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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

43 398

47,0%

37

SE0000428336

4 131,93

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                44,0%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  April 2021

April blev y�erligare en månad på plus för Stockholmsbörsen, alltjämt drivet av en 
god takt i återhämtningen av ekonomin, pågående vaccina�oner och e� stort 
understöd av s�mulansåtgärder. Ge�nge, Sagax och Indutrade var fondens största 
posi�va bidragsgivare i april, medan SKF, Epiroc och Sandvik var fondens största 
nega�va bidragsgivare.

I Ge�nge utvecklades flera delar av verksamheten starkt under första kvartalet. 
Försäljningen av ven�latorer �ll intensivvårdsavdelningar ligger alltjämt på förhöjda 
nivåer som en följd av pandemin. E�erfrågan på bolagets steriliseringsutrustning 
relaterat �ll vaccinproduk�on och livsuppehållande ECMOterapier har också visat en 
god �llväxt. Ge�nge bör fortsa� möta e� gynnsamt e�erfrågeläge, sam�digt som de 
opera�onella förbä�ringar bolaget har jobbat hårt med under flera år i allt större 
utsträckning ger resultat.

Sagax är e� fas�ghetsbolag fokuserat på fas�gheter inom lager och lä� industri. 
Bolaget har en skicklig VD med e� starkt långsik�gt track record. Bolagets nisch 
innebär något högre risk i varje enskild fas�ghet på grund av mer konjunkturkänsliga 
hyresgäster och viss kundkoncentra�on, men ger sam�digt en högre 
avkastningspoten�al. Bolaget har gynnats av a� rikta in sig på fas�gheter i 
y�erkanten av växande storstäder, där e�erfrågan ökar sam�digt som utbudet 
minskar när städers �llväxt driver ökad e�erfrågan på andra fas�ghetstyper. Bolaget 
har lyckats hålla en god investeringstakt under året, och fortsä�er a� expandera i 
flera intressanta marknader i Europa.

SKF levererade en e�er omständigheterna bra rapport för första kvartalet, med en 
�llväxt som var bland de högre för industriföretagen under perioden. Den snabba 
återhämtningen har le� �ll ansträngda logis�kkedjor, komponentbrist hos kunder, 
och priser på insatsvaror som ökat kra�igt, vilket höll �llbaka vinstutvecklingen 

*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

19,1% 16,7%

18,5%

13,4%

15,6%

13,5%

19,1%

16,4%

16,7% 12,6%

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.  

något. SKF har jobbat med e� omfa�ande effek�veringsarbete de senaste åren, och 
visat på en bra motståndskra� och goda steg mot en högre lönsamhetsnivå under 
pandemin. Marknaden vill sannolikt se y�erligare tecken på en uthålligt högre 
�llväxtnivå i kombina�on med normalisering av investeringsnivåer och en ökad 
kapitaleffek�vitet för a� värdera upp ak�en från nuvarande låga mul�plar.

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.



Didner & Gerge 

Ak�efond
MÅNADSRAPPORT APRIL 2021

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

17,85

0,84

1,14

5,59

0,49

4,78

100,84

121,51

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

Hennes & Mauritz AB Class B

Volvo AB B

Hexagon AB Class B

Epiroc AB Share B

Embracer Group AB

Ge�nge AB Class B

AAK AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

Indutrade AB

SWE 6,3%

SWE 6,2%

SWE 5,4%

SWE 5,2%

SWE 4,6%

SWE 4,3%

SWE 4,2%

SWE 3,6%

SWE 3,6%

SWE 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Industri 39,9

Teknologi 16,1

Hälsovård 10,6

Sällanköpsvaror 9,2

Bank och finans 8,9

Konsument, stabil 5,5

Media & kommunika�on 4,5

Fas�ghet 3,0

Basindustri & råvaror 2,2

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 92,2

Storbritannien 3,1

Danmark 2,7

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

13 109

44,7%

44

SE0002699421

1 279,07

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,3%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  April 2021

Småbolagsfonden steg 5,4% i april vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 7,8%. Därmed 
har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 17,4% i år a� jämföra med index som gå� upp 
15,4%. Fonden gynnades i april av kursutvecklingen i Lagercrantz,  Embracer och Mekonomen. 
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat  Pexip, Rejlers och 
Veoneer. 

