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

Didner & Gerge Ak�efond
SIXRX GR SEK

I år

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

27,4%
31,6%

6,9%
11,0%

15,6%
21,6%

14,4%
18,1%

16,5%
12,9%

*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Fondförmögenhet (MSEK)

45 934

% av �llg. i 10 största innehav

44,6%

SIXRX GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Juli 2021
Stockholmsbörsen fortsa�e s�ga under juli månad. Majoriteten av fondens innehav
lämnade rapporter för det andra kvartalet under månaden. Indutrade, Lifco och
Hexagon var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan H&M,
Ericsson och Embracer var fondens största nega�va bidragsgivare.

Antal innehav

36

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

4 418,37

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

38,8%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Indutrade och Lifco lämnade mycket starka rapporter för det andra kvartalet.
Bolagen redovisade en god e�erfrågan och fortsa� s�gande lönsamhet. Båda
bolagen har fortsa� a� göra �lläggsförvärv under kvartalet. Bolagens
decentraliserade styrning har ge� mycket goda resultat under pandemin. Medan
ﬂera �llverkande bolag har påverkats nega�vt av utmaningar inom logis�k,
komponentbrist och s�gande priser på insatsvaror, har både Lifco och Indutrade
lyckats navigera väl i denna miljö. De�a har resulterat i a� rörelseresultatet i Lifco
och Indutrade var nästan 50% högre än motsvarande kvartal 2019. Som jämförelse
var vinstnivån för e� tvärsni� av andra större industriföretag rela�vt oförändrad se�
över samma period. Båda bolagen har belönats med fortsa� betydande
kursuppgångar och högre värderingar.
Ericsson tappade på sin rapport, då bolaget bekrä�ade marknadens farhågor om a�
man räknar med lägre marknadsandelar på 5G i Kina, som en följd av de restrik�oner
som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei. Bolaget räknar med a� de�a
fördröjer lönsamhetsförbä�ringen i aﬀärsområdet Digital Services. På sikt bör
förlusten av andelar i Kina vara klart hanterbar ﬁnansiellt för Ericsson, särskilt då det
kan kompenseras av högre marknadsandelar i västvärlden i det fall polariseringen
blir tydligare. Ericsson har fortsa� utvecklas väl opera�onellt under året och står
inför en fortsa� posi�v marknadstrend då utrullningen av 5G ser ut a� fortsä�a i hög
takt.
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Didner & Gerge Ak�efond
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*Fondens basvaluta är SEK.

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

Didner & Gerge
Ak�efond
MÅNADSRAPPORT JULI 2021

Volvo annonserade e� partnerskap med de tyska lastbils�llverkarna Daimler och
Traton om a� man startar e� samriskbolag kring utbyggnaden av laddinfrastruktur
för elektriska lastbilar i Europa. Bolaget annonserade �digare under året även e�
samarbete med Daimler om gemensam utveckling av bränslecellsteknologi för
lastbilar. Ski�et �ll eldri� och på sikt även bränslecellsdri� kommer a� prägla
lastbilsbranschen de kommande åren och innebära ganska stora förändringar i hur
aﬀärsmodellen ser ut för en lastvagns�llverkare, men även stora möjligheter för de
som hanterar övergången bäst. Vi bedömer a� Volvo ligger långt fram i
omställningen och har goda möjligheter a� på sikt bli en långsik�g vinnare på
övergången.

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.

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).

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

10 största innehav

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 %

17,55

Land

Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

SWE

6,2%

Hexagon AB Class B

SWE

5,5%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

5,1%

Volvo AB B

SWE

5,0%

Epiroc AB Share B

SWE

4,5%

Ge�nge AB Class B

SWE

3,8%

Indutrade AB

SWE

3,7%

Sharpekvot

0,89

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE

3,6%

Beta

1,12

Bravida Holding AB

SWE

3,6%

Tracking Error

5,73

Embracer Group AB

SWE

3,5%

Informa�onskvot

0,55

Alpha

4,97

Up Capture Ra�o

98,06

Down Capture Ra�o

119,90

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

40,8

Sverige

Teknologi

16,6

Storbritannien

3,1

Hälsovård

11,8

Danmark

2,3
2,0

Sällanköpsvaror

9,4

Finland

Bank och ﬁnans

8,8

Total

Konsument, stabil

5,1

Media & kommunika�on

3,6

Basindustri & råvaror

2,4

Fas�ghet

1,5

Total

92,6

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

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

Didner & Gerge Småbolag
Carnegie Small Cap Return GR SEK

I år

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

24,4%
28,0%

5,9%
11,0%

18,5%
26,3%

16,6%
20,6%

23,3%
22,5%

* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning i % (SEK)
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Fondförmögenhet (MSEK)

