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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

44 062

46,8%

39

SE0000428336

4 166,31

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                38,4%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Maj 2021

Maj blev y�erligare en månad på plus för Stockholmsbörsen. Systemair, AstraZeneca 
och Volvo var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan 
Embracer, Ericsson och Handelsbanken var fondens största nega�va bidragsgivare.

Systemair lämnade en posi�v vinstvarning för kvartalet som sträcker sig mellan 
februari och april. Bolaget rapporterade en stark organisk �llväxtökning och högre 
marginaler. Systemair är en ledande aktör inom ven�la�on i Europa. Bolagets 
slutmarknader bör påverkas av gynnsamma trender under flera år framöver. De�a 
tack vare e� ökat fokus på ven�la�on och inomhuslu�kvalitet e�er pandemin, 
sam�digt som bolagets produkter bidrar �ll en förbä�rad energieffek�vitet i 
fas�gheter, vilket är högt på den poli�ska agendan i Europa. Bolaget genomför också 
e� betydande strukturarbete för a� höja lönsamheten. Vi bedömer a� bolaget har 
goda förutsä�ningar a� fortsa� ta steg i rä� riktning.

Handelsbanken tyngdes bland annat av regeringens reviderade förslag om en ny 
bankska� under månaden. Regeringen har som målsä�ning a� denna väg driva in ca 
sex miljarder kronor årligen, fördelat på de största bankerna i Sverige. Skulle ska�en 
implementeras motsvaras summan i stor utsträckning av en minskning av den 
nuvarande resolu�onsavgi�en som bankerna betalar, varför den slutgil�ga påverkan 
bör vara begränsad jämfört med dagens kostnadsnivå. Fortsa� poli�skt och 
regulatoriskt tryck bidrar däremot alltjämt �ll en hög riskpremie i bankerna. 
Handelsbanken klarade pandemin bra, med nästan obefintliga kredi�örluster och en 
stabil intjäning. Banken har även en stor utdelningskapacitet, vilket ger 
förutsä�ningar för en god utveckling under de kommande åren.

Ericsson tappade under månaden, då fokus i marknaden hamnade på risken a� 
förlora marknadsandelar i fram�da upphandlingar på 5G i Kina, som en följd av de 
restrik�oner som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei. Finansiellt bör 

*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 21,5% 15,1% 20,2% 16,7% 12,6%

20,1% 12,0% 14,1% 13,1% 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 
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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.  

en sådan förlust vara klart hanterbar för Ericsson, och kan även kompenseras av 
högre marknadsandelar i västvärlden i det fall polariseringen blir tydligare. Ericsson 
har fortsa� utvecklas väl opera�onellt under året, och har byggt upp en stark 
marknadsposi�on. Bolaget står inför en fortsa� posi�v marknadstrend då 
utrullningen av 5G ser ut a� fortsä�a i hög takt.

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

1,14

5,63

0,55

5,11

99,56

121,51

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Hennes & Mauritz AB Class B

Atlas Copco AB B

Volvo AB B

Hexagon AB Class B

Epiroc AB Share B

Ge�nge AB Class B

Embracer Group AB

AAK AB

Bravida Holding AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE 6,4%

SWE 6,2%

SWE 5,6%

SWE 5,3%

SWE 4,6%

SWE 4,2%

SWE 4,0%

SWE 3,6%

SWE 3,5%

SWE 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Industri 40,3

Teknologi 16,4

Hälsovård 10,8

Sällanköpsvaror 9,5

Bank och finans 8,6

Konsument, stabil 5,8

Media & kommunika�on 4,2

Fas�ghet 2,2

Basindustri & råvaror 2,2

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 92,1

Storbritannien 3,3

Danmark 2,6

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

13 167

44,7%

44

SE0002699421

1 287,75

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,0%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2021

Småbolagsfonden steg 0,7% i maj vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 
2,0%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 18,2% i år a� 
jämföra med index som gå� upp 17,7%. Fonden gynnades i maj av kursutvecklingen i 
Lagercrantz, Bufab och Heba. Fondens utveckling missgynnades däremot av 
kursutvecklingen i bland annat Vitec, Embracer och Ambea.  

