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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

44 235

45,7%

40

SE0000428336

4 225,95

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                38,8%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Juni 2021

Under juni gick Stockholmsbörsen svagt uppåt. Ge�nge, Hexagon och Atlas Copco var 
fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan H&M, Embracer och 
Husqvarna var fondens största nega�va bidragsgivare.

Ge�nge som är e� ny� innehav sedan i höstas har ha� e� starkt år hi�lls på börsen. 
Bolaget har under den nya ledningen utvecklats i en mycket posi�v riktning, vilket 
har blivit tydligare under senare �d. Koncernen har flera intressanta ini�a�v för a� 
öka vinsterna kommande år. Bolaget har rela�vt god �llväxtpoten�al där deras 
verksamheter ECMO inom Acute Care och affärsområdet Life Science kan ly�as fram. 
Det pågår även flera interna förbä�ringsåtgärder för a� höja lönsamheten.

Hexagon som hade en lite svagare start på börsåret utvecklades starkt under juni.
Hexagon har en stark posi�on inom bland annat mä�eknik, kvalitetskontroll, 
mjukvara och autonoma lösningar. Koncernen är väl posi�onerad för a� möta 
e�erfrågan på ökad digitalisering och automa�on i samhället och inom industrin. 
Dessa trender har stärkts som en följd av pandemin, det har exempelvis annonserats 
många stora investeringar i halvledarindustrin den senaste �den, vilket gör a� 
utsikterna ser goda ut framöver. Ak�en är a�rak�vt värderad givet den långsik�ga 
poten�alen.

H&M handlade ganska svagt på börsen inför kvartalsrapporten som släpptes 1 juli. 
Koncernen rapporterade e� mycket starkt kassaflöde och en förbä�rad 
rörelsemarginal som var högre än väntat. Omsä�nings�llväxten i kvartalet var stark, 
givet de enkla jämförelsetalen. Även tredje kvartalet har börjat rela�vt bra och 
koncernen är nästan �llbaka på nivån jämfört med innan pandemin. Vi bedömer a� 
H&M har gå� stärkta ur pandemin rela�vt branschen som helhet och är väl 
posi�onerade inför den pågående återöppningen.

*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 22,4% 7,1% 20,3% 17,7% 12,6%

21,9% 5,2% 14,9% 14,7% 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.  

Husqvarna lanserade sin nya professionella robotgräsklippare CEORA i juni. Det är en 
vik�g milstolpe i expansionen av robotgräsklippare inom det professionella 
segmentet som vi bedömer är en vik�g vins�llväxtdrivare i e� femårsperspek�v. Den 
poten�ella marknaden för produkten är rela�vt stor där fokus ligger på 
sportanläggningar, flygplatser, parker och gol�anor.

Vi köpte ak�er i börsnoteringen av Vimian. Bolaget som är verksamma inom 
djurhälsa har en mycket god �llväxtpoten�al under många år framöver. Noteringen 
var kra�igt övertecknad så �lldelningen blev rela�vt liten.

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 JUNI 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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,60

0,90

1,14

5,60

0,46

4,64

100,07

119,90

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

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

Ge�nge AB Class B

Embracer Group AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

Telefonak�ebolaget L M Ericsson Class B

Bravida Holding AB

SWE 6,4%

SWE 6,1%

SWE 5,3%

SWE 5,2%

SWE 4,6%

SWE 3,8%

SWE 3,7%

SWE 3,6%

SWE 3,5%

SWE 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Industri 40,1

Teknologi 16,8

Hälsovård 11,4

Sällanköpsvaror 9,8

Bank och finans 8,8

Konsument, stabil 5,4

Media & kommunika�on 3,9

Basindustri & råvaror 2,2

Fas�ghet 1,7

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 92,1

Storbritannien 3,4

Danmark 2,5

Finland 1,9

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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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Norden

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

12 778

43,8%

42

SE0002699421

1 256,29

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,9%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2021

Småbolagsfonden sjönk med 2,4% i juni vilket kan jämföras med jämförelseindex 
som stod s�ll under samma period. Därmed har Småbolagsfonden per månandens 
utgång s�git 15,3% i år a� jämföra med index som gå� upp 17,7%. Fonden gynnades 
i juni av kursutvecklingen i Lifco, Biotage och Sbanken. Fondens utveckling 
missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Embracer, Mekonomen
och LINK Mobility. 

Norska banken DNB höjde budet på småbolagsfondens por�öljbolag Sbanken �ll 
108,85 norska kronor per ak�e och meddelade a� bolaget kontrollerar 91,2% av 
rösterna i Sbanken. DNB har få� godkännande från den norska finansinspek�onen 
och nu återstår som enda villkor �ll affären a� det norska konkurrensverket ger si� 
y�rande och godkännande.

