MÅNADSRAPPORTER
DIDNER & GERGE

AKTIEFOND
SMÅBOLAG
GLOBAL
SMALL & MICROCAP
US SMALL & MICROCAP

Aktiv förvaltning - på riktigt
w ww.didnergerge.se

Didner & Gerge
Ak�efond
MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2021

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**

19,5%
24,0%

2,0%
1,3%

12,8%
18,2%

11,8%
15,8%

16,1%
12,5%

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

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  September 2021
Stockholmsbörsen utvecklades svagt i september. SEB, Nordea och H&M var fondens
största posi�va bidragsgivare under månaden, medan Atlas Copco, Embracer och
Bravida var fondens största nega�va bidragsgivare.
Under sommaren gick många �llväxt och kvalitetsbolag mycket stark på börsen och
värderingsskillnaderna mellan hög och låg �llväxt var betydligt högre än vad som
upplevts på många år. Som en följd av det minskade vi i ﬂera innehav där
värderingen blivit för ansträngd, samt ökade i bolag som har både goda utsikter och
e� starkt värderingsstöd. Under september har vi se� en början �ll en något mer
normaliserad börs vilket har varit posi�vt för ak�efonden i e� rela�vt perspek�v.
Bankerna har ha� e� bra år på börsen, där SEB och Nordea har utvecklats starkast
vilket har varit posi�vt för fonden. Bankerna, som �digare ha� en påtagligt låg
värdering har nu kommit �llbaka �ll mer normala nivåer i e� historiskt perspek�v.
Bankernas verksamhet har utvecklats rela�vt bra under året och ungefär som väntat.
De har mycket kapital a� dela ut �ll ak�eägarna.
H&M släppte en stark kvartalsrapport sista september. De investeringar och det
förändringsarbete som H&M har jobbat mer under de senaste åren ger eﬀekt.
Rörelsemarginalen var den högsta för det tredje kvartalet sedan 2016.
Rörelseresultatet var 21% bä�re en väntat och på en klart högre nivå än
motsvarande kvartal 2019, innan pandemin, vilket stödjer vår tes a� H&M kommer
gå ur pandemin som e� bä�re bolag. Kassaﬂödet har utvecklats bra och
balansräkningen är stark. Ak�en har handlat svagt e�er rapport då ak�emarknaden
är orolig för �llfälliga problem inom supply chain och s�gande råvarupriser. Ak�en är
lågt värderad på nuvarande nivåer och vi bedömer a� H&Ms marginaler kommer
fortsä�a förbä�ras i takt med a� samhällen öppnas drivet av det interna
förbä�ringsarbetet och en ökad försäljning.

Antal innehav

35

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

4 142,76

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

38,8%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX 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.

Didner & Gerge
Ak�efond
MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2021

Atlas Copco har utvecklats starkt en längre �d och har varit ak�efondens största
innehav under större delen av året. Under senare delen av sommaren var
värderingen något ansträngd och vi minskade innehavet som e� resultat av det men
har kvar e� stort innehav. Atlas Copco fortsä�er a� utvecklas bra och deras
aﬀärsområde Vakuumteknik ser en stark e�erfrågan från stora investeringar inom
halvledarindustrin, som ökat y�erligare drivet av den brist på chip som råder just nu.

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 %

17,75

Land Por�öljvikt %
Volvo AB B

SWE

6,9%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

6,3%

Atlas Copco AB B

SWE

5,5%

Sandvik AB

SWE

4,7%

Epiroc AB Share B

SWE

4,5%

Hexagon AB Class B

SWE

4,5%

SKF AB B

SWE

4,1%

Sharpekvot

0,75

Ge�nge AB Class B

SWE

3,8%

Beta

1,10

Telefonak�ebolaget L M Ericsson Class B

SWE

3,6%

Tracking Error

5,78

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

SWE

3,6%

Informa�onskvot

0,60

Alpha

4,80

Up Capture Ra�o

95,84

Down Capture Ra�o

116,09

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

42,5

Sverige

Teknologi

15,4

Storbritannien

3,5

Hälsovård

10,9

Finland

1,8
1,7

Sällanköpsvaror

9,7

Danmark

Bank och ﬁnans

8,1

Total

Konsument, stabil

6,0

Media & kommunika�on

3,4

Basindustri & råvaror

3,2

Fas�ghet

0,8

Total

92,9

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**

19,1%
21,0%

3,2%
2,8%

16,8%
23,3%

14,6%
18,3%

22,5%
21,6%

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

Avkastning i % (SEK)
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Fondförmögenhet (MSEK)