13 670

% av �llg. i 10 största innehav

45,1%

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Juli 2021
Småbolagsfonden steg 7,8% i juli i vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg
8,8%. Därmed har Småbolagsfonden per månadens utgång s�git 24,4% i år a�
jämföra med index som gå� upp 28,0%. Fonden gynnades i juli av kursutvecklingen
i Bufab, Lagercrantz och Lifco. Fondens utveckling missgynnades däremot av
kursutvecklingen i bland annat Embracer och Electrolux.
Bufab blev månadens vinnare e�er en stark delårsrapport som cementerade bilden
av e� bolag som tagit e� markant kliv framåt i spåren av pandemin. Bufabs
aﬀärsmodell kan vid första anblick framstå som enkel men de problem med a� få
�llgång �ll komponenter som många �llverkande företag har ha� under det senaste
halvåret bevisar Bufabs värde. Med en stark balansräkning, en nu bevisad
förvärvsförmåga och med råg i ryggen e�er a� bemästrat e� utmanade år bedömer
vi a� Bufab kan fortsä�a a� expandera i linje med sin historik. Även Hexpol och
NCAB har gynnats under det senaste halvårets kra�iga comeback inom
�llverkningsindustrin och se� goda kursuppgångar i spåren av det. Hexpol hade stark
marginalutveckling under de senaste kvartalen tack vare besparingsåtgärder och en
kra�ig volymåterhämtning. Även här ﬁnns det en stark balansräkningen i ryggen.
Coors delårsrapport visade en återgång �ll organisk �llväxt samt en rekordstark
marginal. Rörelseresultat under det andra kvartalet 2021 övers�ger nivån från
jämförelsekvartalet 2019 med nära 20%. Sedan dess har även ne�oskulden minskat
med en halv miljard. Tidigare i somras förlängdes även e� vik�gt kontrakt med
Equinor. Coor förvärvade även Veolias verksamhet inom Technical Management i
Norden vilket ökar omsä�ningen med 500 miljoner kronor. Vi valde a� öka innehavet
i Coor i samband med rapporten.

Antal innehav

42

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 354,43

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

30,9%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Vitec lämnade en stark delårsrapport och var en månadens vinnare. Ak�en är en av
de högst värderade i Småbolagsfondens por�ölj men det ﬁnns goda grunder för den

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

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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värderingen. Vitecs verksamheter växte på bra under pandemin, vilket bevisar a� de
repe��va intäkterna i bolaget de facto är av den karaktären. Den organiska �llväxten
i dessa repe��va intäkter har i våra ögon dessutom förbä�ras i spåren av mer
disciplinerad prissä�ning och via a� ﬂer bolag i gruppen har en tydlig �llväxtproﬁl,
vilket inte all�d varit fallet.
Bland månadens förlorare ﬁnns Ambea som fortsä�er a� tyngas av pandemins
eﬀekter. Marknaden tycks ha svårt a� bedöma den normaliserade
intjäningsförmågan i bolaget. Det bör dock noteras a� den vik�ga beläggningsgraden
gradvis förbä�ras månad för månad, vilket borgar för en förbä�ring av lönsamheten
inom Vardaga. Även Electrolux rapport för kvartalet blev en besvikelse då bolaget
inte fullt ut lyckades kapitalisera på den starka e�erfrågan som rådde under
kvartalet.
Embracer tyngdes av allmän oro kring avklingande pandemieﬀekter för
datorspelsbranschen, drivet av a� ﬂera interna�onella konkurrenter gav försik�ga
kommentarer kring utsikterna för det kommande halvåret. E�er månadens utgång
annonserade Embracer en rad förvärv. Ak�en framstår inte som aggressivt värderad
se� �ll den organiska �llväxt som Embracer har uppvisat. Här kan det framhållas a�
många av de �tlar som bolaget investerat i under de senaste åren förväntas a�
släppas under innevarande räkenskapsår. I rela�on �ll andra serieförvärvare på
Stockholmsbörsen framstår ak�en som lågt värderad.