Nolato rapporterade återigen en fin rapport med stark organiskt �llväxt och god 
lönsamhet. Det vik�gaste verksamhetsområdet Medical har påverkats både posi�vt 
och nega�vt av coronapandemin. Den kundexponering man har mot �ll exempel 
diagnos�k har gynnats något medan �ll exempel kunder inom kirurgi har drabbats 
hårt på grund av inställda och uppskjutna opera�oner. Förvärvet av GW Plas�cs 
under förra året gav inte bara bolaget en större pla�orm i USA utan även en större 
verksamhet inom just kirurgiska applika�oner. Inom Integrated solu�ons ser bolaget 
fortsa� stark e�erfrågan inom både Vaporiser Hea�ng Products och EMC. Nolato har 
annonserat fem pågående utbyggnadsinvesteringar, något som vi tolkar speglar 
ledningens posi�va e�erfrågebild de kommande åren. Nolatos goda �llväxtutsikter 
avspeglats ännu inte fullt ut i värderingen i vårt tycke, speciellt den a�rak�va 
kombina�onen av solida organiska förutsä�ningar som komple�eras med förvärv. 

Hemnet släppte sin först sin första rapport som noterat bolag. Rapporten var stark 
och bekrä�ade vår investeringstes. Vi kan konstatera a� ak�ens prisutveckling har 
varit utomordentligt stark sedan noteringsdagen. Den kursutveckling vi såg framför 
oss de kommande tre åren hade redan inträffat e�er en månad. Vi gillar fortsa� 
bolaget, dess ledning och affärsmodellen men vi kan inte mo�vera en högre 
värdering. Vi valde a� sälja samtliga våra ak�er de sista dagarna i månaden och gläds 
över en fin avkastning. Det tycks som a� ak�en delvis har drivits av passiva flöden, 
då den starka utvecklingen under de sista dagarna i maj sammanföll med e� antal 
indexinkluderingar. Ak�en har i skrivande fallit cirka 30% sedan toppnivåerna. 

*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

18,2% 12,0% 17,8% 16,2% 23,1%

17,7% 15,3% 24,8% 19,6% 22,0%

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 krigsmateriel | 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.  

Electrolux presenterade en kvartalsrapport som vida översteg analy�kernas es�mat. 
Rörelseresultatet var hela 53% högre jämfört med konsensus. Vi beskrev vår 
investeringstes närmare i mars månadsbrev och rapporten bidrog �ll a� bekrä�a och 
stärka vår tro a� bolaget har möjlighet a� överträffa sina marginalmål de kommande 
åren. Ak�ens värdering indikerar a� de�a är en tro som inte delas av marknaden i 
stort, men vår bedömning är a� Electrolux allt starkare produkterbjudande samt en 
ökad grad av automa�sering i produk�onen i USA, bör innebära en starkare och mer 
uthållig marginalprofil.  

Karnov rapporterade en bra rapport. Den svenska verksamheten i synnerhet 
redovisade en stark organiskt �llväxt och lönsamhetsutveckling men man såg även 
en förbä�ring i Danmark. Offlineförsäljningen, som är en mindre del av Karnovs 
erbjudande �ll sina kunder, drabbades ofrånkomligen av coronapandemin och höll 
�llbaka gruppens totala �llväxt under 2020. Vi tror a� det är rimligt man kan 
förvänta sig a� den kommer �llbaka succesivt under kommande kvartalen. Sam�digt 
har bolaget sedan en �d etablerat sig både genom förvärv, samarbeten och organiskt 
på en tredje marknad, nämligen Norge. De�a, �llsammans med nya 
produktlanseringar i Danmark gör a� vi a� tror bolaget står inför en accelera�on i 
försäljnings�llväxt. Under månaden fick vi även �llfälle a� träffa den nya VDn Pontus 
Bodelsson. Vi har köpt fler ak�er under månaden. 

Vi har sålt våra kvarvarande ak�er i Veoneer. Även om Veoneer har börjat visa en 
organisk �llväxt u�från den orderbok som företaget byggt upp under de senaste åren 
så har bolaget ha� en svag orderingång under de senaste kvartalen, vilket fällde 
avgörandet.  