12 854

% av �llg. i 10 största innehav

43,8%

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  September 2021
Småbolagsfonden sjönk med 6,4 % i september vilket kan jämföras med
jämförelseindex som sjönk 8,3 % under samma period. Därmed har
Småbolagsfonden per månadens utgång s�git 19,1 % i år a� jämföra med index som
gå� upp 21,0 %. Fonden gynnades i september av kursutvecklingen
i Modulight, Nolato och Cary Group. Fondens utveckling missgynnades däremot av
kursutvecklingen i bland annat Embracer och Lagercrantz. September var en
transak�onsintensiv månad, vilket har resulterat i ﬂera nya innehav i fonden.
Finska Modulight är e� ny� innehav i fonden e�er a� vi deltog i börsintroduk�onen
som ankarinvesterare. Modulight kan möjligen ses som e� ﬁnskt Sectra – e� bolag
byggt kring en tämligen unik innova�on med stark bolagskultur, där grundarna och
de anställda är de största ägarna. Modulight �llverkar en laser som kan användas i
ﬂera olika �llämpningar, bland dem cancerbehandling (PDT, så kallad fotodynamisk
terapi). Genom a� ha en fullständigt integrerad produk�on är lasern tämligen unik,
vilket också förklarar den historiska �llväx�akten som övers�ger 30%. Under årets
första halvår översteg rörelsemarginalen 50%. Det som även lockar i Modulight är
den op�onalitet som bolagets samarbeten inom cancerbehandlingen av typen PDT
skapar. Även om dessa forskningsprojekt är i en �dig fas så ﬁnns det lovande resultat,
och vid framgång skapas en situa�on där Modulights laser är regulatoriskt
speciﬁcerad i behandlingen vilket skapar en inlåsningseﬀekt. Då Modulight erhåller
en royalty på upp �ll 20% av behandlingens pris så skulle det skapas en stor eﬀekt på
lönsamheten i bolaget vid framgångsrika projekt. På kundlistan ﬁnns även bolag som
Bausch & Lomb inom o�almologi samt Olympus för deras kommande endoskopi
produkt.

Antal innehav

47

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 296,73

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

30,9%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
6,4

8,0%

8,3
10,0%

Vi deltog även vid börsnoteringen av Cary Group. För de ﬂesta är bolaget mer känt
under si� svenska varumärke Ryds Bilglas, vars namn är förhållandevis
självförklarande för verksamhetens karaktär. Vid en första anblick kan det framstå

.
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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som en alldaglig aﬀär, men när vi skrapar på ytan så ser vi en stark �llväxthistorik
med fortsa� europeisk expansion på agendan. Marknaden styrs av försäkringsbolag
som e�erfrågar enkel ärendehantering för a� hålla kunderna nöjda. De ITsystem
som krävs för de�a gör a� mindre aktörer får det svårt a� konkurrera, vilket gör a�
marknaden tenderar a� få en oligopolliknande karaktär med två aktörer. En
förhållandevis kapitallä� aﬀär, med begränsad konkurrens och de starka
�llväxtutsikterna tenderar a� uppska�as av börsen vilket även kan ses i den
kursuppgång som Cary se� sedan börsnoteringen.

Hållbarhet i korthet

Norska Crayon är också e� ny� innehav. Bolaget är återförsäljare av programvaror
men erbjuder även tjänster som kan beskrivas som en inköpskonsult för mjukvara. Vi
kan se paralleller �ll por�öljinnehav som Bufab och NCAB i Crayons sä� a� hjälpa
kunder a� hantera inköp från stora interna�onella aktörer som Microso�. Egentligen
säljer dessa bolag branschkunskap, om än a� det paketeras i form av skruvar,
kretskort eller i Crayons fall, mjukvara. Crayon har en väldigt stark �llväxthistorik via
en kombina�on av organisk �llväxt (det används mer och mer mjukvara),
underliggande strukturell �llväxt (ﬂer företag väljer a� ta hjälp av en extern part för
a� hantera inköp och licenser) och förvärv (som e� sä� a� skapa e� brofästa i nya
marknader). Värdering är förhållandevis hög men skall ses i ljuset av starka
�llväxtutsikter. Det ﬁnns även anledning a� tro på högre rörelsemarginaler i
fram�den när verksamheter utanför Norden når kri�sk massa och skalar på fasta
kostnader.

