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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Sverige

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

19941021

42 117

47,0%

36

SE0000428336

4 018,68

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                44,0%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Mars 2021

Stockholmsbörsen stärktes y�erligare under mars månad, alltjämt drivet av en 
fortsa� god takt i återhämtningen av ekonomin, pågående vaccina�oner och e� 
stort understöd av s�mulansåtgärder. Särskilt posi�va tecken kom från Nordamerika 
med tydliga ökningar i mobilitet i samhället tack vare en framskriden 
vaccina�onskampanj. Atlas Copco, Hexagon och Husqvarna var fondens största 
posi�va bidragsgivare i mars, medan H&M, Camurus och Fortnox var fondens största 
nega�va bidragsgivare.

För industribolag fortsä�er återhämtningen i de flesta avseenden i god takt. Vad som 
under förra året såg ut a� bli en långdragen återhämtning pekar nu på a� 2019 års 
e�erfrågenivåer nås eller överträffas redan 2021 för de större svenska bolagen som 
aggregat. Trots a� förväntningarna har ökat på både en snabbare och större 
återhämtning under 20212022 bör man ha i åtanke a� man trots de�a hamnar 
under eller nära trenden i långsik�g e�erfrågenivå, då pandemin med e� par 
undantag föregicks av många utmanande år. Som vanligt saknas det inte risker längs 
vägen, men vår bedömning är ändå a� det alltjämt finns utrymme för förbä�rade 
fundamentala utsikter, särskilt då de förslag �ll investeringss�mulanser som hi�lls 
har presenterats är gynnsamma för de flesta industrisegment. Bland industribolagen 
är flera av fondens större innehav som Atlas Copco, Epiroc, Hexagon och Volvo också 
väl posi�onerade för a� spela vik�ga roller med avseende på både digitalisering och 
minskad klimatpåverkan för industrin, vilket är trender som kan förväntas �llta i 
styrka de kommande åren.

Pandemin påverkar fortsa� de flesta bolag, an�ngen direkt eller indirekt, och det 
finns möjligheter i a� navigera de ganska kra�iga svängningarna som de�a för med 
sig, både bland bolag som hi�lls se�s som vinnare och förlorare. E� antal innehav i 
fonden t.ex. H&M, Ge�nge och GN Store Nord har drabbats av pandemin i delar av 
verksamheten, sam�digt som den underliggande e�erfrågan på bolagens produkter 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.  **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

15,9% 15,9% 13,2% 13,1% 16,3%

14,3% 14,3% 19,4% 16,0% 12,4%

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall SIXRX.

2,6 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge 
Ak�efond 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 indirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | 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.  

(kläder, opera�onsutrustning, hörapparater) bör ha varit förhållandevis intakt. Dessa 
bolag har gemensamt a� de har stärkts både kommersiellt och effek�vitetsmässigt 
under pandemin, och i e� läge där uppdämd e�erfrågan återvänder bör de ha goda 
möjligheter a� överraska posi�vt.

På samma sä� finns e� antal innehav i fonden, t.ex. Thule, Husqvarna och Dome�c
som fortsa� gynnas posi�vt av a� mer �d spenderas i och nära hemmet. Dessa bolag 
har nå� nya användare, ökat onlineförsäljning, utvecklat sina kanaler direkt �ll 
konsument, stärkt balansräkningar och kommer fortsa� a� gynnas av låga 
lagernivåer och gynnsam prissä�ning under en �d framöver. Även om den �llfälliga 
e�erfrågeökningen säkerligen reverseras så småningom bör bestående posi�va 
effekter kvarstå.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

Didner & Gerge Ak�efond är en svensk UCITSfond som huvudsakligen 
investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är ak�vt 
förvaltad och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs. en �dsperiod om 
fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens 
andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget a� uppnå en sådan 
värdemässig ökning genom a� generera en avkastning övers�gande  
fondens relevanta jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är 
koncentrerade och består normalt se� av cirka 30  40 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,84