Den norska storbanken DNB lade e� bud på småbolagsfondens por�öljbolag Sbanken under april 
månad. Budet på 103,85 kronor per ak�e motsvarade en premie på knappt 30%. Sbankens styrelse 
rekommenderar budet och vissa ak�eägare, däribland huvudägaren Altor, har valt a� acceptera 
budet under vissa villkor och förhållanden. Vi utvärderar budet och följer utvecklingen. 

Förutom budet på Sbanken har månaden präglats av kvartalsrapporter. Generellt se� kan vi 
konstatera a� den absoluta majoriteten av rapporterna har varit starka och överträffat 
analy�kernas prognoser sam�digt som kursreak�onerna i flera fall varit något försik�ga. Svenska 
fas�ghetsak�ers kra�iga uppgång under månaden missgynnade fondens utveckling rela�vt index.

Vitec fortsä�er a� imponera med både en bra försäljningsutveckling och höga marginaler. 
Återkommande intäkter växte med 24% och bolaget rapporterade en EBITAmarginal på hela 26%. 
Mångårige VD Lars Stenlund har meddelat a� han slutar e�er 35 år och han e�erträds av 
finanschefen Olle Backman. Lars valdes �ll ny styrelseordförande vid bolagstämman vilket borgar 
för en fortsa� kon�nuitet i bolaget vars förvärvstempo tycks ha tagit e� kliv uppåt under det 
senaste året. Förvärvet av Unikum Datasystem i år visade en ap�t för större förvärv, vilket är 
glädjande. 

Trelleborg rapporterade en stark rapport där samtliga vik�ga affärsområden rapporterade 
rörelsevinster som överträffade förväntningarna. Framför allt var det intressant a� notera a� 
divisionen Wheel Systems uppvisade en rörelsemarginal på hela 15% och ledningen bekrä�ade en 
stark e�erfrågan på däck från jordbruksmaskiner. Den råvaruprisinfla�on som råder för �llfället 
omfa�ar även flera vik�ga intäktskällor för bönder, varför flera år av låga volymer inom 
jordbrukssegmentet bör förvandlas �ll förhållandevis kra�ig volym�llväxt. Det bör noteras a� det
starka resultatet inom Wheels skedde trots en nega�v påverkan från pandemirelaterad 
sjukfrånvaro i Trelleborgs östeuropeiska fabriker, samt en fortsa� svag e�erfrågan inom 

*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

17,4%

15,4%

18,5%

17,0%

18,7%

24,7%

17,5% 23,2%

20,2% 21,9%

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.  

logis�ksegmentet. Båda dessa faktorer bör utvecklas �ll det bä�re under innevarande kvartal. Vår
fortsa�a tes är a� Trelleborg är på väg a� transformeras �ll en starkare koncern med högre 
lönsamhet, något som inte reflekteras fullt ut i dagens ak�ekurs.

Bufab levererade trots stora utmaningar i de globala leveranskedjorna den högsta omsä�ningen 
och rörelsevinsten hi�lls. Bolaget bedömer a� e�erfrågesitua�onen hos kund är stark och det 
senaste årens effek�viseringsarbete har burit frukt. Tidigare i år anordnade Bufab en 
kapitalmarknadsdag där man presenterade målsä�ningen a� växa omsä�ningen 10% per år fram 
�ll 2025 samt a� senast 2023 uppnå en hållbar rörelsemarginal om 12%. Det finns en viss risk a� 
Bufabs bru�omarginal kan påverkas nega�vt av de kra�igt s�gande råmaterialpriserna som råder 
för stunden, men en stark slutkundse�erfrågan och acceptans för prisökningar kan mildra de�a. 
Det bör även noteras a� Bufabs grundkoncept – a� ta hand om inköp och hantering av mindre 
komponenter för kunderna – kommer �ll sin rä� i perioder av komplex logis�k, vilket över �d bör 
leda �ll fortsa� marknadsandelsvinst.

Elanders rapporterade organisk omsä�nings�llväxt på hela 15% drivet av god utveckling i Supply 
Chain Solu�ons divisionen. De strukturåtgärder som genomfördes 2019 har börjat ge en tydlig 
effekt i form av förbä�rade rörelsemarginaler. Skuldsä�ningen har förbä�rats avsevärt under de 
senaste åren och den förbä�rade finansiella ställningen möjliggör e� ökat fokus på a� göra förvärv. 
Under kvartalet presenterades e� intressant förvärv av ReuseIT, e� bolag som är verksamt inom 
andrahandsmarknaden för ITutrustning. Affärsmodellen innebär a� produkternas livslängd 
förlängs, vilket kra�igt minskar den miljöpåverkan som �llverkningen av nya ITprodukter medför. 