Klusterbomber|Personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriel | Tobak | Kommersiell
spelverksamhet |Pornograﬁ Fossila bränslen
(olja, gas, kol) | Kol |Uran

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:

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*

Vi har ökat våra innehav i bolag som Embracer, Know IT, Kojamo, Lerøy Seafood och
Rovio sam�digt som vi minskat i bolag som Bufab, Nolato, Lifco, NCAB, Hexpol och
Lagercrantz. En röd tråd kan skönjas bland dessa aﬀärer, vilket är a� vi valt a� öka
exponering mot starka case inom områden som ej är direkt exponerad mot
kostnadsinﬂa�on och industriproduk�on då vi hyser en försik�ghet kring vilka
marginalnivåer �llverkande bolag kan mäkta med under årets avslutande månader.

* 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.

Land

Por�öljvikt %

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

18,55

Sharpekvot

0,86

Beta

1,00

Tracking Error

5,46

Informa�onskvot

0,57

Alpha

3,03

Up Capture Ra�o

94,10

Down Capture Ra�o

107,90

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

42,5

Sverige

78,2

Teknologi

18,5

Norge

9,7

Media & kommunika�on

8,6

Finland

8,9

Fas�ghet

7,2

Danmark

3,2

Hälsovård

6,5

Total

Konsument, stabil

6,4

Sällanköpsvaror

6,0

Basindustri & råvaror

2,8

Bank och ﬁnans

1,5

Total

100,0

100,0

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

Didner & Gerge Global
MSCI ACWI NR USD

I år

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

11,7
18,9

0,2
1,2

7,3
12,0

10,6
13,7

13,4
14,6

*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  September 2021
Under den senaste månaden har ﬂer och ﬂer av de oroshärdar som synts borta vid
horisonten en längre �d helt plötsligt få� påverkan på världens kapitalmarknader.
Leverenskedjor är hårdare spända än ﬁolsträngar med e�erföljande inﬂa�onstryck,
regleringsoro e�er decennier av seger på knockout av världens ITbjässar, skep�cism
kring den kinesiska ”varianten” av kapitalism samt insikten kring höga
värderingsmul�plar på underliggande all�mehigh marginaler. Inga nya saker, långt
ifrån några ”svarta svanar” (som ju per deﬁni�on är oväntade och extremt ovanliga
vilket ovanstående faktorer verkligen inte kan anses vara). Icke desto mindre har det
skrapat av en del procentenheter från de ﬂesta av världens ak�emarknader.
Globalindex har tappat 4,5 procent i lokala valutor sedan toppen i början på
september, vilket innebar 3 procent på månaden jämfört med Globalfonden på 4,5
procent. Under 2021 har Globalfonden ökat i värde med 11,7 procent, globalindex
med 18,9 procent.
Till mångt och mycket handlar denna skillnad om Globalfondens avsaknad av (eller
�llräckligt hög andel av) s.k. �llväxtbolag. Eller, låt oss korrigera: hyperväxande
bolag med svag/ingen lönsamhet alterna�vt de giganter som redan är världens
största bolag med närmast ofa�bara marginaler (FAANGklustret) där erfarenheten
genom historien visat a� de största bolagen börsvärdemässigt med något enstaka
undantag inte är det e� decennium senare. Enda bolaget på Topp 10 listan idag som
var där 2010? Microso�. Vi har stor respekt för det faktum a� världen ständigt
ändras, aﬀärsmodeller som var genialiska i 1015 år plötsligt hamnar under den
vägvält som kallas utveckling. Men, årets underavkastning kan också härledas �ll det
enkla faktum a� vi ha� för få ”dubblare” i fonden. Vi har �digare skrivit om den
skevhet som vanligtvis ligger bakom en koncentrerad ak�efonds avkastning se� över
kortare perioder. Det gäller a� några innehav dubblas (eller däromkring) i värde, för
y�erst sällan är avkastningen fördelad e�er någon normalfördelningskurva.
Globalfonden har ﬂera innehav vi anser ha� alla möjligheter �ll a� bli dessa lok som