0,82

1,15

5,58

0,46

4,54

101,51

121,51

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

Volvo AB B

Hexagon AB Class B

Epiroc AB Share B

Hennes & Mauritz AB Class B

Embracer Group AB

AAK AB

SKF AB B

Indutrade AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE 6,7%

SWE 6,0%

SWE 5,4%

SWE 5,2%

SWE 4,7%

SWE 4,1%

SWE 3,8%

SWE 3,8%

SWE 3,7%

SWE 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Industri 42,4

Teknologi 16,7

Hälsovård 9,7

Bank och finans 8,8

Sällanköpsvaror 7,9

Konsument, stabil 5,4

Media & kommunika�on 4,2

Fas�ghet 2,6

Basindustri & råvaror 2,2

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 92,4

Storbritannien 3,1

Danmark 2,5

Finland 1,8

Norge 0,2

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Norden

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

12 231

45,2%

44

SE0002699421

1 213,88

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,3%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Mars 2021

Småbolagsfonden steg 5,6% i mars i vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 4,9%. 
Därmed har Småbolagsfonden per kvartalets utgång s�git 11,5% i år a� jämföra med index som 
gå� upp 7,1%. Fonden gynnades i mars av kursutvecklingen i Lagercrantz, Mekonomen och Coor. 
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Link 
Mobility, Vitec och Veoneer.  

Vi deltog som ankarinvesterare i två börsintroduk�oner under månaden.  

Norska Ecoonline är e� programvaruföretag som får läggas i SaaSkategorin. Det finns en lång 
historik men under de senaste åren har �llväxten tagit fart rejält. Det som lockar oss i Ecoonline är 
en bedömning om solida �llväx�örutsä�ningar under en lång �d med god lönsamhet. Ecoonlines 
historik ligger i en mjukvara som hjälper företag a� administrera sin kemikaliehantering. Det 
handlar om a� veta vilka kemikalier som e� företag hanterar, och hur man kan hi�a mer 
miljövänliga alterna�v. De�a sker i dagsläget �ll stor del via papper och penna, eller excel, hos
många företag vilket försvårar en gedigen överblick. Ecoonline kan y�erligare driva �llväxt genom 
a� addera mer moduler �ll sina mjukvaror (vilket redan har börjat ske). De�a gör a� de kan sälja
mer per kund, sam�digt som det finns en betydande geografisk �llväxtpoten�al.  

Finska Sitowise är en teknikkonsult med fokus på den inhemska marknaden men som även har 
inle� en expansion på den svenska konsultmarknaden via förvärv. Sitowise är väldigt likt Sweco, ÅF 
Pöyry och Rejlers i många aspekter, men särskiljer sig genom a� bolaget �ll en stor del är 
personalägt. Börsintroduk�onen skedde huvudsakligen för a� ta in ny� kapital för a� fortsä�a den 
förvärvsdrivna expansionen på den svenska marknaden. Sitowise värderas betydligt lägre än de 
svenska konsulter som vi nyss nämnde sam�digt som nyckeltal som debiteringsgrad och organisk 
�llväxt över �d är minst i nivå med de svenska spelarna. Genom en kombina�on av organisk �llväxt
– där möjligen 2021 blir en något svagare år än sni�et – och förvärv, ser vi Sitowise som en 
långsik�g vinnare där även e� ökat fokus på samhällsinfrastruktur kan bidra. 

Vi har även köpt ak�er i Electrolux. Under innevarande år står det klart a� bolaget möter högre 
råvarukostnader samt även rela�vt svåra jämförelsetal under andra halvåret. Trots det anser vi a� 
det finns en intressant investeringsmöjlighet om man ly�er blicken e� par år framåt.  Vi bedömer 
a� det finns goda möjligheter för bolaget a� för första gången både nå och överträffa si� 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK

11,5% 11,5% 18,7% 15,7% 22,9%

7,1% 7,1% 24,3% 18,3% 21,4%

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index i de�a fall är CSRXSE.

