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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

45 035

44,4%

35

SE0000428336

4 353,18

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                38,8%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2021

Stockholmsbörsen handlade i sidled under augus�. Hexagon, Thule och Atlas Copco
var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan Embracer, GN 
Store Nord och Autoliv var fondens största nega�va bidragsgivare.

Hexagon fortsä�er a� utvecklas starkt och är bra posi�onerade mot de långsik�ga 
trenderna inom automa�on och digitalisering. Den ökande andelen mjukvara bidrar 
�ll mer stabilitet och högre marginaler. Historiken av god organisk samt förvärvad 
�llväxt håller i sig och väntas fortsä�a många år framöver. Tidigare under sommaren 
annonserade Hexagon e� rela�vt stort och spännande förvärv av Infors verksamhet 
inom enterprise asset management (EAM). Kunder inom industrin, fas�gheter och 
infrastruktur använder EAM för a� bevaka, följa upp och öka avkastningen på sin 
�llgångar, samt minska risken för dri�störningar. Förvärvet är en vik�g pusselbit i 
Hexagons långsik�ga ambi�on a� skapa autonoma lösningar, vilket skapar stora 
produk�vitetsvinster för kunderna.

Embracers ak�e gick svagt under augus� huvudsakligen på grund av branschspecifik 
oro, men bolaget fortsä�er utvecklas i rä� riktning. Spelpor�öljen har breddats 
kra�igt de senaste åren och de har en starkt utvecklingspipeline som ska driva 
organisk �llväxt under flera år framöver. De fortsä�er vara ak�va på förvärvssidan, 
vilket har varit en stor vinstdrivare historiskt. Det finns e� rekordstort antal 
förvärvskandidater och vi bedömer a� utsikterna är goda för a� se fortsa� många 
förvärv framöver. Bolaget stärker även sin governance med mer robusta processer, 
går över �ll IFRS redovisning och siktar mot a� listas på huvudmarknaden, vilket är 
posi�vt. Vd Lars Wingefors utvecklar framgångsrikt bolaget med e� tydligt långsik�gt 
fokus i linje med ak�eägarnas intressen. Ak�en är rela�vt lågt värderad i rela�on �ll  
fram�dsutsikter vi ser.

*Fondens basvaluta är SEK.

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

2020 2019 2018 2017 2016

30,0

20,0

10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

16,6

27,3

16,2

9,9
15,814,8

35,0

4,4

9,5 9,6

Didner & Gerge Ak�efond SIXRX GR SEK

A
v
ka

st
n

in
g

 i
 %

 (
S

E
K

)

*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

25,5% 4,5% 14,5% 13,2% 16,4%

32,2% 8,8% 20,8% 17,7% 12,8%

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 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.  

Återhämtningsfasen e�er pandemin har fortsa� under sommaren och har goda 
förutsä�ningar a� fortsä�a framöver. Dock har vi �llfälliga störningar i form av 
komponentbrist, brist på transporter, samt a� smi�spridningen återigen har ökat. 
Det påverkar producerande bolag och särskilt dem med stora globala flöden. Brist på 
halvledare har varit i fokus under sensommaren och beror på en kombina�on av 
kapacitetsbrist, komplexa leverantörskedjor och pandemirestrik�oner i Asien. Bristen 
på halvledare har påverkat särskilt bilindustrin. Även om det är �llfälliga störningar 
har det resulterat i en svag kursutveckling för exempelvis Autoliv, medan Atlas Copco 
som levererar utrustning och service �ll halvledarindustrin har utvecklats starkt. 
Bedömningen är a� problemen är som störst under Q321 för a� sedan förbä�ras.

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

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

Didner & Gerge Ak�efond är en svensk UCITSfond som huvudsakligen 
investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är ak�vt 
förvaltad och har som målsä�ning a� på lång sikt, dvs. en �dsperiod om 
fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens 
andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget a� uppnå en sådan 
värdemässig ökning genom a� generera en avkastning övers�gande  
fondens relevanta jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är 
koncentrerade och består normalt se� av cirka 30  50 bolag.