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.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

Fonden har köpt ak�er i bland annat Trelleborg, Coor och Link Mobility. Innehaven i
Lagercrantz och Lifco minskades i spåren av den omvärdering som ske�.

* 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).

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

10 största innehav

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 %

18,22

Land

Por�öljvikt %

Bufab AB

SWE

6,5%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

5,6%

Embracer Group AB

SWE

5,5%

Nolato AB Class B

SWE

4,9%

Trelleborg AB B

SWE

4,6%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,2%

Mekonomen AB

SWE

3,8%

Sharpekvot

0,97

Hexpol AB Class B

SWE

3,4%

Beta

1,02

Lifco AB Class B

SWE

3,3%

Tracking Error

5,38

Schouw & Co A/S

DNK

3,3%

Informa�onskvot

0,63

Alpha

3,59

Up Capture Ra�o

94,58

Down Capture Ra�o

111,75

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

44,9

Sverige

81,2

Teknologi

17,0

Norge

8,0

Media & kommunika�on

8,2

Finland

7,4

Fas�ghet

7,4

Danmark

3,4

Konsument, stabil

7,1

Total

Sällanköpsvaror

5,2

Hälsovård

5,1

Basindustri & råvaror

3,6

Bank och ﬁnans

1,5

Total

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

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

Didner & Gerge Global
MSCI ACWI NR USD
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3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juli 2021
Juli månad är ju framförallt likställt med en intensiv rapportperiod världen över. För Globalfonden
är denna period där bolagen redovisar sina resultat för första halvåret mer utspridd i �den än vad
som är fallet i Sverige där det trycks ihop under e� par intensiva veckor i slutet på juli. Därför har vi
i skrivande stund få� mo�aga drygt häl�en av våra innehavs halvårssiﬀror där det överlag är
imponerande siﬀror som redovisas. Givetvis blir ju jämförelsetalen gentemot det
coronaparalyserade andra kvartalet år 2020 något missvisande höga, men även inkluderande de�a
är det anmärkningsvärda presta�oner världens näringsliv producerar. Huruvida den boostande
trippelcoctailen av uppdämd e�erfrågan från år 2020, ultralä� penningpoli�k samt gigan�ska
ﬁnanspoli�ska s�mulanspaket har gjort verkligheten lite ”för bra” återstår a� se. Ola Rollén, VDn
för Hexagon, är i alla fall de�a på spåren när han i Dagens Industri säger: ”De som inte gör bra
resultat i år kommer aldrig göra bra resultat. 2021 är e� gra�sår”.
Didner & Gerge Global investerar i bolag med framstående och hållbara aﬀärsmodeller, med stark
företagskultur och en god ﬁnansiell styrka. Vi söker bolag som vi kan äga över en längre
�dshorisont, vilket vi utöver a�ributen ovan anser oss öka möjligheten för om de är verksamma
inom segment som gynnas av strukturella drivkra�er. Översiktsmässigt är därför por�öljstrukturen
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.
Det kluster som bidrog absolut mest �ll fondens avkastning för juli månad var Hälsovård &
medicinteknik, e�er a� ha� en svagare period under en �d. På andra sidan myntet märktes
framförallt Digitala produkter och tjänster.
På bolagsnivå härstammade bäst avkastning från Icon Plc (outsourcing inom läkemedelsforskning),
medicinteknikbolaget Hologic samt läkemedelsbolaget NovoNordisk. Svagare avkastning kom från
spelutvecklarna Ac�vision Blizzard och Nexon samt från onlinehälsovårdsbolaget Ping An
Healthcare. Den gemensamma nämnaren här var framförallt mycket brus kring kommande
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