Antal innehav
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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
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dragit por�öljtåget i år (verksamma inom industrier med starkt momentum, bra
företagsstory och fantas�ska resultat), men vi får helt enkelt vänta på den
avkastningen! Över �d är det bolagens fak�ska presta�on som avgör – helt i linje
med teorin a� som investerare är det svårt a� få högre avkastning på dina ak�er än
bolagets fak�ska lönsamhet på kapitalet. Och i den devisen vilar vår förhoppning om
god fram�da avkastning för fonden.
En av våra mest grundläggande byggstenar när vi startade Globalfonden för många år
sedan var denna: ”To ﬁnish ﬁrst, you must ﬁrst ﬁnish”. Vill du vinna det
ultramaratonlopp som långsik�g förvaltning fak�skt är, måste du först se �ll a� du
har chans a� ta dig i mål! Vår ﬁlosoﬁ där är a� det görs bäst genom fokus på bevisat
starka aﬀärsmodeller ledda av duk�ga och trovärdiga människor i bolag med förmåga
a� återinvestera vinster för fram�da �llväxt, där vi inte köper in oss �ll för hög
värdering. Vi letar därför som mest intensivast e�er innehav a� äga under lång �d i
e� område som för många år sedan bar akronymen GARP (Growth At Reasonable
Price). Trots vår avoghet mot bokstavskombina�oner – generalisering är sällan
värdeskapande i bolagsletande då kvalitet uppenbarar sig i många former – så säger
GARP något om vilken sjö vi helst ﬁskar i. A� särskilja �llväxt och värdering är för oss
helt främmande. Tillväxt (eller avsaknad av den!) är givetvis en betydande aspekt av
värde och a� likställa en låg mul�pel med värde är som a� leta semesterresor med
enbart nästa dygns väderprognos framför näsan. Så vi söker bolag där �llväxten
framöver är både trolig och framförallt lång, där värderingen inte tagit höjd för de�a.
Det anser vi oss ha funnit då vi ��ar på por�öljen: dubbelt så hög försäljnings�llväxt
som globalindex senaste 5 åren (14 procent vs 67 procent) och högre prognos�cerad
�llväxt kommande fem åren (10 procent vs 7 procent) �ll en värdering som är lägre
än marknaden. På toppen av det är våra innehav lönsammare (avkastning på
kapitalet). Och – helt avgörande  de drivs av personer som vi anser ha en betydligt
större kapacitet och integritet än ”sni�ledaren” globalt. Vi är hoppfulla kring a�
de�a ska synas i ak�eutvecklingen under kommande perioder och ser fram mot a�
rapportera kring de�a framöver.

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*

Vid kvartalets utgång var fondens fem största innehav Fairfax Financial, Centene,
WSP, Ac�vision Blizzard samt Hologic.
De största posi�va bidragsgivarna �ll fondens utveckling under perioden var i
storleksordning Icon Plc, Salesforce, Centene och Shimano. Innehaven som bidrog
mest nega�vt �ll avkastningen var i turordning Ashmore, Fairfax, BEP och Recorda�.

* 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.

Nyckeltal  5 år*
13,47
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4,5%

WSP Global Inc

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

5 år**

Sedan
start**

16,1%
19,7%

0,3%
2,3%

14,4%
10,5%

13,5%
12,4%

15,8%
12,4%

*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  September 2021
Under september månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en
avkastning på motsvarande 4,0 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under
denna period 4,8 procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var
Chargeurs, Integrum och discoverIE Group.

Antal innehav

48

ISIN

SE0005962347

NAV (per sista månad)