Småbolagsfonden deltog i börsintroduk�onen av Hemnet. Tjänsten i sig behöver knappast någon 
presenta�on i Sverige i och med a� varumärket är så pass starkt men däremot kan det vara 
intressant med några kommentarer kring deras affärsmodell. Hemnet har en affärsmodell där 
säljaren betalar för bostadsannonsen, något som är rela�vt unikt i e� interna�onellt sammanhang, 
och är en styrka då säljaren har e� högt incitament a� nå ut �ll så många tänkbara köpare som 
möjligt. Hemnet är klart marknadsdominerande med 18,7 miljoner månatliga besök på hemsidan, 
hela 11x större än närmaste konkurrent. Den genomsni�liga annonsavgi�en som en bostadssäljare 
betalar �ll Hemnet är 1 760 kronor, e� mycket lågt belopp jämfört bostadsaffärens totala värde. Vi
bedömer a� Hemnet har goda möjligheter a� höja priser över �d. Intäkter från bostadssäljare står 
för närvarande �ll ca 60% av bolagets intäkter. Därutöver har Hemnet intäkter från annonsörer, 
fas�ghetsmäklare och bostadsutvecklare. Affärsmodellen binder väldigt lite kapital, visar höga 
marginaler och vi bedömer bolaget kommer visa starka och växande kassaflöden framöver. 

Biogaia har klart missgynnats av covid19 pandemin och kan därmed komma a� se en 
normalisering under året i takt med vaccineringen. Sam�digt har vi iden�fierat några orosmoment, 
bland annat problem med distributören i den största marknaden Italien. Kortsik�gt föreligger det 
även en risk a� det kra�igt minskade barnafödandet i världen �ll följd av pandemin kommer 
påverka försäljningen nega�vt inom barnhälsa. Den annonserade satsningen i Biogaia Invest där 
man avser investera upp �ll 150MSEK u�från en mer venture capitalliknande strategi, �llsammans 
med en förändrad utdelningspolicy e�er nyemissionen förra året, går inte i linje med våra tankar 
om hur bolaget bör allokera kapital. Vi har valt a� sälja våra ak�er i bolaget.

Vi ökat våra innehav i Electrolux, Leroy och Cargotec och minskat våra innehav i Embracer, 
Securitas och ovan nämnda Biogaia.

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

1,01

1,02

5,33

0,42

2,50

96,85

108,27

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Lagercrantz Group AB Class B

Bufab AB

Trelleborg AB B

Nolato AB Class B

Vitec So�ware Group AB Class B

Mekonomen AB

Schouw & Co A/S

Ambea AB

Elanders AB Class B

SWE 6,9%

SWE 6,0%

SWE 4,8%

SWE 4,5%

SWE 4,2%

SWE 4,1%

SWE 4,1%

DNK 4,0%

SWE 3,1%

SWE 3,0%

Branschfördelning (%)

%

Industri 43,5

Teknologi 17,1

Media & kommunika�on 8,9

Konsument, stabil 7,5

Fas�ghet 6,5

Sällanköpsvaror 6,1

Hälsovård 5,8

Basindustri & råvaror 2,7

Bank och finans 1,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 80,3

Norge 8,5

Finland 6,9

Danmark 4,3

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)*

.
1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

1,1

1,3

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

5 941

43,4%

30

SE0004167567

345,25

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                35,0%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  April 2021

Även  om  det  kan  kännas  svårt  a�  greppa  det  har  redan  fyra  månader  av  2021  förlupit  och 
sommaren närmar sig. Aprilväder rådde både i det svenska klimatet och för börsens humör som i 
tandem  med  allmänna  rubriker  pendlade  mellan  vad  man  skulle  kunna  benämna  hopp  och 
förtvivlan.  Hoppet kommer  från  fungerande  vaccina�onsprogram,  posi�vt  överraskande 
företagsrapporter och en stark tro på ekonomisk återhämtning när länder öppnar upp för ”business 

as usual”.  Förtvivlan relateras  �ll  fortsa�  stor  smi�spridning  i  vissa  regioner  sam�digt  som 
rapporter  om  biverkningar  från  vaccin  sä�er  bromspedalen  i  andra  mindre  väl  fungerande 
vaccina�onsprogram,  liksom  flaskhalsar  i  världsekonomin  där  brist  på  halvledare  och 
fraktcontainrar samt oro för a� räntehöjningar ska dämpa den sköra ekonomiska återhämtningen. 
Aprilväder helt enkelt.