E�er månadens utgång höjde DNB si� bud på Sbanken �ll 108,85kr och sänkte sin 
acceptansgrad, vilket innebär a� det enbart återstår en konkurrensprövning innan 
budet kan gå i lås. Vi har accepterat budet men minskade innehavet inför 
acceptansperiodens inledning då vi befarar a� en lång konkurrensprövning kan 
fördröja e� slu�ört bud.  

LINK Mobility har rent ak�ekursmässigt varit en besvikelse under våren. E�er en 
förhållandevis stark inledning på börsen har ak�en gå� märkbart svagt under våren. 
Även om rapporten för det första kvartalet visade på en svagare organisk utveckling 
än vad som låg i förväntansbilden så sågs det en rejäl återhämtning i 
meddelandevolymerna under april. De�a är en indika�on på a� LINK kan utvecklas 
starkare när vi väl ser en återgång �ll en mer normaliserad samhällsbild under 
hösten, givet en större exponering mot retail och andra konsumentnära 
verksamheter. LINK har även genomfört e� flertal mindre förvärv samt e� större 
förvärv i Soprano Design.  De�a är i linje med den strategi som bolagsledningen har 
lagt fram. Vi har gradvis ökat vårt innehav under maj.  

Vi ökat våra innehav i LINK Mobility, Karnov och Electrolux. Vi har sålt våra ak�er i 
Veoneer och Hemnet, samt minskat i Sbanken.

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

18,29

0,95

1,02

5,28

0,53

3,02

94,96

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

Mekonomen AB

Schouw & Co A/S

Vitec So�ware Group AB Class B

Elanders AB Class B

Electrolux AB B

SWE 6,5%

SWE 6,4%

SWE 5,2%

SWE 4,5%

SWE 4,3%

SWE 4,2%

DNK 4,1%

SWE 3,8%

SWE 3,0%

SWE 2,9%

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)*

.
0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

0,1%

0,4 0,4

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

5 799

44,2%

30

SE0004167567

343,83

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                32,6%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

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 

*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 12,5 7,4 11,5 14,0 14,5

8,8 5,9 8,0 11,2 13,6

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 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.  

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.

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

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

13,21

0,92

0,92

4,51

0,54

1,33

85,44

90,82

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Centene Corp

Ac�vision Blizzard Inc

WSP Global Inc

Markel Corp

Brookfield Asset Management Inc Class A

VMware Inc

Fiserv Inc

Fairfax India Holdings Corp

Pruden�al PLC

CAN 6,5%

USA 5,5%

USA 4,5%

CAN 4,4%

USA 4,4%

CAN 3,9%

USA 3,8%

USA 3,8%

CAN 3,8%

GBR 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 31,7

Hälsovård 23,3

Industri 15,8

Teknologi 12,7

Media & kommunika�on 8,0

Sällanköpsvaror 4,5

Ny�otjänster 3,1

Konsument, stabil 0,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 42,4

Kanada 22,6

Frankrike 7,0

Storbritannien 6,9

Danmark 5,5

Japan 4,8

Irland 3,5

Italien 3,3

Brasilien 2,1

Kina 1,2

Sverige 0,9

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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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

2 467

31,0%

48

SE0005962347

279,51

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                37,2%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Maj 2021

Under maj månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på 
motsvarande 0,2 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 
1,7 procent.

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

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.

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 
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 oktober 2020 annonserade Sumo förvärvet av den amerikanska 
spelutvecklaren Pipeworks, som bl.a. har EA, Facebook och Google som kunder.

Italienska Carel är en ledande �llverkare av avancerade styrsystem för 
lu�kondi�onering och kylsystem. Koncernens produkter inkluderar bl.a. regulatorer, 
termostater, expansionsven�ler samt temperatur och tryckgivare. Carel är 

*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

14,8% 9,6% 11,6% 14,1% 16,4%

17,5% 10,7% 9,1% 12,5% 12,7%

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: 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.  

marknadsledare i Europa inom lu�kondi�onering, med en marknadsandel på upp �ll 
50% i vissa nischer, och nummer tre globalt inom kylsystem. Energieffek�vitet är en 
vik�g drivkra� för e�erfrågan. Lu�kondi�onering och kylsystem står för 15% av 
världens energikonsum�on och Carels smarta lösningar kan t.ex. reducera elbehovet 
för e� kommersiellt kylsystem med 30%.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Carasent, Fron�er Developments 
och Paradox Interac�ve.

