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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2021
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.
Börsutvecklingen var på det stora hela oförändrad under månaden, något ner i SEK
som en följd av den starkare kronan. Globalfonden gick ned något, i princip i linje
med marknaden. På bolagsnivå var det framförallt två bolag som stack ut
avkastningsmässigt. Centene på den posi�va sidan e�er e� drygt år där ak�ekursen
ha� en sämre utveckling (17%) så kom en inte alls ovanlig ”ketchupeﬀekt” (något vi
skrivit om i �digare månadsbrev – ak�eavkastning händer o�a under korta perioder)
med en uppgång på 30% (från bo�ennoteringen). På den nega�va sidan hi�ar vi det
koreanska spelbolaget Nexon (dock noterat i Japan) som föll med motsvarande
procent i ljuset av en rapport som pekar på styrka här och nu men där utsikten för
två vik�ga fram�dsområden förblir något dunkla. Dels handlar det om lanseringen i
Kina av mobilversionen av bolagets mest framgångsrika spel någonsin (Dungeon &
Fighter), som är en megasuccé i Sydkorea hi�lls. Samt även vad som händer med
satsningen av majoritetsäga Embark Studio, där spelare, ak�eägare och övriga
intressenter spänt väntar på besked och resultat av det nu snart tvååriga projektet.
Vi hyser dock fortsa� stor �lltro �ll Nexons ledning, där historiken verkligen visar
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.

Didner & Gerge
Global
MÅNADSRAPPORT MAJ 2021

prov på devisen lycka skall stå den tålmodige bi, och kvarstår som långsik�g ägare i
bolaget. Bevisbördan har dock ökat, framförallt då tydligheten och
informa�onsgivningen runt dessa två vik�ga �llväxtområden varit något bris�ällig.
Övriga bolagsavkastningar hamnade i skuggan av dessa två, men på posi�va sidan
kan nämnas Brookﬁeld Asset Management som visar på imponerande �llväx�al inom
sin förvaltning. Senaste femårsperioden har fria kassaﬂödet ökat med 31% per år och
förvaltat kapital med 26% per år �ll dagens ca $600 mdr.
Under månaden deltog vi i nyintroduk�onen av svenskgrundade Oatly Group
(noterades i USA). Oatly är världens första och största mejeriföretag med havre som
grundingrediens. Bolaget grundades (som Ceba Foods) 1994 e�er a� Lundaforskaren
och kemiprofessorn Richard Öste och hans forskarkollegor tagit patent på en
enzymprocess som kunde skapa en näringsrik, god och helt ekologisk havredryck
med mild smak som var sammansa� av protein, fe� och kolhydrater. Varumärket
Oatly har sedan mycket framgångsrikt byggts upp genom åren, med emfas på
perioden e�er 2014. Bolagets slogan, som upprörde en hel branschorganisa�on löd
”It’s like milk, but made for humans” och innebar �ll slut e�er diverse förlikningar
med den tradi�onella mejeribranschen a� Oatly tvingades omformulera de�a. Men
genom åren har bolaget via en mängd olika kampanjer både byggt e� av de snabbast
växande varumärkena och en helt ny kategori – havremjölkbaserade produkter. Inte
bara i Sverige utan i en mängd marknader, exempelvis Storbritannien, Tyskland, USA
och Kina. Vår tro är a� bolagets fokus på hållbar livsmedelsproduk�on med
näringsrika och ekologiska produkter ligger rä� i �den, inte bara idag utan under lång
fram�d.

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.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

För a� ﬁnansiera de�a nya innehav så sålde vi samtliga ak�er i det uppköpta
Proofpoint (annonserades i april).

* 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).
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

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

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

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