5,4 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge 
Småbolag släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/

eller krigsmateriell | 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.  

marginalmål på 6%. Vi tror bolaget kan föra över ökade kostnader �ll kunder i när�d på grund av 
mycket god e�erfrågan. Historiskt har konkurrenter i Asien ha� en tydlig konkurrensfördel genom 
lägre kostnader, men denna är numera inte lika uppenbar, vilket medför en mer disciplinerad 
industri vad gäller prissä�ning. Här påverkar även s�gande kostnader för transporter. Electrolux är 
även i slu�asen av e� stort investeringsprogram som enligt bolaget har stor poten�al a� 
transformera lönsamheten i både Nordamerika och La�namerika. Dessutom har Electrolux som mål 
a� tydligt öka reservdels och e�ermarknadsaffären som andel av total försäljning. Summerar man 
alla dessa ini�a�v bedömer vi a� bolaget har stor möjlighet a� absorbera eventuellt ännu högre 
råvarupriser och ändå överträffa sina marginalmål. Slutligen har bolaget en överkapitaliserad 
balansräkning vilket medför a� styrelsen och ledningsgruppen har möjlighet a� ��a på 
komple�erande förvärv, extrautdelning och/eller återköp av egna ak�er.

Lagercrantz gynnades av en strategiuppdatering där man meddelade en målsä�ning om a� nå 1 
miljard i vinst inom fem år. De�a är i grund och bo�en helt i linje med det finansiella målet om 1 5% 
vins�llväxt per år, men marknaden tycks all�d föredra e� absolut tal framför en procentuell 
målsä�ning. Sam�digt meddelades e� antal interna strukturförändringar i sy�e a� förstärka 
gruppen framåt samt en ökad tonvikt på förvärv utanför Norden.  När vi läser mellan raderna tolkar 
vi de�a nya ini�a�v som en indika�on på a� den långvarige VDn Jörgen Wigh (på plats sedan 2006)
spänner bågen inför ännu en femårsperiod hos Lagercrantz, vilket glädjer oss. 

Mekonomen utvecklas starkt under mars. Marknaden för begagnade bilar har varit stark i spåren 
av pandemin, vilket gynnar Mekonomen, sam�digt som en rad externa faktorer som valuta och 
väder gå� i bolagets riktning under årets första kvartal. Den kapitalmarknadsdag som hölls i slutet
av februari där Mekonomen pratade om de �llväxtmöjligheter som bolaget ser belyser det faktum 
a� en del externa bedömare kan ha räknat ut bolaget för �digt.  E� tecken på de�a är även a� 
bolaget emi�erade en obliga�on med en ränta på s�bor +250 punkter under månaden, vilket bör 
ge en dras�sk förbä�ring av räntekostnaden för Mekonomen vars balansräkning stärkts markant 
under det senaste året. Mekonomen har en i grunden stabil verksamhet, med e� starkt kassaflöde, 
vilket tyvärr kommit i skymundan på grund av e� antal ’unforced errors’ från bolagets sida under 
de senaste åren.  Det ser dock ut a� ha förändrats. Bolagets hanterande av bland annat den 
cybera�ack som inträffade för e� år sen var imponerande, och det starka kassaflödet under 
pandemiåret möjliggör även en fortsa� expansion, förmodligen via förvärv.   

Vi har – utöver Electrolux, Ecoonline och Sitowise – ökat våra innehav i Embracer, Link Mobility, ÅF 
Pöyry och Nolato vilket vi har finansierat genom a� bland annat minska i Lifco, Trelleborg och 
Securitas.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

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

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

18,41

0,92

1,03

5,31

0,42

2,66

98,16

111,17

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Lagercrantz Group AB Class B

Trelleborg AB B

Bufab AB

Schouw & Co A/S

Vitec So�ware Group AB Class B

Nolato AB Class B

Mekonomen AB

Elanders AB Class B

Ambea AB

SWE 7,1%

SWE 5,8%

SWE 4,9%

SWE 4,9%

DNK 4,3%

SWE 4,3%

SWE 4,0%

SWE 3,9%

SWE 3,1%

SWE 3,0%

Branschfördelning (%)

%

Industri 44,6

Teknologi 15,9

Media & kommunika�on 8,5

Konsument, stabil 7,3

Sällanköpsvaror 6,7

Fas�ghet 6,3

Hälsovård 5,9

Basindustri & råvaror 2,9

Bank och finans 1,8

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 80,5

Norge 8,1

Finland 6,6

Danmark 4,8

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Global MSCI ACWI NR USD

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                  Global

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20110928

6 106

44,8%

30

SE0004167567

349,05

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                35,0%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

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.