Än  så  länge  under  2021  är  det  den  mer  posi�va  synen  om  ekonomisk  återhämtning  som  ge� 
börsstöd.  Globala  ak�eindex  hade  s�git  med  mer  än  12%  vid  april  månads  utgång.  I  de 
resultatrapporter  för  årets  första  kvartal  som  nu  strömmar  in  behålls  övervägande  de  fortsa� 
posi�va budskap som basunerats ut de senaste kvartalen. Nuvarande värdering av ak�er  (hög ur 

e� historiskt perspek�v) kommer, som vi flera gånger �digare reflekterat över, obestridligen hand i 
hand med högt ställda förväntningar på fram�den. De�a mo�veras generellt med låga räntor, tro 
på en ekonomisk expansion när samhället öppnar upp och där �llkommande starka vinstutsikter. 
Den höga värderingen sä�er gränser för poten�alen på längre sikt, men är, som vi kan konstatera, 
inte all�d en bra säljsignal för den kortare fram�den. De låga räntorna gör a� det är svårt a� hi�a 
bra avkastningsalterna�v �ll ak�er (TINA – There Is No Alterna�ve), sam�digt som regeringar och 
centralbanker skapar e� golv genom a� förmedla u�ästelser om fortsa�a s�mulanser för a� hålla 
ekonomin på fö�er. I den ekonomiska återhämtningen förväntas mer cykliska bolag samt så kallade 
valuebolag kunna återta flera år av förlorad mark (framförallt ur e� rela�vavkastningsperspek�v).
På längre sikt fortsä�er dock digitaliseringstrenden a� gynna �llväxtbolag. Kra�fulla satsningar på 
hållbarhet världen över talar för a� �olårets starka utveckling för den typen av bolag kan fortsä�a 
över �d.

En  stark  tro  på  ekonomisk  återhämtning  framöver  behövs  för  a�  ge  börserna  fortsa�  kortsik�gt 
stöd.  De  rela�vt  ljumma  marknadsreak�onerna  på  de  posi�vt  förmedlade  vinstutsikterna  för 
bolagen speglar sannolikt både a� kurserna s�git en hel del inför rapporterna, a� värderingarna är 
höga och a� förväntningarna från investerare möjligen är ännu högre ställda än vad prognoserna 

*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

9,2 8,2 8,0 12,5 13,8

12,9 11,3 12,1 15,1 14,7

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 |GMO| 

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.  

från analy�ker visar på. Värt a� notera är a� innehaven i Globalfonden har historiskt växt snabbare 
och �ll högre lönsamhet än gemene bolag. Vi anser de�a har goda möjligheter a� upprepas – vilket 
dock inte är förväntansbilden givet dagens värdering av por�öljen, varför vi ser på fram�den med 

op�mism!  Globalfondens  innehav  släpper  dessutom  ut  95%  mindre  CO₂ per  försäljningskrona 

(Källa ISS), vilket gör a� �llväxtens klimatpåverkan är väsentligt lägre än för sni�bolagen.

Didner & Gerge Global investerar i bolag med framstående och hållbara affärsmodeller, med stark 
företagskultur  och  en  god  finansiell  styrka.  Dessutom  i  segment  som  gynnas  av  strukturella 
drivkra�er. Por�öljstrukturen är indelad i fem investeringskluster: Digitala produkter och tjänster, 
Kapitalallokerare, Hälsovård & medicinteknik, Miljö & energiteknik samt  Varumärken. Vi  har 
också e� ”undersegment” �ll dessa kluster som vi kallar New ventures, där vi  investerar  i bolag i 
�dig  fas  i  något  av  ovan  kluster,  där  riktningen  är  tydlig  och  bolagets  särställning  med  hög 
sannolikhet  är  beständig  och  förbä�rande men  är  i  e�  �digare  skede  rent  finansiellt  givet  stora 
investeringar i fram�da �llväxt. Även om vi investerar i bolag i dessa kluster så är det all�d bolagets 
egenskaper och värdering i sig som driver investeringen, inte klustret som sådant. Och bolag med 
stark hållbarhetsprofil är huvudfokus.

