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Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Juni 2021

Under juni månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på 
motsvarande 1,5% procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 
0,4% procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var 
DiscoverIE, Integrum och Media & Games.

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 alltmer på �llväxtsegment som t.ex. förnyelsebar 
energi. E�ersom discoverIEs komponenter o�a blir indesignade i kundernas 
produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär.

Integrum är pionjär inom osseointegra�on av proteser för amputerade. Bolaget 
grundades på 1990talet av far och son Brånemark där sonen Rickard for�arande är 
ak�v i bolaget och huvudägare. Osseointegra�on innebär möjligheten a� integrera 
�tan med benvävnad. PerIngvar genomförde redan på 1960talet opera�oner med 
�tanförankringar, vilket numera är standard för dentalimplantat. Samma metod 
används av Integrum för a� förankra �tanimplantat i amputerade ben eller armar. 
De�a möjliggör a� man kan fästa proteser på implantaten. Hi�lls har bolaget 
genomfört över 500 opera�oner med flera pa�en�ördelar, såsom en ökad rörlighet, 
snabbare hantering av protesen samt a� s.k. fantomsmärta minskat med över 50%. I 
december 2020 fick Integrum e� PMA godkännande i USA och däre�er har �llväxten 
på denna marknad tagit fart.

Media & Games är e� serieförvärvande bolag inom, som namnet antyder, spel och 
mediesektorn. Till skillnad från andra förvärvande bolag inom spelsektorn integrerar 

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

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

2020 2019 2018 2017 2016
30,0

20,0

10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

35,0

18,2

19,1

20,6

11,4
2,1

35,4

13,0

21,9

6,0

Didner & Gerge Small & Microcap MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

A
vk

as
tn

in
g 

i %
 (

SE
K

)

*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

16,4% 4,6% 11,8% 15,7% 16,5%

17,0% 4,4% 8,9% 14,3% 12,5%

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: 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.  

Media and Games bolagen man förvärvar för a� uppnå både intäkts och 
kostnadssynergier. Bolagets mediapla�orm för digital annonsering säljs �ll externa 
kunder, men används också för a� driva trafik �ll bolagets spel. Inom speldivisionen 
är bolaget främst inriktade på PC och konsolspel och man är bland annat är inriktade 
mot genren MMORPG, vilket är rollspel där e� stort antal spelare interagerar med 
varandra i en virtuell värld. Gemensamt för de flesta av bolagets spel är a� de har en 
rela�vt lång livslängd och en hög andel återkommande intäkter.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Embracer, VNV Global och Fabaso�.

Embracer Group förvärvar, utvecklar och förlägger PC, konsol och mobilspel. 
Kärnaffärsmodellen består i a� förvärva etablerade, men �llfälligt underpresterande, 
spelvarumärken och successivt förädla dem. Bolaget grundades 2011 av Lars 
Wingefors och äger över 240 olika varumärken fördelat på flera hundra olika 
spel�tlar. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de å�a 
opera�va enheterna: Koch Media, THQ Nordic, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, 
Saber Interac�ve, DECA Games, Gearbox Entertainment samt Easybrain.

VNV Global är e� svenskt investmentbolag som investerar i onoterade bolag. 
Koncernen letar e�er investeringar i branscher och bolag med tydliga 
inträdesbarriärer, möjliga nätverkseffekter och stor �llväxtpoten�al. VNV har gjort 
framgångsrika investeringar inom radannonser, men har utökat sina placeringar �ll 
a� även omfa�a verksamheter inom transport och digital hälsovård. VNV är en ak�v 
ägare och söker vanligtvis investeringar där bolaget kan bli en betydande 
minoritetsägare och ak�vt delta i styrelsearbetet.

Fabaso� är e� österrikiskt mjukvaruföretag som utvecklar lösningar för dokument
och ärendehanteringssystem samt verksamhetssökapplika�oner. Den vik�gaste 
kundgruppen är myndigheter och departement i den tysktalande delen av Europa, 
som använder bolagets eGovsuite. Fabaso� är för närvarande huvudleverantör för 
e� stort projekt där den tyska regeringen skall digitalisera verksamheten hos 30 olika 
myndigheter. Den mer snabbväxande delen av bolaget är verksamhetssök där man är 
verksamt via do�erbolaget Mindbreeze.

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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

15,59

1,05

0,77

8,82

0,14

4,43

93,20

79,62

*Baserad på månatlig avkastning. Riskfri ränta: OMRX Tbill 90 day SEK

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

discoverIE Group PLC

MAG Interac�ve AB

Embracer Group AB

Cranswick PLC

Interpump Group SpA

Sumo Group PLC

Sabaf

CIE Automo�ve SA

Victoria PLC

Bakkafrost P/F

GBR 3,8%

SWE 3,5%

SWE 3,5%

GBR 3,2%

ITA 3,0%

GBR 3,0%

ITA 2,8%

ESP 2,8%

GBR 2,7%

NOR 2,6%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 22,7

Media & kommunika�on 22,1

Industri 15,3

Sällanköpsvaror 11,9

Hälsovård 11,4

Konsument, stabil 9,9

Basindustri & råvaror 4,3

Bank och finans 2,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Storbritannien 21,6

Sverige 21,5

Italien 12,6

Norge 9,4

Frankrike 7,4

Tyskland 5,6

USA 5,5

Spainien 3,1

Portugal 2,7

Övrigt 2,1

Nederländerna 2,0

Australien 2,0

Kina 1,6

Österrike 1,4

Schweiz 1,3

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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

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