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

Didner & Gerge
Global
MÅNADSRAPPORT JULI 2021
regleringar på olika kinesiska marknader. Vad gäller spelmarknaden har dessa u�alanden (som mer
kan ses som ”testballonger” från de kinesiska myndigheterna) �ll viss del också dragits �llbaka.
Ac�vision Blizzard har också drabbats av anklagelser från anställda om en diskriminerande
arbetsplats på Blizzard (som är bolagets vik�gaste studio), vilket moderbolagets VD Bobby Ko�ck
bemö�e i e� brev �ll samtliga anställda. Givet a� bolag som drivs av en ambi�ös ledning som
strävar e�er a� växa snabbt och lönsamt i en innova�v industri ibland tvingas fa�a tuﬀa interna
beslut, är de�a givetvis en fråga vi kommer följa noggrant. En stark och posi�v företagskultur är en
avgörande egenskap för långsik�g bolagsframgång!
Globalfonden har inte gjort några nyinvesteringar under månaden. Vi utvärderar en mängd olika
kandidater, där vi fortsa� ser många möjligheter inom framförallt Hälsovård & medicinteknik. Givet
den oerhört starka marknadsutvecklingen under en längre period som vi har bakom oss är
värderingarna dock på många håll uppskruvade. Vi har vid e� ﬂertal �llfällen pekat på den omöjliga
(?) ekva�on av ultralåga räntor och hög vins�llväxt som är inprisat i värderingarna. Inte bara inom
några bolag utan i större, bredare segment. Och alla bolag inom en bransch kan inte bli vinnare
över �d! På grund av de�a, uppskruvade ﬂöden i ak�emarknaden och en allmän ”känslighet” inför
nyheter är vi mycket förhoppningsfulla a� många av våra genomarbetade kandidater kommer bli
aktuella i fram�den e�er möjliga ak�ekorrigeringar.

Hållbarhet i korthet
VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.
VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:
Klusterbomber|personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak| GMO
Kommersiell spelverksamhet | Pornograﬁ
Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran
PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* 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).

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

10 största innehav

Didner & Gerge Global är en svensk UCITSfond som investerar i små,
medelstora och stora bolag över hela världen. Fonden är ak�vt förvaltad
och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs en period om fem år eller
mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. I första
hand strävar fondbolaget e�er a� uppnå en sådan värdemässig ökning
genom a� generera en avkastning övers�gande fondens relevanta
jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är koncentrerade och
består normalt normalt se� av cirka 30  50 bolag.
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KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

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

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

I år

3 mån

3 år**
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Sedan
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20,8%
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13,6%
10,4%
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13,6%

16,9%
13,0%

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Juni 2021
Under juli månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på
motsvarande 3,7% procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period
4,0% procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Sumo
Group, Carasent och DiscoverIE.

Antal innehav
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I andra halvan av månanden presenterade kinesiska Tencent e� bud på Sumo Group.
Sumo, som är en bri�sk dataspelsutvecklare med bas i Sheﬃeld, har varit e�
innehav i fonden sedan 2018. Bolaget arbetar framför allt 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). I oktober 2020 annonserade
Sumo förvärvet av den amerikanska spelutvecklaren Pipeworks, som bl.a. har EA,
Facebook och Google som kunder. E�er Tencents bud har fonden sålt hela si�
innehav i bolaget.
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. I
slutet av juli köpte det välrenommerade europeiska privateequity bolaget Vitruvian
Partners drygt 15% av ak�erna i Carasent genom en riktad nyemission. Carasent har
e�er de�a en mycket stark kassaposi�on som kan användas för y�erligare förvärv. I
slutet av maj annonserade Carasent a� de förvärvat mjukvarubolaget Metodika, som
säljer lösningar för slutenvård.
DiscoverIE är en bri�sk industrigrupp som designar och producerar komponenter
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