De  kluster  som  gav  de  främsta  avkastningsbidragen  �ll  fondens  avkastning  för  april  månad  var 
Miljö & energiteknik, New ventures samt Varumärken. Dessa tre kluster hade bidragit minst �ll 
fondens avkastning under det första kvartalet, vilket visar på en viss rota�on under april. På andra 
sidan myntet märktes därmed de  tre kluster som bidragit mest �ll  fondens avkastning under det 
första  kvartalet,  nämligen  Hälsovård & medicinteknik,  Digitala produkter och tjänster samt 
Kapitalallokerare.

På bolagsnivå härstammade bäst avkastning från datasäkerhetsbolaget Proofpoint, konsultbolagen 
WSP Global och Stantec, varumärkesbolaget VF Corp samt energilösningsbolaget Ameresco. Värt 
a� notera a� det välrenommerade private equity bolaget Thoma Bravo la e� bud på Proofpoint
under  månaden.  Budet  kommer  troligen  a�  gå  igenom  och  vid  erbjuden  likvid  kommer 
Globalfondens avkastning på investeringen uppgå �ll 70% på 10 månader. Roligt för stunden, även 
om  vi  anser  Proofpoint ha  e�  större  långsik�gt  värde  än  så.  Svagare  avkastning  kom  från 
hälsovårds och  medicinteknikbolagen  Hologic och  Centene,  där  rapporterna  för  kvartalet  inte
�lltalande ak�emarknaden pga covidrelaterade kortsik�ga effekter som påverkar när�da resultat 
nega�vt.  Vi  såg  även  svag  avkastning  från  Brookfield Renewable,  spelutvecklaren  Ac�vision 
Blizzard samt  från  investmentbolaget Fairfax India.  I  samtliga dessa  fall  utan a� betydelsefull  ny 
informa�on presenterats.

I  linje  med  en  tro  på  fortsa�  go�  företagsklimat  inom  investeringsklustret  Hälsovård & 
medicinteknik gjorde  vi  en  nyinvestering  i  biomedicinföretaget  Novo Nordisk. Bolagets 
kärnverksamhet  baseras  och  fokuseras  sedan  grundandet  1923  på  forskning  och  utveckling  av 
läkemedel  mot  diabetes  melitus  och  där�ll  relaterade  kroniska  sjukdomar,  där  bolagets  unika 
ledarskap  inom den  stadigt  växande globala diabetesmarknaden samt en kultur och  strategi  som 
baseras  på  e�  för  mänskligheten  posi�vt  sy�e  �lltalar  oss.  Även  den  betydande  poten�alen  a� 
driva  kampen  mot  den  kroniska  och  komplexa  sjukdom  obesitas  (fetma)  som 
världshälsoorganisa�onen WHO beskriver som en pågående global epidemi hos bägge könen, i alla 
åldrar,  alla  etniska  grupper  och  alla  samhällsklasser,  över  hela  världen,  �lltalar  oss.  Fetma  är  en
mycket  vanlig,  kronisk,  försummad  och  tabubelagd  sjukdom  där  endast  ~2%  av  650  miljoner 
pa�enter behandlas. Novo Nordisk har alla möjligheter a� ta en ledande posi�on från start i denna 
behandlingsform, som är nära relaterad �ll diabetesvård.

För  a�  finansiera  de�a  nya  innehav  så  sålde  vi  delar  av  innehaven  i  Proofpoint,  WSP Global, 
Schneider Electric samt Centene. Vi  sålde även ut hela  innehavet  i Check Point So�ware som vi 
anser  vara  både mycket  välskö�  och  har  rimliga  fram�dsutsikter,  men  där  vi  anser  a�  de  långa 
utsikterna för Novo Nordisk vid givet �llfälle �lltalade oss mer. Vi ökade även något i Recorda�.