LINK Mobility annonserade i maj förvärvet av australiensiska Soprano Design och 
annonserade y�erligare e� ny� stort förvärv i juni av amerikanska Message 
Broadcast. Bolaget har nu gjort större insteg i både Asien och Nordamerika från a� 
�digare fokuserat framför allt på Europa. Ak�ekursens utveckling har varit en 
besvikelse. Bolaget själva beskriver den marknad man verkar på litet förenklat som 
en enterprisedel och en aggregatordel. LINK har valt a� fokusera på 
enterprisemarknaden som karakteriseras av långa kontrakt, med låga kundtapp och 
högre grad av integra�on i kundens affärssystem. Bolaget har över 40,000 kunder här 
men en stor del av dessa som verkar inom rese och retailbranschen drabbades hårt 
av pandemin. Småbolagsfondens tes har varit och är for�arande a� denna marknad 
kommer återgå �ll det normala under kommande år och bolaget kommenterade i sin 
Q1 rapport a� man såg en tydlig volymåterhämtning under inledningen av det andra 
kvartalet. Aggregatormarknaden, som vissa av LINKs konkurrenter har en mycket stor 
närvaro i, menar bolagets ledning fick en enorm utveckling under pandemin men a� 
denna volym är nyckfull och har historiskt karakteriserats av prispress och stora 

*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

15,3% 3,5% 16,9% 16,6% 22,7%

17,7% 9,9% 24,8% 20,5% 21,8%

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.  

kundtapp. Ledning och styrelse menar a� det är långsik�gt strategiskt rik�gt a� 
fokusera på enterprisemarknaden. Ak�emarknaden håller inte med för �llfället och 
LINK handlas �ll en stor raba� �ll noterade bolag i samma bransch.

Mobilspelmarknaden är en ung bransch som på rik�gt tog fart i samband med 
lanseringen av Apples Iphone 2007. Den skiljer sig ganska mycket från PC och 
konsolspelsbranschen på e� antal vik�ga punkter. Konsumenten behöver inte göra 
några utlägg för hårdvaran (sin smartphone) och distribu�onen görs digitalt genom 
t.ex. Apples App Store vilket öppnade upp en enorm global massmarknad. 
Mobilspelen skiljer sig även från PC och konsolspelen, de är enklare och riktar sig 
mot en o�ast bredare publik och kostar en bråkdel av a� utveckla och distribuera. 
Det är enkelt a� förstå a�rak�onskra�en i denna �llväxtbransch men a�ributen 
innebär även a� inträdesbarriärerna är väldigt låga, konkurrensen är stenhård och 
hundratals om inte tusentals nya spel lanseras varje dag på mobila pla�ormar. Bra 
spel är all�d av stor vikt men likaså marknadsföring som leder �ll nerladdade spel 
och förmågan a� få konsumenten a� slutligen betala för spelen av väldigt stor vikt. 
Finska Rovio har bevisat a� man har e� väldigt starkt IP, har visat a� man har 
förmågan a� använda sin data och marknadsföringsförmåga och utveckla och lansera 
nya värdeskapande mobilspel. Småbolagsfonden har valt a� investera i Rovio då vi 
ser a� intjäningsförmågan på existerande spel är väldigt stark samt a� man står inför 
en större �llväxtpoten�al kommande åren. Vi tror bolaget har ”turned a corner” med 
en ny ledningsgrupp, nedstängning av förlustbringande streamingprojekt och nya 
spelsläpp. Vi bedömer a� värdering idag speglar alls denna op�onalitet och bolaget 
har en väldigt stark balansräkning.

Knowit är en ITkonsult som erbjuder sina kunder hjälp med digitalisering av sin 
verksamhet. Kunderna återfinns både inom det offentliga såväl som i det privata 
näringslivet och bolaget är primärt verksamt i Norden, med betoning på Sverige. 
Verksamheten är indelad i tre affärsområden som fokuserar på systemutveckling, 
kundinterak�on och managementkonsul�ng. Knowit annonserade i maj i år förvärvet 
av konkurrenten Cybercom. I samband med förvärvet annonserade man inten�onen 
a� göra en riktad nyemission, något som genomfördes i juni och som 
Småbolagsfonden deltog i. Nyemissionen var primärt avsedd för a� fortsä�a a� 
konsolidera konsultmarknaden. Knowit har förbä�rat sin rörelsemarginal på e� 
imponerande sä� de sista åren �ll en nivå som vi anser vara både a�rak�v och 
bedömer vara uthållig. Vi tror även a� behoven av a� investera i digitalisering 
kommer fortsa� vara stora under en lång �d framöver.