Nyckeltal  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,54

0,83

1,12

5,73

0,66

5,62

95,63

119,90

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

Volvo AB B

Hennes & Mauritz AB Class B

Hexagon AB Class B

Epiroc AB Share B

Sandvik AB

Bravida Holding AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

Ge�nge AB Class B

Embracer Group AB

SWE 5,8%

SWE 5,3%

SWE 5,0%

SWE 5,0%

SWE 4,4%

SWE 4,1%

SWE 3,8%

SWE 3,7%

SWE 3,6%

SWE 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Industri 41,4

Teknologi 16,5

Hälsovård 10,6

Bank och finans 9,0

Sällanköpsvaror 9,0

Konsument, stabil 6,0

Media & kommunika�on 3,7

Basindustri & råvaror 2,4

Fas�ghet 1,3

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 93,0

Storbritannien 3,3

Finland 2,0

Danmark 1,7

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Norden

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

13 933

44,7%

42

SE0002699421

1 385,39

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,9%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2021

Småbolagsfonden steg 2,3% vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 3,1%. 
Därmed har Småbolagsfonden per månadens utgång s�git 27,2% i år a� jämföra 
med index som gå� upp 32,0%. Fonden gynnades i augus� av kursutvecklingen i 
Vitec, Mekonomen och Link Mobility. Fondens utveckling missgynnades däremot av 
kursutvecklingen i bland annat Embracer och Elanders.

Link Mobility steg mer än 25% under augus� e�er en stark delårsrapport som 
skingrades några av de frågetecken som ly�s kring deras organiska 
försäljningsutveckling under de senaste kvartalen. Link jämförs typiskt se� med sin 
svenska motsvarighet Sinch men det är vik�gt a� komma ihåg några vik�ga 
skillnader. Link har en större exponering mot små och medelstora företag och 
framförallt dessas kommunika�on med sina kunder. Den exponering mot 
lösenordstrafik som Sinch har gynnats av finns inte i Link �ll samma utsträckning. Vi 
har under sommaren ökat vårt innehav i Link på tesen a� en återgång i 
marknadsföringssatsningar hos många företag skulle skapa en förbä�ring i 
försäljningen gentemot årets inledning och så kom a� bli fallet. Delårsrapporten visar 
en återgång �ll markant organisk försäljnings�llväxt, och marginalerna förbä�rades. 
De förvärv som annonserats under de senaste månaderna (Message Broadcast, 
Soprano Design) kommer även a� transformera Link från en regional spelare i 
Europa �ll en global aktör, med e� starkt produktutbud i en snabbväxande marknad. 
Ak�ens värdering framstår som låg givet de starka �llväxtmöjligheter som finns.

Mekonomen var en annan av månadens vinnare. Under det senaste året har 
Mekonomen kommit med e� flertal starka rapporter, men det tycks som a� 
marknaden – måhända försik�g e�er några år av förhållandevis svag utveckling – är 
obenägen a� höja sina förväntningar på intjäningsförmågan. Trots en oväntad 
nega�v påverkan från en periodiseringseffekt så överträffade Mekonomen 
förväntningarna markant. Den nega�va utvecklingen av bru�omarginalen har vänt, 

*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

27,2% 7,6% 19,5% 16,4% 23,3%

32,0% 12,1% 26,5% 20,8% 22,6%

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

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index 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.  

den organiska �llväxten har återkommit och balansräkningen har stärkts avsevärt 
givet den starka underliggande kassaflödesgenerering som Mekonomen har.

Karnov har fört en förhållandevis sömning �llvaro på börsen sedan noteringen för 
två år sedan. Vi har i grund och bo�en svårt a� förstå varför. Möjligen kan den allt 
starkare organiska �llväxt som bolaget uppvisat de senaste kvartalen förändra det. 
Värderingen på omkring 20x årsvinsten är låg se� �ll de defensiva kvaliteter som 
Karnov uppvisade under det pandemipräglade �olåret (vinsten upp samt fortsa� 
organisk �llväxt). Förvärvet av DIBKunnskap i Norge och det nyligen annonserade 
förvärvet av franska Echoline lägger �ll en ny dimension i �llväxtagendan genom e� 
steg på det snabbväxande marknaden för EHSmjukvara, vilket enklast kan förklaras 
som ITstöd för a� hantera regele�erlevnad på området för miljö och arbetsmiljö. Vi 
äger sedan �digare Ecoonline inom EHSmjukvara som även de fortsä�er a� leverera 
på den �llväxtagenda som de annonserade i samband med noteringen.

Fonden har under augus� deltagit i den riktade nyemission som Vitec genomförde. Vi 
valde a� öka innehavet i Embracer e�er en period av svag utveckling för ak�en. Vi 
har minskat innehavet ibland annat Bufab, AAK och Lifco.  