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

13,33

1,00

0,92

4,54

0,49

1,13

86,68

90,75

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Centene Corp

NEXON Co Ltd

Ac�vision Blizzard Inc

Markel Corp

WSP Global Inc

Brookfield Asset Management Inc Class A

VMware Inc

Fiserv Inc

Fairfax India Holdings Corp

CAN 6,4%

USA 4,6%

JPN 4,5%

USA 4,2%

USA 4,2%

CAN 4,1%

CAN 4,0%

USA 3,9%

USA 3,9%

CAN 3,7%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 31,2

Hälsovård 21,9

Industri 15,8

Teknologi 13,9

Media & kommunika�on 9,1

Sällanköpsvaror 4,9

Ny�otjänster 3,1

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 42,5

Kanada 22,4

Frankrike 6,9

Storbritannien 6,9

Japan 6,2

Danmark 5,4

Irland 3,3

Italien 3,3

Brasilien 2,0

Kina 1,2

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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*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

2 480

31,0%

48

SE0005962347

280,06

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                38,6%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  April 2021

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

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var 
Arc�cZymes, Tracsis och discoverIE.

Norska Arc�cZymes utvecklar som namnet antyder enzymer, det vill säga proteiner 
som fungerar som katalysatorer i kemiska reak�oner. Bolagets produkter används 
bland annat inom forskning kring �ll exempel genterapi och utveckling av vacciner. 
Arc�cZymes rörelse är mycket skalbar med underliggande bru�omarginaler i 90%
klassen. Bolaget har historiskt även ha� andra komple�erande rörelseområden, men 
enzymverksamheten, som nu är hela bolaget, har varit lönsamt sedan 2015.

Bri�ska Tracis utvecklar mjukvara �ll tågoperatörer och bannät. Bolagets 
programvara hjälper �ll med allt från a� löpande hantera och kontrollera 
infrastruktur och utrustning, vilket bl.a. underlä�ar schemaläggning av 
underhållsarbeten, �ll avancerade bilje�system. Historiskt har den bri�ska 
hemmamarknaden varit koncernens absolut vik�gaste, men Tracsis vann nyligen två 
upphandlingar i USA och ser stor poten�al utanför Storbritannien.

discoverIE är en bri�sk industrigrupp som designar och producerar komponenter för 
elektroniska applika�oner. De senaste �o åren har discoverIE svängt om från 
distribu�on av andras produkter �ll egen produk�on av affärskri�ska komponenter 
sam�digt som koncernen fokuserat allt mer på �llväxtsegment som t.ex. 
förnyelsebar energi, Vestas är största kunden. Då discoverIEs komponenter o�a blir 
indesignade i kundernas produkter blir koncernens intäkter alltmer av 
återkommande karaktär.

*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

15,0% 12,2% 12,2% 15,1% 16,7%

15,6% 14,2% 8,2% 13,3% 12,6%

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.  

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Tristel, Pexip och Storytel.

Tristel är e� bri�skt bolag som �llverkar desinfek�onsmedel för medicinteknisk 
utrustning och ytor �ll e� höggradigt rent resultat. Bolagets patenterade 
klordioxidkemilösning (CIO2) är enkel och säker a� använda för manuell rengöring, 
�ll skillnad från konkurrerande alterna�v som kräver maskintvä�. Klordioxid är 
effek�vt mot alla mikroorganismer av betydelse såsom HPV, Hepa�t B och Hepa�t C
virus och HIV.

Storytel är e� svenskt ljudboksföretag och bokförläggare. Bolaget erbjuder sina 
abonnenter obegränsad �llgång �ll �otusentals ljud och eböcker som, för en fast 
månadsavgi�, kan avlyssnas eller läsas på en mobiltelefon, läs eller surfpla�a. 
Storytel grundades 2005 och har snabbt växt �ll Sveriges och Nordens största 
ljudbokstjänst. Bolaget har idag över 1,4 miljoner abonnenter i 20 länder. Storytels 
mål är a� växa �ll 4 miljoner abonnenter vid utgången av 2023.

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

15,92

1,00

0,77

8,81

0,18

4,56

94,10

80,70

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

discoverIE Group PLC

MAG Interac�ve AB

Sumo Group PLC

Victoria PLC

Cranswick PLC

Interpump Group SpA

Sabaf

CIE Automo�ve SA

Bakkafrost P/F

SWE 3,9%

GBR 3,6%

SWE 3,4%

GBR 3,1%

GBR 3,1%

GBR 3,0%

ITA 2,9%

ITA 2,7%

ESP 2,7%

NOR 2,5%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 23,0

Media & kommunika�on 21,5

Industri 15,8

Sällanköpsvaror 13,4

Hälsovård 10,0

Konsument, stabil 9,6

Basindustri & råvaror 4,1

Bank och finans 2,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 22,2

Storbritannien 21,6

Italien 13,4

Norge 10,0

Frankrike 7,1

Tyskland 6,1

USA 5,4

Spainien 3,0

Australien 2,7

Portugal 2,3

Nederländerna 1,9

Österrike 1,5

Kina 1,4

Schweiz 1,2

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)*

.
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%
2,1

0,6
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*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

650

44,2%

27

SE0008347447

176,26

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                42,6%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  April 2021

Fonden hade en posi�v utveckling under april månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas fer�litetsbehandlingsbolaget Progyny, isoleringsbolaget 
Installed Building Products och verkstadsbolaget Toro.