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD 11,5% 11,0% 13,6% 14,9% 14,7%

10,4% 10,4% 10,2% 12,8% 14,1%

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 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).

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.  

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.

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?

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

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

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,30

1,02

0,92

4,43

0,41

0,71

88,36

90,75

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Centene Corp

NEXON Co Ltd

WSP Global Inc

Ac�vision Blizzard Inc

Markel Corp

Hologic Inc

Pruden�al PLC

Fiserv Inc

Brookfield Asset Management Inc Class A

CAN 6,5%

USA 5,2%

JPN 4,5%

CAN 4,4%

USA 4,3%

USA 4,1%

USA 4,0%

GBR 3,9%

USA 3,9%

CAN 3,9%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 31,4

Hälsovård 19,2

Teknologi 16,1

Industri 15,9

Media & kommunika�on 9,2

Sällanköpsvaror 4,7

Ny�otjänster 3,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 44,0

Kanada 22,6

Storbritannien 7,1

Frankrike 7,0

Japan 6,2

Irland 3,1

Italien 2,6

Danmark 2,1

Brasilien 2,0

Israel 1,9

Kina 1,3

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Small & Microcap MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Europa

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20140828

2 356

31,8%

47

SE0005962347

271,15

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                38,6%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Mars 2021

Under mars månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på 
motsvarande 6,3 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 
5,6 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Sabaf, 
Carasent och Sumo Group.

Italienska Sabaf är världens ledande �llverkare av komponenter �ll gasspisar. 
Produktpor�öljen inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsven�ler, där koncernen 
har 40% av den europeiska marknaden och en global marknadsandel på 10%. De tre 
senaste åren har Sabaf också breddat si� produktutbud med förvärv av 
verksamheter inom gångjärn och elektroniska komponenter �ll vitvaror. Koncernen 
har också stärkt sin marknadsposi�on genom a� löpande vinna e� antal vik�ga 
flerårskontrakt med flera ledande europeiska och nordamerikanska 
vitvaru�llverkare.

Carasent är e� norskt holdingbolag vars enda �llgång förnärvarande är det svenska 
mjukvarubolaget Evimeria, som i sin tur erbjuder moderna digitala etjänster �ll 
hälso och sjukvården. Bolagets lösningar riktar sig främst mot privata aktörer inom 
specialistvård, primärvård, företagshälsa och paramedicin inom öppenvården. 
Evimerias system bygger helt på molntjänster, helt utan ini�ala uppstartsavgi�er 
eller uppsägnings�der, och över 90% av bolagets försäljning bygger på 
prenumera�onsintäkter.

Sumo Group är en bri�sk dataspelsutvecklare med bas i Sheffield. Bolaget arbetar 
framförallt med spelproduk�oner för externa uppdragsgivare, som SEGA, Disney och 
Sony. Sumo har varit med om a� utveckla en rad AAAspel som t.ex. �tlar i 
racingspelet Forzaserien (för MicroSo�), Li�le Big Planet (för Sony) och Hitman (för 

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Small & Microcap

MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR 12,1% 12,3% 9,5% 12,7% 12,2%

11,3% 11,3% 12,7% 14,8% 16,3%

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index: MSCI Europe SmallCap ETF.

3,9 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge Small & 
Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Tobak | 

Kommersiell spelverksamhet | Pornografi | 

Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

Square Enix). Do�erbolaget Atomhawk tar fram illustra�oner och design för bl.a. 
datorspel och filmer och har bl.a. arbetat med filmer som t.ex. Thor och Guardians of 
the Galaxy. I slutet av 2020 annonserade Sumo förvärvet av den amerikanska 
spelutvecklaren Pipeworks, som bl.a. har EA, Facebook och Google som kunder.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var GVS, Cor�ceira Amorim och Pexip.