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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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.
Tre av de svagaste innehaven under perioden var Pa�entSky, Ansell och VNV Global.
Norska Pa�entSky erbjuder en molnbaserad epla�orm, Pa�entSky 360, för
läkarmo�agningar och sjukhus. Pla�ormen samlar allt från journalsystem,
recep�örskrivning och labbsvar �ll �dsbokning och ekonomistöd på e� ställe.
Pa�entSkys lösningar ger betydande besparingar och �dsvinster för vårdgivaren, bl.a.
genom a� pa�enterna själva kan boka �d för besök. Bolaget erbjuder också andra
mjukvaruutvecklare �llgång �ll sin pla�orm, vilket reducerar dessa partners
utvecklingskostnader väsentligt. Pa�entSky 360 har för närvarande över 80
�lläggsmoduler.
Australiensiska Ansell är världsledande inom skyddshandskar och arbetar
huvudsakligen inom områdena industri, hälsovård och engångshandskar. Marknaden
för arbetshandskar är for�arande ganska fragmenterad och med en marknadsandel
på 15–20% är Ansell 34x större än sina närmaste konkurrenter inom industri och
engångshandskar. Koncernens rela�va storlek ger den fördelar inom både
produktutveckling och exklusiva samarbetsavtal med distributörer. Sedan 2017 har
Ansell lanserat e� 80tal nya produkter inom skyddshandskar och kläder och ansökt
om över 300 patent.

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.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

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.

* 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).

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

10 största innehav

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 %

15,38

Land

Por�öljvikt %

discoverIE Group PLC

GBR

4,1%

Embracer Group AB

SWE

3,4%

Cranswick PLC

GBR

3,3%

MAG Interac�ve AB

SWE

3,2%

Interpump Group SpA

ITA

3,0%

CIE Automo�ve SA

ESP

3,0%

Sabaf

ITA

2,7%

Sharpekvot

1,02

Bakkafrost P/F

NOR

2,7%

Beta

0,76

Victoria PLC

GBR

2,7%

Tracking Error

8,82

Cor�ceira Amorim SGPS SA

PRT

2,7%

Informa�onskvot

0,12

Alpha

4,25

Sverige
Storbritannien
Italien
Norge
Frankrike
Tyskland
USA
Spainien
Portugal
Övrigt
Nederländerna
Kina
Australien
Schweiz
Österrike
Total

%
21,6
21,0
12,5
10,1
7,1
5,5
5,0
3,3
3,0
2,4
2,1
1,7
1,7
1,5
1,4
100,0

Up Capture Ra�o

92,62

Down Capture Ra�o

79,62

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%
Teknologi

23,4

Media & kommunika�on

18,6

Industri

16,7

Sällanköpsvaror

12,2

Hälsovård

11,6

Konsument, stabil

10,2

Basindustri & råvaror

4,5

Bank och ﬁnans

2,8

Total

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

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

Didner & Gerge US Small and Microcap
MSCI USA Small Cap NR USD

I år

3 mån

1 år

3 år**

Sedan
start**

18,2%
21,7%

3,6%
0,9%

37,7%
49,0%

9,1%
12,2%

13,0%
14,7%

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning i % (SEK)

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
37,5
30,0
22,5
15,0
7,5
0,0
7,5
15,0

29,5

Jessica Frank
Sedan 20160831

33,8

Fondfakta

4,3
1,8
2020

Linn Hansson
Sedan 20190819

3,3
2019

3,0

2018

Startdatum

20160831

Fondförmögenhet (MSEK)

610

% av �llg. i 10 största innehav
Didner & Gerge US Small and Microcap

37,1%

MSCI USA Small Cap NR USD

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

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Juli 2021
Fonden hade en posi�v utveckling under juli månad. Majoriteten av fondens innehav
levererade resultat för det andra kvartalet. Överlag var rapporterna bra, något som
gynnade fondens avkastning posi�vt.
Bland fondens bästa bidragsgivare kan nämnas specialistkonsultbolaget Exponent,
fas�ghetsrådgivaren Colliers samt second handkedjan Winmark.