Största köp under månaden har ske� i Rovio, Hexpol och Knowit. Vi har minskat våra 
innehav i Lagercrantz, Schouw och Bufab.

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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

18,22

0,97

1,02

5,37

0,60

3,52

94,96

111,75

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Lagercrantz Group AB Class B

Bufab AB

Nolato AB Class B

Trelleborg AB B

Mekonomen AB

Schouw & Co A/S

Vitec So�ware Group AB Class B

Electrolux AB B

Hexpol AB Class B

SWE 6,1%

SWE 5,4%

SWE 4,9%

SWE 4,5%

SWE 4,3%

SWE 4,1%

DNK 4,0%

SWE 3,8%

SWE 3,4%

SWE 3,3%

Branschfördelning (%)

%

Industri 43,4

Teknologi 17,2

Media & kommunika�on 8,7

Konsument, stabil 7,4

Fas�ghet 7,2

Sällanköpsvaror 5,7

Hälsovård 5,3

Basindustri & råvaror 3,4

Bank och finans 1,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 79,6

Norge 8,7

Finland 7,6

Danmark 4,1

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 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

5 961

43,9%

31

SE0004167567

352,34

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                32,6%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2021

Mot bakgrund av den starka inledningen av börsåret där Globalindex steg med drygt 11 procent under årets 
tre första månader (en av de starkare inledningarna på e� börsår på länge), bidrog infla�onsoro, 
pandemioro och oro över stopp i försörjningskedjan �ll en andhämtningspaus på börserna under större
delen av kvartalet, trots övervägande posi�va överraskningar i kvartalsrapporterna. Stark makosta�s�k, inte 
minst inköpschefsindex och consumer confidence, gjorde a� börserna runt om i världen i mycket stängde på 
all �me high vid flertalet �llfällen under juni, och globalindex uppgång stannade på +17 procent för det 
första halvåret. Stark tro på ekonomisk återhämtning när samhällen öppnar upp talar för god �llväxt en �d 
framöver och kan komma a� ge börserna fortsa� stöd, men det finns givetvis orosmoln i form av 
ränteuppgångar, produk�onsstörningar i form av brist på komponenter som halvledare som flera bolag 
vi�nat om, samt oro för a� nya muta�oner av COVID19 ska ge y�erligare en infek�onsvåg. Mycket av det 
posi�va är dock fortsa� inbakat i dagens överlag höga ak�evärderingar, som vi belyst flera gånger �digare. 
Den höga värderingen finns som �digare nämnt som en begränsande faktor för poten�alen på sikt, men är 
inte all�d en bra säljsignal i det korta perspek�vet då s�mulanser och brist på avkastningspoten�al bland 
alterna�va �llgångsklasser ändå gör ak�er �ll en i rela�va må� intressant �llgångsklass.

Inga förändringar gjordes i Globalfonden under juni månad, som i sig var rela�vt nyhetsfa�g. I alla fall i 
ämnen relaterade �ll fondens innehav. Under det första halvåret gjordes dock e� antal förändringar, varav 
flertalet var relaterade �ll det område som kanske är mest centralt i rådande pandemi. Vi talar om det 
investeringskluster som vi benämner hälsovård och medicinteknik. De�a är e� område inom 
ak�emarknaden där ak�evärderingarna, trots stort medialt fokus på området, generellt inte hängt med 
övriga ak�emarknaden.

Alla behöver vård  eller kommer a� behöva det någon gång. Ser man bortom rådande pandemi innebär de 
demografiska förändringar som pågår globalt a� jorden får en åldrande befolkning. Med de�a kommer e� 
ökat behov av vård och omsorg, sam�digt som resurserna a� bemöta denna e�erfrågeökning inte är 
oändliga. De�a är e� område där både innova�onskra� och villighet a� betala är stor. När du är sjuk finns 

det inget du hellre vill än a� bli frisk”. E� ökat fokus på medicintekniska innova�oner och effek�vare 
omsorgsplanering ligger i korten.

När det finns något som alla behöver betyder det en enorm möjlighet för investerare. En intressant 
kombina�on av etablerade bolag som hi�ar nya �llväxtkurvor, differen�erade hälsomässigt effek�vare 
erbjudanden samt rela�vt nya bolag vars själva grundande uppstod genom en fördelak�gare produkt/
läkemedel/tjänst. Det är e� föränderligt område. Regleringar, patent och prissä�ningar kan i olika grad 
hjälpa, stjälpa eller förändra bilden rela�vt snabbt. Vi söker bolag som har begränsad riskprofil på nedsidan 
inom sådana områden.

