och en vik�g partner �ll världens biotech och läkemedelsföretag. Recorda� är e�
italienskt specialläkemedelsföretag med verksamhet bland annat inom särläkemedel
(orphan drugs).
Under mars månad investerade vi även i Ameresco, som är e� amerikanskt bolag
med inriktning på design, installering och ägande av miljövänliga energilösningar åt
kunder. Bolaget grundades år 2000 av George Sakellaris som for�arande är ak�v som
VD och även är största ak�eägare (med 40 procent av kapitalet). Han har i snart
fem�o år varit en pionjär för mer miljövänliga energialterna�v och skapat en stark
företagskultur kring denna vision. De�a underbyggs av en oerhört stor
kompetensgrad bland Amerescos anställda där de ligger i framkant med ny teknologi
och innova�va lösningar åt kunden. Betydelsen a� minska utsläppen i världen här
och nu kan inte överska�as. Och det bästa sä�et a� få ned koldioxidutsläppen är a�
förbä�ra energieﬀek�viteten i existerande verksamheter. De�a är Amerescos
exper�sområde vilket gör a� deras fram�dsutsikter ser mycket lovande ut.

Hållbarhet i korthet
VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.
VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:
Klusterbomber|personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak |
Kommersiell spelverksamhet |Pornograﬁ
Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran
PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

De innehav som bidrog mest posi�vt �ll fondens utveckling under månaden var
Fairfax Financial, Centene, Brookﬁeld Asset Management samt Pruden�al. Innehaven
som bidrog mest nega�vt �ll avkastningen (och de enda som hade nega�v absolut
avkastning) var i turordning Ping An Healthcare, Ashmore Group samt Salesforce.
Generellt se� har våra innehav inom klustret Kapitalallokerare utvecklats väl under
året, där de på marginalen får lite hjälp av en s�gande långränta. Men där den
största anledningen bakom uppgången egentligen är e� (i våra ögon högst rä�mä�g)
comeback e�er a� ha behandlats på e� väldigt styvmoderligt sä� av Mr. Market
under en period som dominerats av narra�vet kring digitalisering och disrup�va
aﬀärsmodeller med möjliga vinster långt bort i �den. En återgång �ll en mer
normaliserad syn där en fågel i handen möjligen kan vara lika mycket värd som två i
skogen är kanske inte helt osunt?

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall MSCI ACWI ETF.
Mindre än 1 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter 
anger hur mycket koldioxid bolagen i Didner &
Gerge Globalfond släpper ut i rela�on �ll
por�öljbolagens intäkter, dvs. hur
koldioxideﬀek�va bolagen i fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

Didner & Gerge Global är en svensk UCITSfond som investerar i små,
medelstora och stora bolag över hela världen. Fonden är ak�vt förvaltad
och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs en period om fem år eller
mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. I första
hand strävar fondbolaget e�er a� uppnå en sådan värdemässig ökning
genom a� generera en avkastning övers�gande fondens relevanta
jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är koncentrerade och
består normalt normalt se� av cirka 30  40 bolag.
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KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor i Uppsala: Dragarbrunnsgatan 45
Filial i Stockholm: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33
Postadress: Box 1008, 751 40 Uppsala
Telefon: 01864 05 40
För mer informa�on: www.didnergerge.se

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994 med
säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål a� skapa
god avkastning på lång sikt. Vi ser ﬂera fördelar med a� vara e�
fristående fondbolag och inte en del av en större koncern. Därmed kan
vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge våra förvaltare
frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa god avkastning för
dig som kund.
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