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

18,21

0,96

1,01

5,38

0,67

3,82

93,85

111,75

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Bufab AB

Embracer Group AB

Lagercrantz Group AB Class B

Nolato AB Class B

Vitec So�ware Group AB Class B

Trelleborg AB B

Mekonomen AB

Schouw & Co A/S

Heba Fas�ghets AB Class B

Hexpol AB Class B

SWE 5,6%

SWE 5,3%

SWE 5,3%

SWE 5,0%

SWE 4,9%

SWE 4,7%

SWE 4,2%

DNK 3,3%

SWE 3,2%

SWE 3,2%

Branschfördelning (%)

%

Industri 44,3

Teknologi 17,4

Media & kommunika�on 8,7

Fas�ghet 7,6

Konsument, stabil 6,6

Sällanköpsvaror 5,5

Hälsovård 5,0

Basindustri & råvaror 3,4

Bank och finans 1,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 80,4

Norge 8,6

Finland 7,6

Danmark 3,4

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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*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

6 175

41,5%

31

SE0004167567

370,01

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                32,6%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2021

Oro. Lite ansträngt. Huvudnyheterna i världens media under augus� månad var rapportering om 
den ansträngda situa�onen i Afghanistan och fortsa� fokus på den globala pandemins utveckling. 
Det förstnämnda var inget som direkt påverkade börsklimatet. Snarare det senare, även om 
spridningen av coronavirusets Deltavariant inte var �llräckligt för a� få marknaderna på fall. Mot 
den tradi�onella trenden a� augus� är en av de sämsta börsmånaderna för ak�er nådde många 
index nya toppar. Inte minst fortsa�e amerikanska ak�eindex nå nya toppar. S&P 500 har nu 
klä�rat högre i sju raka månader, den längsta sammanhängande uppgången sedan januari 2018. 
Infla�onsoro, leveranskedjebegränsningar, arbetskra�sbrist och pandemin låter som mindre 
posi�va signaler. Men marknaden ter sig för stunden rela�vt vaccinerad mot de�a. Under 
månadens sista dag meddelade EUkommissionen a� målet om a� fullvaccinera 70 procent av EU:s 
vuxna befolkning mot covid19 är uppnå�. Sam�digt är skillnaderna stora runt om i unionen –
några länder har vaccinerat långt över 70 procent, medan vissa östeuropeiska länder ligger långt 
e�er. Detsamma gäller globalt. I samband med kvartalsrapporten sa Salesforce VD Marc Benioff 
”this pandemic isn't going away. A lot of things have changed for our customers in this new world 

…. The phenomenon that I see happening globally is not as many employees are coming back into 

their offices locally as any CEO expected.”

Många företag som redan kämpat med Covidrelaterade effekter måste även förhålla sig �ll en 
försämrad leveranskedjesitua�on, där pandemieffekter i Asien stör produk�onen. Även 
arbetskra�sbrist, där de �llfälliga statliga arbetslöshetsprogrammen i många fall visat sig vara 
direkt motverkande mot folks intresse a� ta anställning då ersä�ningen för a� vara arbetslös 
övers�ger det som skulle hamna i lönekuvertet. Ekva�onen förväntas dock nå sin lösning när dessa 
bidrag klingar av. På andra håll har den höga kostnadsinfla�onen i spåren av bland annat lönetryck,
råvarubrist, halvledarbrist, brist på fraktcontainrar och överfulla hamnar fångat centralbankers 
uppmärksamhet. Det faktum a� värderingarna börjat planat ut visar sannolikt a� förväntningarna 
nu är a� ekonomin går från återhämtningsfasens rappa �llväxt mot en mer normaliserad �llväxt i 
successivt lugnare takt. A� �llväx�akten blir lägre sam�digt som de stora s�mulanserna klingar av 
framöver ger en mer osäker börsbild. Det finns även växande oro för en inbromsning för världens 
näst största ekonomi (Kinas). Bekrä�else på oron för �llväxtutsikterna och kanske även lindrande är 
a� både centralbanken och finansdepartement öppnade dörrarna för mer s�mulansinriktad poli�k.

*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 22,5 8,9 12,2 14,5 15,1

17,1 7,6 8,6 11,8 14,1

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 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.  