Italienska GVS är en världsledande �llverkare av filterlösningar �ll många olika 
användningsområden inom bl.a. sjukvård, laboratorier, industri och skyddsmasker. 
Koncernen verkar på tre huvudmarknader: Hälsovård (filter för t.ex. 
blodtransfusioner, dialys och anestesi), Mobilitet (filter för t.ex. bromssystem, 
bränsletankar och skydd av elektronik) samt Säkerhet (skyddsmasker och filter för 
VVS). GVS kunder är framförallt företagskunder som använder bolagets 
filterlösningar i sina egna produkter. Kostnaden a� byta leverantör är o�a stor och 
kundlojaliteten är därför också hög.

Portugisiska Cor�ceira Amorim är världens största producent av vinkorkar. Bolaget 
producerar årligen över 4 miljarder korkar, vilket betyder a� en �ärdedel av alla 
vinflaskor som produceras i världen e� givet år, och häl�en av alla champagneflaskor, 
försluts med en kork från Amorim. Det betyder a� koncernen är nästan fyra gånger 
så stor som sin närmaste konkurrent. Kork är e� mycket klimatsmart materialval. 
Barken på e� korkträd kan skördas var nionde år. Trädet behöver inte tas ner för a� 
skörda korken utan får stå kvar och bilda ny bark �lls det blir dags för skörd igen.

Norska Pexip utvecklar mjukvarulösningar för videokonferenser. Utöver hög säkerhet 
och bildkvalitet så är en av Pexips många styrkor a� deras mjukvarulösningar 
erbjuder en oöverträffad interoperabilitet med andra, både nya och gamla, 
videokonferenssystem. Det har resulterat i tekniska samarbeten med både Microso� 
och Google. Pexips kundbas innehåller e� flertal ledande företag i världen och 
omfa�ar 79 bolag från Fortune Global 500, som t.ex. Accenture, General Electric, 
Intel, PayPal och Vodafone.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

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

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

15,89

0,99

0,77

8,83

0,21

4,70

94,85

80,70

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

MAG Interac�ve AB

discoverIE Group PLC

Sumo Group PLC

Cranswick PLC

Sabaf

Interpump Group SpA

Victoria PLC

CIE Automo�ve SA

Bakkafrost P/F

SWE 3,8%

SWE 3,7%

GBR 3,4%

GBR 3,3%

GBR 3,2%

ITA 3,1%

ITA 3,1%

GBR 2,9%

ESP 2,7%

NOR 2,6%

Branschfördelning (%)

%

Media & kommunika�on 21,7

Teknologi 20,3

Industri 16,7

Sällanköpsvaror 13,8

Konsument, stabil 10,6

Hälsovård 9,8

Basindustri & råvaror 4,3

Bank och finans 2,8

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 22,3

Storbritannien 20,9

Italien 14,8

Norge 9,7

Frankrike 7,3

Tyskland 5,8

USA 5,8

Spainien 3,0

Australien 2,7

Nederländerna 2,6

Portugal 2,5

Österrike 1,5

Schweiz 1,3

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge US Small and Microcap MSCI USA Small Cap NR USD

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                      Nordamerika

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20160831

673

38,8%

30

SE0008347447

172,62

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                42,6%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Mars 2021

Fonden hade en posi�v utveckling under mars månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas frilu�sbolaget Johnson Outdoors, förpackningsbolaget 
Aptar och verkstadsbolaget Kadant.

Johnson Outdoors är en ledande �llverkare av utrustning för frilu�sliv främst �ll 
spor�iske men också �ll camping och dykning. Spor�iske är, e�er löpning, den 
största utomhusak�viteten i USA. Bolaget har kunnat behålla sin ledande 
marknadsposi�on genom ständig produktveckling, hög produktkvalité och bra 
marknadsföring. Johnson Outdoors har en stark bolagskultur och leds idag av 
grundarens do�er Helen JohnsonLeipold. Helen JohnsonLeipold har få� flera 
utmärkelser för sin ledars�l. 