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

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

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD

11,5 0,9 8,6 11,4 13,8

17,5 5,4 12,9 14,8 14,9
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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.  

Under första halvåret adderade Globalfonden tre bolag inom de�a kluster �ll por�öljen. I februari �llkom 
Icon Plc, som är en av marknadens ledande Clinical Research Organiza�ons, som hjälper företag a� ta e� 
läkemedel/en produkt från idé �ll förverkligande. Bolaget har sedan grundandet växt försäljningen med över 
30% per år, drivet av dels den underliggande �llväxten i läkemedelsforskning, dels genom ständig utveckling 
av si� produkterbjudande gentemot en expanderade kundlista bestående av en mängd företag verksamma 
inom hälsovård och medicinteknik.

Under samma månad investerade vi i det italienska specialläkemedelsbolaget Recorda�, som är verksamma 
inom tre huvudområden: receptbelagda läkemedel, recep�ria läkemedel och så kallade särläkemedel, 
kanske mer känt som orphan drugs. Bolaget har i det närmaste en unik affärsmodell som innebär låga risker 
inom forsknings och utvecklingsområdet. Starka samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag samt 
en utökning av por�öljen inom särläkemedel ger betydande möjligheter �ll ökad försäljnings och 
vins�llväxt.

Under april �llkom 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. 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 komplexa sjukdomen obesitas (fetma) som världshälsoorganisa�onen 
WHO beskriver som en pågående global epidemi �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 i denna �ll diabetes nära relaterade behandlingsform.

A� addera �ll de�a var a� vi under januari investerade i Ping An Healthcare and Technology, som vi 
klassificerar som e� New Venture (bolag vi med god sannolikhet bedömer har skaffat sig en oumbärlig roll 
inom något av våra kluster, men där lönsamheten ännu inte är lika tydligt etablerad). Bolaget är Kinas 
ledande och världens största pla�orm för hälsovård med över 350mn registrerade användare med 
kärnverksamhet inom medicinsk konsulta�on och rådgivning online. Tillväxtmöjligheterna är betydande. De 
senaste åren ligger försäljningsökningen på ca 60% per år, och vi ser en takt på 3040% som fullt möjlig även 
framgent.

Tillsammans med e� av fondens största posi�oner Centene, som har en omfa�ande por�ölj av 
kostnadseffek�va hälsovårdslösningar, speciellt för individer som innefa�as av de na�onella 
sjukvårdsförsäkringsprogrammen Medicare och Medicaid;Hologic, som är en ledande utvecklare, �llverkare 
och leverantör av högkvalita�va diagnos�kprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter 
med en kärnverksamhet som fokuserar på diagnos�k, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skele�hälsa; samt 
Gilead, e� forsknings och läkemedelsbolag framför allt verksamt inom en modern del av läkemedelssektorn 
– an�virala terapier, där man bedriver forskning och utveckling inom tre primära områden  virussjukdomar, 
onkologi, och inflamma�onssjukdomar, utgör de �llsammans klustret hälsovård och medicinteknik.

De�a kluster som helhet bidrog �ll näst bäst avkastning under både juni, det andra kvartalet och under det 
första halvåret, bara övertrumfade av miljö & energiteknik under månaden samt kapitalallokerare under 
kvartalet/halvåret. På bolagsnivå bland klusterbolagen var det främst Novo Nordisk, Hologic samt Gilead
som gladde under juni och Centene under halvåret som sådant. Bland övriga bolag var juni månads 
vinnareAmeresco (som inriktar sig på design, installering och ägande av miljövänliga energilösningar åt 
kunder), Zebra Technologies (förenklat streckkodsteknologi) och WSP Global (ingenjörsföretag med ledande 
posi�oner inom hållbar samhällsutveckling). På den nega�va sidan stackPruden�al, Fairfax Financial och 
Fiserv ut. I det första fallet var det osäkerhet kring kommande avknoppning av bolagets amerikanska del 
som inte föll investerarna i smaken, i övriga fall skedde nedgångarna utan a� ny signifikant informa�on 
presenterades.
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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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,22