Carasent är e� norskt holdingbolag vars främsta �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. I slutet av maj annonserade Carasent a� de förvärvat 
mjukvarubolaget Metodika, som säljer lösningar för slutenvård.

Fron�er Developments är en bri�sk dataspelsutvecklare med flera framgångsrika 
spellanseringar bakom sig. Bolagets spelkatalog innehåller �tlar som Elite Dangerous, 
Planet Coaster, Jurassic World Evolu�on och Planet Zoo, vilka alla sålt i 
miljonupplagor. Fron�ers senaste uppdatering �ll Elite Dangerous, DLC:n Odyssey, 
har dragits med tekniska problem sedan det lanserades i mi�en av maj.

Den svenska spelutvecklaren Paradox Interac�ve har flera storsäljare under bältet. 
Bolagets spelpor�ölj inkluderar framgångsrika �tlar som Ci�es Skylines, Crusader 
Kings, Europa Universalis och Stellaris. Paradox spel kännetecknas av en hög 
detaljrikedom i de val spelaren kan göra och av a� de kan spelas om flera gånger. 
Paradox har en mycket lojal kundbas med över fyra miljoner ak�va spelare i 
månaden.

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

15,87

0,95

0,77

8,85

0,15

4,20

93,20

80,70

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

discoverIE Group PLC

MAG Interac�ve AB

Cranswick PLC

Sumo Group PLC

Sabaf

Interpump Group SpA

Victoria PLC

CIE Automo�ve SA

Bakkafrost P/F

SWE 3,8%

GBR 3,5%

SWE 3,4%

GBR 3,2%

GBR 3,2%

ITA 3,2%

ITA 3,1%

GBR 3,0%

ESP 2,8%

NOR 2,7%

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)*

.
3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

0,5%

2,5

2,0

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

588

44,2%

27

SE0008347447

171,89

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                35,8%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Maj 2021

Fonden hade en nega�v utveckling under maj månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas fer�litetsbehandlingsbolaget Progyny, 
komponen�llverkaren UFPT Technologies och stapelbolaget J&J Snack Foods.

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. 

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.

J&J Snack Foods är marknadsledande �llverkare och distributör av snacks och frysta 
drycker. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och �llsammans med regelbundna 
prishöjningar har J&J Snack Foods kunnat öka försäljningen varje år i nästan e� halvt 
sekel. Förra året påverkades dock försäljningen nega�vt av pandemin då majoriteten 
av försäljningen sker �ll restauranger, skolor och sportarenor vilka alla var tvungna 
a� stänga. I takt med a� samhällen öppnar upp igen har ak�en återhämtat sig. 
Grundaren Gerald B. Shreiber är styrelseordförande och bolagets största ak�eägare.

*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

11,3% 3,5% 27,7% 7,7% 12,1%

18,2% 4,4% 44,1% 11,8% 14,5%

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| 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.  

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas isoleringsbolaget 
Installed Building Products och frilu�slivsbolaget Johnson Outdoors.

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 rapporterade e� något svagare 
kvartalsresultat än förväntat under månaden vilket har tyngt ak�en.

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. Trots en stark kvartalsrapport under månaden har ak�en utvecklats 
nega�vt under maj. Vi ser e� fortsa� starkt intresse för frilu�sliv och bolagets 
produkter vilket gör a� vi är fortsa� posi�va �ll bolaget.

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 

US Small & Microcap
MÅNADSRAPPORT MAJ 2021

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

16,78

0,56

0,65

10,52

0,35

0,12

69,67

72,35

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Chemed Corp

Kinsale Capital Group Inc

McGrath RentCorp

Li�elfuse Inc

Colliers Interna�onal Group Inc

LHC Group Inc

Construc�on Partners Inc Class A

Winmark Corp

FirstService Corp

USA 4,4%

USA 3,9%

USA 3,8%

USA 3,8%

USA 3,7%

CAN 3,7%

USA 3,6%

USA 3,6%

USA 3,5%

CAN 3,5%

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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