En annan sak som oroar är en annat typ av krigsföring än det som pågår i Afghanistan. Nämligen 
kriget mot cyberbro�slighet. Ingen har deklarerat krigsföring. Men antalet a�acker ökar, både i 
kvan�tet och i omfa�ning. Bro�sligheten fokuserar o�a på så kallade värdekedjea�acker, där 
förövarna via olika a�acker mot underleverantörer arbetar sig in i infrastrukturen kring det mål 
man slutgil�gt siktar på a� nå, tex större företag eller myndigheter. Dessa har o�a bra skydd mot
okända hot, men mindre skydd om ”vänner i viken” är de som hör av sig via mail eller om man låter 
underleverantörer ha möjlighet a� logga in sig i bolagets system så kan det innebära a� förövarna 
har en rak väg direkt bakom de brandväggar och andra skydd som sa�s upp. Ransomware
a�ackerna slog rekord under första halvåret, både �ll antal och se� �ll kravbild. Sni�summan som 
krävs är nu hissnande $50 miljoner, upp 518% på e� år (enligt Unit 42 Security Group). USAs 
president Joe Biden säger sig vara villig a� öka USAs närvaro i kampen mot cyberkriminalitet och en
del av de resurser som lagts på Afghanistankonflikten kommer nu istället a� läggas inom de�a 
område. För Globalfondens del har framförallt VMware både stora ambi�oner och starka 
posi�oner inom området.

Under månaden har Globalfonden gjort en nyinvestering i det nederländska industriföretaget 
Aalberts, som grundades 1975 av Jan Aalberts. Bolaget har rö�erna inom metallbearbetning, men 
är idag involverade inom en mängd a�rak�va nischområden där samtliga har starkt miljöfokus. 
Över 65% av bolagets intäkter härrör direkt från fyra av FNs hållbarhetsmål och Aalberts lägger i 
princip alla nyinvesteringar inom dessa områden. Bolaget är ak�va mot fyra slutmarknader: 1) 
miljövänliga byggnader 2) hållbara transportmedel 3) effek�vare halvledarindustri 4) industriella 
nischer. De två förstnämnda områdena står för ca 2/3 av försäljningen. Styrningsmässigt kan 
Aalberts i det närmaste ses som e� holdingbolag för en mängd varumärken inom industriella 
nischer, vilka de sedan den nuvarande strategin slogs fast år 2014 definierar �ll �o stycken. Aalberts 
har kommit en lång väg från en rela�vt lågväxande, kapitaltung och stålfokuserad verksamhet �ll 
dagens bolag med fördelak�g organisk �llväxt, bä�re marginaler, högre lönsamhet, etc. Det som 
syns lite sämre på ytan men som också förbä�rats är tätare kundrela�oner, bä�re 
styrkeförhållande i prissä�ning mot kund och högre andel av nya produkter tack vare fokus på 
forskning & utveckling. Nuvarande VDn Wim Pelsma, som e�erträdde grundaren Jan Aalberts 2012, 
har varit en vik�g katalysator för de�a arbete.

Bolaget har all�d ha� en stark bolagskultur, men det tydligare fokuset på a� serva vissa nischer
med starkare strukturell medvind har inneburit a� Aalberts växlat upp �ll en högre �llväxt och 
lönsamhetsnivå. Nästa år, 2022, löper den nuvarande strategiplanen ut (mål som sa�es 2018). 
Aalberts kommer sannolikt annonsera nya målsä�ningar i december 2021, där vi framförallt anser 
a� en högre organisk �llväxtambi�on ligger i korten. Mycket p.g.a. stark e�erfrågan inom bolagets 
huvudsegment, men även då Aalberts kon�nuerligt tar marknadsandelar. Bolaget hamnar inom 
Globalfondens kluster miljö & energiteknik.

De�a kluster som helhetbidrog �ll näst bäst avkastning under augus�, bara övertrumfade av 
kapitalallokerare under månaden. På bolagsnivå var det främst WSP Global, Novo Nordisk, Fairfax 
India, Pruden�al samt Hologic som utvecklades bäst under augus�. Det gjorde a� klustret 
hälsovård & medicinteknik också utvecklades starkt. På den nega�va sidan stack Centene, Nexon, 
Ping An Healthcare & Technology, B3 samt VF Corp ut. Ska man leta gemensamma nämnare �ll 
anledningen �ll nedgångarna så är det närmaste man kan komma makroekonomisk data som fick 
ak�erna på fall, snarare än direkt bolagsrelaterade händelser. Exempelvis var en svagare consumer 
confidence och utspel om regleringar av dataspelande i Kina bakomliggande faktorer.