0,92

0,91

4,53

0,67

1,84

83,32

90,82

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Centene Corp

WSP Global Inc

Ac�vision Blizzard Inc

Markel Corp

Brookfield Asset Management Inc Class A

VMware Inc

Fairfax India Holdings Corp

Novo Nordisk A/S B

Hologic Inc

CAN 6,2%

USA 5,5%

CAN 4,6%

USA 4,4%

USA 4,2%

CAN 4,1%

USA 3,9%

CAN 3,9%

DNK 3,6%

USA 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 30,7

Hälsovård 23,7

Industri 16,3

Teknologi 12,8

Media & kommunika�on 7,8

Sällanköpsvaror 4,7

Ny�otjänster 3,1

Konsument, stabil 0,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 43,0

Kanada 22,6

Frankrike 6,9

Storbritannien 6,3

Danmark 5,7

Japan 4,7

Italien 3,4

Irland 3,2

Brasilien 2,1

Kina 1,2

Sverige 0,9

Total 100,0

OM DIDNER & GERGEKONTAKT
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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

2 504

31,0%

49

SE0005962347

283,57

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                36,6%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

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)*
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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

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.
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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*

.
0,0%

0,8%

1,5%

2,3%

3,0%

3,8%

4,5%

5,3%

2,5

4,6

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

598

36,1%

32

SE0008347447

176,26

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                38,0%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Juni 2021

Fonden hade en posi�v utveckling under juni månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas mjukvarubolaget Descartes Systems Group, 
fas�ghetsservicebolaget FirstService samt hälsovårdsservicebolaget Infusystems.

Descartes Systems Group är en global marknadsledare av molnbaserade 
logis�klösningar för a� göra leveranser så effek�va och lönsamma som möjligt. 
Bolaget gynnas av en övergång från manuella �ll digitala handelsdokument, ökade 
regleringar samt behov av snabbare leveranser och real�dsuppdateringar. Bolaget 
rapporterade kvartalsresultat under månaden som var bä�re än väntat samt höjde 
sina marginalmål för helåret vilket fick ak�en a� s�ga.

FirstService är marknadsledare inom fas�ghetsservice främst i USA men också i 
Kanada. Marknaden är stor och fragmenterad där bolaget växer både organiskt och 
via förvärv. Bolaget har en beprövad affärsmodell med en hög andel återkommande 
intäkter och starka kassaflöden. Bolagets �llväxt gynnas av demografiförändringar, en 
ökad outsourcing samt väderrelaterade fas�ghetsskador. Bolaget har en långvarig 
ledning med stort eget ägande och grundaren Jay S Hennick är kvar som 
styrelseordförande. 

Infusystems är en ledande leverantör av bärbara infusionspumpar för läkemedel 
som används vid vård i hemmiljö. E�erfrågan av bolagets produkter gynnas av a� fler 
vill vårdas hemma samt a� det för hälsovårdssystemet är mer kostnadseffek�vt. 
Produkterna kan, �ll följd av en jämn dosering av läkemedel, bidra �ll en bä�re vård. 
Bolaget annonserade si� �ärde terapiområde samt e� återköpsprogram under juni  
månad vilket togs emot väl av marknaden och fick ak�en a� s�ga.

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

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

2020 2019 2018
15,0

7,5

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

37,5
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3,0

Didner & Gerge US Small and Microcap MSCI USA Small Cap NR USD
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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% 2,1% 28,0% 7,8% 12,5%

23,6% 3,1% 47,7% 12,8% 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| 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 McGrath och 
fer�litetsbehandlingsbolaget Progyny.

McGrath RentCorp hyr ut specialutrustning och är verksam inom tre segment med 
a�rak�va �llväxtutsikter. Bolaget har en marknadsledande posi�on inom 
skolmodulfas�gheter samt elektroniktestutrustning och gynnas av en ökad 
finansiering �ll skolor samt utbyggnad av 5G nätverk. McGrath RentCorp är e�  
välskö� bolag med stor vikt på kapitalavkastning.

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.

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  50 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

10,56

0,42

0,59

68,25

72,35

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

LHC Group Inc

Kinsale Capital Group Inc

Chemed Corp

McGrath RentCorp

Winmark Corp

MSA Safety Inc

Installed Building Products Inc

Li�elfuse Inc

Colliers Interna�onal Group Inc

USA 4,2%

USA 3,8%

USA 3,8%

USA 3,7%

USA 3,6%

USA 3,5%

USA 3,5%

USA 3,4%

USA 3,3%

CAN 3,3%

Branschfördelning (%)

%

Industri 27,0

Hälsovård 21,3

Sällanköpsvaror 17,1

Teknologi 12,8

Fas�ghet 6,9

Bank och finans 6,7

Konsument, stabil 6,2

Media & kommunika�on 2,0

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 88,7

Kanada 9,4

Övrigt 1,9

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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