Progyny är e� ledande bolag inom förmånsbaserad fer�litetsbehandling. Bolaget 
växer �ll följd av a� fler väljer a� skaffa barn senare i livet samt a� förmånen ger 
arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på a� hi�a och behålla anställda. 
Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpassade fer�litetsbehandlingar. 
Modellen har historiskt ge� e� bä�re resultat �ll en lägre kostnad än hos bolagets 
konkurrenter. Progyny får höga betyg från dem som använder tjänsten vilket även 
visar sig i en nära 100% kundlojalitet. 

Installed Building Products, IBP, är en av USAs ledande installatörer av isolering �ll 
bostäder. Bolaget gynnas av en stark husmarknad samt ökade krav på mer isolering i 
hus, för a� göra dem mer energieffek�va. Undermålig isolering är den största 
anledningen �ll energiförluster i bostäder vilket är kostsamt för husägaren sam�digt 
som det bidrar �ll stora koldioxidutsläpp. IBP leds idag av grundarens son Jeff 
Edwards, som dessutom är bolagets största ak�eägare. Precis som fondens andra 
innehav är IBP välskö�, lönsamt och har starka kassaflöden.

Toro är förutom global marknadsledare inom produkter �ll gräs och 
landskapsskötsel även en marknadsledande �llverkare av maskiner som används vid 
infrastrukturarbeten under jord. Bolaget gynnas bland annat av den pågående 5G
utbygganden. Toro är välskö� och har e� tydligt fokus på kon�nuerliga förbä�ringar 
samt en god �llväxthistorik. Vi tror a� bolaget kommer kunna fortsä�a a� växa 
framöver �ll följd av sin marknadsposi�on, fokus på innova�on och möjlighet �ll 
komple�erande förvärv.

*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

14,1% 12,2% 31,4% 10,0% 12,9%

20,6% 14,4% 51,9% 15,0% 15,3%

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 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 
snöplogs�llverkaren Douglas Dynamics och komponen�llverkaren UFP Technologies.

UFP Technologies �llverkar förvaringslösningar och komponenter främst �ll 
medicintekniska produkter. E�erfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande 
befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. UFP 
Technologies grundades 1963 och leds idag av Jeffrey R. Bailly, son �ll en av 
grundarna. E�erfrågan på bolagets produkter inom medicinteknik har drabbats 
nega�vt av coronapandemin då många opera�oner har ställts in. Vi tror a� 
e�erfrågan kommer a� öka successivt under 2021, något som bekrä�ades i bolagets 
rapport för det första kvartalet.

Douglas Dynamics är marknadsledare i USA inom snöplogar �ll lä�a och tunga 
lastbilar. Trots a� försäljningen kan variera baserat på snöfall har bolaget lyckats hålla 
en jämn lönsamhet och starka kassaflöden �ll följd av en flexibel kostnadsbas och 
korta led�der. Douglas Dynamics har dessutom under senare år gjort förvärv i 
komple�erande nischer, vilket har minskat deras snöberoende y�erligare.

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

16,75

0,68

0,64

10,61

0,41

0,17

68,97

70,98

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Chemed Corp

Installed Building Products Inc

Colliers Interna�onal Group Inc

Construc�on Partners Inc Class A

Kinsale Capital Group Inc

McGrath RentCorp

LHC Group Inc

Li�elfuse Inc

The Toro Co

USA 5,1%

USA 4,7%

USA 4,7%

CAN 4,6%

USA 4,5%

USA 4,3%

USA 4,2%

USA 4,1%

USA 4,1%

USA 4,1%

Branschfördelning (%)

%

Industri 32,0

Hälsovård 23,2

Sällanköpsvaror 19,8

Teknologi 13,4

Bank och finans 6,9

Fas�ghet 4,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 92,1

Kanada 7,9

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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