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

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

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

Nyckeltal  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,24

0,96

0,92

4,43

0,52

1,23

86,23

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

WSP Global Inc

Centene Corp

Hologic Inc

Markel Corp

Ac�vision Blizzard Inc

Fiserv Inc

Brookfield Asset Management Inc Class A

VMware Inc

Fairfax India Holdings Corp

CAN 6,0%

CAN 4,3%

USA 4,2%

USA 4,2%

USA 4,1%

USA 4,0%

USA 3,8%

CAN 3,7%

USA 3,6%

CAN 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 30,2

Hälsovård 23,0

Industri 16,9

Teknologi 14,0

Media & kommunika�on 6,8

Sällanköpsvaror 4,8

Ny�otjänster 3,3

Konsument, stabil 1,0

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 42,9

Kanada 22,0

Frankrike 7,0

Storbritannien 6,7

Danmark 5,6

Japan 4,4

Irland 3,7

Italien 3,6

Brasilien 1,7

Sverige 1,0

Nederländerna 0,7

Kina 0,7

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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*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

2 574

30,6%

47

SE0005962347

294,46

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                36,6%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Augus� 2021

Under augus� månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning 
på motsvarande 0,1% procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna 
period 3,3% procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Basler, 
Interpump och Carasent.

Tyska Basler är en ledande aktör inom högkvalita�va industriella kameror med en 
global marknadsandel på över 30%. Industrikameror utgör en central del av alla 
maskinvisionsystem och har väsentligt bä�re prestanda än vanliga kameror, t.ex. vad 
gäller bildhas�ghet. Baslers kameror används både av maskin�llverkare, som 
integrerar dem i sina egna produkter, och som nätverkskameror för digital 
videoövervakning. 70% av koncernens försäljning går idag �ll applika�oner inom 
industriell mass�llverkning, t.ex. för produk�on av halvledare, men 
användningsområden inom medicinteknik, logis�klösningar och intelligenta 
trafiksystem växer snabbt.

Italienska Interpump är världsledande inom högtryckspumpar med en global 
marknadsandel på över 50%. Högtryckspumpar används t.ex. i system för biltvä�ar, 
men även i en mängd olika industriella applika�oner. Interpump är även en 
betydande spelare inom hydrauliklösningar för bl.a. tunga fordon. Förvärv har all�d 
utgjort en vik�g del av Interpumps �llväxtstrategi, sam�digt som de har breddat 
koncernens kundbas och produkterbjudande betydligt de senaste �o åren.

Carasent är e� norskt holdingbolag vars främsta �llgång för närvarande 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 

*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

20,9% 5,4% 14,1% 14,8% 16,7%

25,7% 7,0% 10,6% 14,0% 13,3%

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: 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.  

slutet av augus� 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.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var MAG Interac�ve, Embracer Group 
och Arc�cZymes.

MAG Interac�ve är en svensk mobilspelsutvecklare. Bolaget fick en succé med si� 
första spel Ruzzle som laddats ned över 50 miljoner gånger globalt. MAG Interac�ve 
har följt upp de�a med y�erligare 9 spel och samtliga har laddats ner över 1 miljon 
gånger. Sammanlagt har bolagets �tlar över 250 miljoner nedladdningar och 30% av 
alla svenskar har spelat något av bolagets spel. Spelet Wordzee, som släpptes under 
2019, har goda förutsä�ningar a� bli bolagets bästa lansering någonsin och har 
under 2020 bidragit starkt �ll a� öka intäkterna per spelare.

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.

Norska Arc�cZymes utvecklar som namnet antyder enzymer, det vill säga proteiner 
som fungerar som katalysatorer i kemiska reak�oner. Bolagets produkter används 
bland annat inom forskning kring �ll exempel genterapi och utveckling av vacciner. 
Arc�cZymes rörelse är mycket skalbar med underliggande bru�omarginaler i 90%
klassen. Bolaget har historiskt även ha� andra komple�erande rörelseområden, men 
enzymverksamheten, som nu är hela bolaget, har varit lönsamt sedan 2015.

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

15,39

1,01

0,76

8,92

0,08

3,99

91,35

79,62

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

discoverIE Group PLC

Interpump Group SpA

Cranswick PLC

Embracer Group AB

Bakkafrost P/F

CIE Automo�ve SA

Cor�ceira Amorim SGPS SA

Carasent ASA

Lectra

Sabaf

GBR 4,0%

ITA 3,4%

GBR 3,3%

SWE 3,0%

NOR 2,9%

ESP 2,9%

PRT 2,8%

NOR 2,8%

FRA 2,7%

ITA 2,6%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 24,2

Industri 17,9

Media & kommunika�on 17,2

Sällanköpsvaror 11,7

Hälsovård 11,3

Konsument, stabil 10,3

Basindustri & råvaror 4,6

Bank och finans 2,8

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Storbritannien 21,4

Sverige 19,6

Italien 13,3

Frankrike 7,1

Tyskland 6,4

USA 4,8

Spainien 3,2

Portugal 3,2

Övrigt 2,3

Nederländerna 2,1

Kina 1,9

Schweiz 1,5

Australien 1,5

Österrike 1,3

Other 10,5

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%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