Aptar är global marknadsledare inom fördelningslock �ll olika slags förpackningar. 
Bolaget gynnas av ökad e�erfrågan på mer avancerade förpackningslösningar främst 
inom hälsovårdssektorn. Aptar har en mycket stark marknadsposi�on inom �ll 
exempel astma och nässpray. Bolaget arbetar ak�vt med si� hållbarhetsarbete och 
har e� stort fokus på a� öka andelen återvunna material i sina produkter samt öka 
andelen produkter som går a� återvinna. Aptar har en erfaren ledning och har de 
senaste åren ökat andelen kvinnor i styrelsen samt på ledande befa�ningar.

Kadant är en ledande �llverkare av utrustning och reservdelar �ll pappers, massa
och processindustrin. Reservdelar utgör den största andelen av bolagets försäljning 
och används av deras kunder för a� kon�nuerligt effek�visera �llverkningen. 
E�erfrågan på bolagets produkter gynnas av en ökad ehandel samt en ökad 
e�erfrågan på hållbara material. Kadant är e� välskö� bolag med höga kassaflöden 
och en bra ledning.

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 1 år 3 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

11,8% 11,8% 36,3% 10,9% 12,7%

19,9% 19,7% 71,0% 16,6% 15,4%

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är MSCI USA Small Cap ETF.

4,5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge US Small 
& Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

VÄLJER IN
Iden�fierar bolag som arbetar ansvarsfullt 
och långsik�gt hållbart.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är 
involverade i följande produkter:

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | 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.  

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas 
specialförsäkringsbolaget Palomar och sjukgymnas�kbolaget U.S. Physical Therapy.

Specialförsäkringsbolaget Palomar erbjuder naturkatastrofskydd i USA. Genom 
egenutvecklad teknik som är länkad �ll geokoder kan bolaget erbjuda mer flexibla 
försäkringsprodukter än vad e� tradi�onellt försäkringsbolag kan. Försäkring mot 
naturkatastrofer är vanligtvis mycket dyrt men Palomars process, som är helt 
automa�serad, innebär a� bolaget erbjuder försäkringar �ll mer fördelak�ga priser 
sam�digt som bolaget kan hålla nere riskerna. Med individuellt prissa�a försäkringar 
och e� starkt distribu�onsnät tar Palomar andelar på en ineffek�v och växande 
marknad. Bolaget leds av sin grundare McDonald Armstrong som dessutom är en 
stor ägare i bolaget.

U. S. Physical Therapy är e� av USAs största sjukgymnas�kföretag.  E�erfrågan på 
bolagets tjänster gynnas främst av a� USA har en åldrande befolkning och 
sjukgymnas�k ses som e� bra alterna�v �ll opera�oner och smärts�llande. Bolaget 
har dessutom e� snabbväxande segment relaterat �ll arbetsplatsskador som sy�ar 
�ll a� förhindra skador samt påskynda återgång �ll arbete e�er skada. U.S. Physical 
Therapy är e� välskö� bolag med höga kassaflöden och en stark bolagskultur.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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

Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITSfond som 
huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. 
Fonden är ak�vt förvaltad och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs en 
�dsperiod om fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens 
andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget e�er a� uppnå en sådan 
värdemässig ökning genom a� generera en avkastning övers�gande fondens 
relevanta jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är koncentrerade 
och består normalt se� av cirka 30  40 bolag.

Nyckeltal  3 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

16,88

0,73

0,65

10,55

0,47

0,04

68,61

70,98

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Kadant Inc

Colliers Interna�onal Group Inc

Chemed Corp

Johnson Outdoors Inc Class A

Advanced Drainage Systems Inc

Exponent Inc

Installed Building Products Inc

FirstService Corp

Douglas Dynamics Inc

USA 4,7%

USA 4,2%

CAN 4,0%

USA 3,9%

USA 3,8%

USA 3,7%

USA 3,7%

USA 3,7%

CAN 3,6%

USA 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Industri 32,4

Sällanköpsvaror 19,2

Hälsovård 17,7

Teknologi 12,0

Fas�ghet 7,9

Bank och finans 5,6

Konsument, stabil 5,1

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 89,1

Kanada 10,9

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad finns a� �llgå hos fondbolaget på 
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.

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