Antal innehav

32

ISIN

SE0008347447

NAV (per sista månad)

182,58

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

38,0%

Geograﬁsk inriktning

Nordamerika

Exponent är e� konsul�öretag som hade en bra utveckling under månaden �ll följd
av en stark kvartalsrapport. Bolaget hjälper andra bolag med lösningar av komplexa
problem på deras produkter eller tjänster. An�ngen reak�vt, e�er a� �ll exempel en
olycka har ske� och man behöver ta reda på varför, eller proak�vt för a� förhindra
a� en skada eller olycka inträﬀar. Exponent är rela�vt oberoende av ekonomiska
cykler då olyckor kan ske när som helst och kunderna måste ha hjälp omgående. I
många fall skapar reak�va konsultjobb även proak�va projekt då andra bolag vill
förekomma eventuella liknande problem. Exponent är e� välskö� bolag med en
erfaren ledning.
Colliers är en av de större aktörerna globalt inom förmedling, rådgivning och
investeringar i kommersiella fas�gheter. Bolaget rapporterade under juli starka
kvartalssiﬀror samt en höjd helårsguidning. Colliers har en stark marknadsposi�on
och diﬀeren�erar sig genom a� ha en entreprenörsdriven kultur med e� betydande
delägarskap bland de anställda. Fas�ghetstransak�oner blir i allt större utsträckning
globala, vilket leder �ll goda möjligheter för etablerade aktörer såsom Colliers a� ta
marknadsandelar. Marknaden är fortsa� fragmenterad så goda möjligheter ﬁnns
dessutom �ll fortsa�a förvärv.
Winmark är en franchiseoperatör med ledande varumärken inom second hand
kläder i USA. Försäljningen gynnas långsik�gt av en ökad hållbarhetsmedvetenhet

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%

3,6

1,6
.

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

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

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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hos konsumenten samt av produkternas värdeerbjudande, något som bekrä�ades av
bolagets starka försäljning under det andra kvartalet. Bolaget är välskö� och har
historiskt växt kon�nuerligt genom a� öppna nya bu�ker och genererat goda
kassaﬂöden.

Hållbarhet i korthet

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden
förpackningsbolaget Aptar och hälsovårdsbolaget Infusystems.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:

kan

nämnas

Aptar är global marknadsledare inom fördelningslock �ll olika slags förpackningar.
Bolaget rapporterade svagare marginaler än förväntat under månaden, vilket bidrog
�ll en svag utveckling för ak�en. Långsik�gt gynnas Aptar av en ökad e�erfrågan på
mer avancerade förpackningslösningar främst inom hälsovårdssektorn. Bolaget har
en mycket stark marknadsposi�on inom �ll exempel astma och nässpray. Aptar
arbetar ak�vt med si� hållbarhetsarbete och har e� stort fokus på a� öka andelen
återvunna material i sina produkter samt öka andelen produkter som går a�
återvinna. Bolaget har en erfaren ledning och har de senaste åren ökat andelen
kvinnor i styrelsen samt på ledande befa�ningar.
Infusystems är en ledande leverantör av bärbara infusionspumpar för läkemedel som
idag främst används vid onkologisk behandling. Bolagets produkter möjliggör vård i
hemmiljö och gynnas av a� ﬂer vill vårdas i hemmet samt a� sådan behandling är
mer kostnadseﬀek�v för vårdgivaren. Pumparna kan, �ll följd av en jämn dosering av
läkemedel, dessutom bidra �ll en bä�re vård. I juni lanserade bolaget e� ny�
terapiområde, något som borde bidra posi�vt �ll Infusystems försäljning på sikt.

VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.

Klusterbomber|personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak| GMO
Kommersiell spelverksamhet | Pornograﬁ
Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran
PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* 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).

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

10 största innehav

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 %

16,85

Land

Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

USA

4,4%

LHC Group Inc

USA

4,0%

Kinsale Capital Group Inc

USA

3,8%

Colliers Interna�onal Group Inc

CAN

3,7%

Chemed Corp

USA

3,6%

Exponent Inc

USA

3,6%

Winmark Corp

USA

3,6%

Sharpekvot

0,63

McGrath RentCorp

USA

3,5%

Beta

0,64

Li�elfuse Inc

USA

3,5%

Installed Building Products Inc

USA

3,4%

Tracking Error

11,05

Informa�onskvot

0,25

Alpha

1,07

Up Capture Ra�o

68,25

Down Capture Ra�o

66,26

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

27,3

USA

Hälsovård

21,0

Kanada

9,5

Sällanköpsvaror

17,0

Övrigt

1,9

Teknologi

13,1

Total

Fas�ghet

6,9

Bank och ﬁnans

6,8

Konsument, stabil

6,1

Media & kommunika�on

1,8

Total

88,6

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

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.