1,2

2,7

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

607

37,5%

31

SE0008347447

184,77

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                38,0%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Augus� 2021

Fonden hade en posi�v utveckling under augus� månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas komponen�llverkaren UFP Technologies, 
verkstadsbolaget Kadant samt specialförsäkringsbolaget Palomar.

UFP Technologies �llverkar förvaringslösningar och komponenter främst �ll 
medicintekniska produkter. E�erfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande 
befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. UFP 
Technologies grundades 1963 och leds idag av Jeffrey R. Bailly, son �ll en av 
grundarna. E�erfrågan på bolagets produkter inom medicinteknik har drabbats 
nega�vt av coronapandemin då många opera�oner har ställts in. Vi tror a� 
e�erfrågan kommer a� öka successivt under 2021, i takt med a� planerade 
opera�oner återgår �ll det normala.

Kadant är en ledande �llverkare av utrustning och reservdelar �ll pappers, massa
och processindustrin. Reservdelar utgör den största andelen av bolagets försäljning 
och används av deras kunderna för a� kon�nuerligt effek�visera �llverkningen. 
E�erfrågan på bolagets produkter gynnas av en ökad ehandel samt en ökad 
e�erfrågan på hållbara material. Kadant är e� välskö� bolag med höga kassaflöden 
och en bra ledning.

Specialförsäkringsbolaget Palomar erbjuder naturkatastrofskydd i USA. Genom 
egenutvecklad teknik som är länkad �ll geokoder kan bolaget erbjuda mer flexibla 
försäkringsprodukter jämfört med vad e� tradi�onellt försäkringsbolag kan. 
Försäkring mot naturkatastrofer är vanligtvis mycket dyrt men Palomars process, som 
är helt automa�serad, innebär a� bolaget kan erbjuda försäkringar �ll mer 
fördelak�ga priser sam�digt som bolaget kan hålla nere riskerna. Med individuellt 
prissa�a försäkringar och e� starkt distribu�onsnät tar Palomar andelar på en 
ineffek�v och växande marknad. Bolaget leds av sin grundare McDonald Armstrong 

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

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

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

I år 3 mån 1 år 3 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

19,6% 7,5% 32,5% 7,8% 13,1%

24,9% 5,7% 48,4% 10,2% 15,0%

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

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index 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.  

som dessutom är en stor ägare i bolaget.

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas hälsovårdsbolagen 
LHC Group samt Infusystem Holdings. Fonden fortsä�er a� äga båda innehaven då 
deras långsik�ga �llväxtutsikter for�arande är stark. Bolagen påverkas posi�vt av en 
åldrande befolkning samt ökade krav på mer kostnadseffek�v vård.

LHC Group är en av USAs största aktörer inom hemsjukvård. Bolaget erbjuder vård av 
hög kvalité �ll en rela�vt låg kostnad. Bolagets �llväxt gynnas av a� USA har en 
åldrande befolkning. Med LHC Groups tjänster kan fler människor vårdas i hemmet 
sam�digt som det håller nere sjukvårdskostnaderna jämfört med vård på sjukhus. 
Bolaget grundades 1994 av bolagets nuvarande vd Keith G Myers och hans fru Ginger 
Myers som är sjuksköterska.

Infusystem Holdings 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.

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

16,66

0,56

0,64

10,92

0,20

0,99

68,30

66,26

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Kinsale Capital Group Inc

Li�elfuse Inc

Winmark Corp

Chemed Corp

Inter Parfums Inc

Installed Building Products Inc

Kadant Inc

J&J Snack Foods Corp

Exponent Inc

USA 5,0%

USA 3,8%

USA 3,8%

USA 3,7%

USA 3,7%

USA 3,6%

USA 3,5%

USA 3,5%

USA 3,5%

USA 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 23,8

Hälsovård 20,4

Sällanköpsvaror 18,3

Teknologi 14,4

Konsument, stabil 7,3

Bank och finans 7,3

Fas�ghet 6,4

Media & kommunika�on 2,0

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 88,1

Kanada 8,8

Övrigt 3,1

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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