282,76

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

35,3%

Geograﬁsk inriktning

Europa

Chargeurs är e� franskt industrikonglomerat som är världsledande inom e� antal
olika nischer. Bland annat så är koncernen marknadsledare inom skyddsﬁlm för allt
från mobiltelefoner �ll kylskåp. Kärnkompetensen är inte så mycket kopplade �ll
själva plas�olien som �ll fästmedlet, eller limmet om man så vill. Gemensamt för alla
användningsområden är a� skyddsﬁlmen utgör en mycket liten del av kundernas
totala kostnader. E� annat område för Chargeur är mellanfoder �ll kläder. Även här
är man en ledande leverantör �ll ﬂera lyxvarumärken med en marknadsandel på runt
25%.
DiscoverIE är en bri�sk industrigrupp som designar och producerar komponenter
för elektroniska applika�oner. De senaste �o åren har discoverIE svängt om från
distribu�on av andras produkter �ll egen produk�on av aﬀärskri�ska komponenter
sam�digt som koncernen fokuserat alltmer på �llväxtsegment som t.ex. förnyelsebar
energi. E�ersom discoverIEs komponenter o�a blir indesignade i kundernas
produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär.
Integrum är pionjär inom osseointegra�on av proteser för amputerade. Bolaget
grundades på 1990talet av far och son Brånemark där sonen Rickard for�arande är
ak�v i bolaget och huvudägare. Osseointegra�on innebär möjligheten a� integrera
�tan med benvävnad. PerIngvar genomförde redan på 1960talet opera�oner med
�tanförankringar, vilket numera är standard för dentalimplantat. Samma metod
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.
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används av Integrum för a� förankra �tanimplantat i amputerade ben eller armar.
De�a möjliggör a� man kan fästa proteser på implantaten. Hi�lls har bolaget
genomfört över 500 opera�oner med ﬂera pa�en�ördelar, såsom en ökad rörlighet,
snabbare hantering av protesen samt a� s.k. fantomsmärta minskat med över 50%. I
december 2020 ﬁck Integrum e� PMA godkännande i USA och däre�er har �llväxten
på denna marknad tagit fart.
Tre av de svagaste innehaven under perioden var Sabaf, Victoria och Embracer
Italienska Sabaf är världens ledande �llverkare av komponenter �ll gasspisar.
Produktpor�öljen inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsven�ler, där koncernen
har 40% av den europeiska marknaden och en global marknadsandel på 10%. De tre
senaste åren har Sabaf också breddat si� produktutbud med förvärv av
verksamheter inom gångjärn och elektroniska komponenter �ll vitvaror. Koncernen
har också stärkt sin marknadsposi�on genom a� löpande vinna e� antal vik�ga
ﬂerårskontrakt med ﬂera ledande europeiska och nordamerikanska vitvaru�llverkare.
Bri�ska Victoria Plc har �llverkat heltäckningsma�or sedan 1895, men förde under
en lång �d en tynande �llvaro. Sedan 2012 har dock en ny ledning, med
styrelseordförande Geoﬀrey Wilding i spetsen, sa� fart på utvecklingen. Victoria är
idag Storbritanniens största �llverkare av heltäckningsma�or och nummer två i
Australien. I slutet av 2017 tog Victoria si� första steg in på kakel och
klinkermarknaden med förvärvet av spanska Keraben. 2018 och 2019 följde
koncernen upp de�a genom a� köpa först Saloni och sedan Ibero.

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*

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.

* 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.

Land

Por�öljvikt %

discoverIE Group PLC

GBR

4,5%

Interpump Group SpA

ITA

3,3%

Cranswick PLC

GBR

3,1%

Embracer Group AB

SWE

3,1%

PRT

3,1%

Bakkafrost P/F

NOR

3,0%

Cor�ceira Amorim SGPS SA

Nyckeltal  5 år*
Standardavvikelse %

15,57

Chargeurs SA

FRA

3,0%

Sharpekvot

0,93

VNV Global AB Ordinary Shares

SWE

2,8%

Beta

0,76

CIE Automo�ve SA

ESP

2,7%

Tracking Error

8,92

MAG Interac�ve AB

SWE

2,7%

Informa�onskvot

0,11

Alpha

3,89

Up Capture Ra�o

91,59

Down Capture Ra�o

79,82

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%
Teknologi

24,7

Industri

17,3

Media & kommunika�on

16,5

Sällanköpsvaror

12,1

Hälsovård

10,9

Konsument, stabil

10,3

Basindustri & råvaror

5,2

Bank och ﬁnans

3,1

Total

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

100,0

%
21,7
19,9
12,0
10,8
7,5
6,4
5,4
3,4
3,0
2,3
2,2
1,8
1,7
1,3
0,5
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

3 år**

5 år**

Sedan
start**

17,8
22,8

3,2
0,7

8,7
11,2

12,8
14,5

12,5
14,4

*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)

562

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

38,0%

MSCI USA Small Cap NR USD

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

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  September 2021
Fonden hade en nega�v utveckling under september månad. Bland fondens bästa
bidragsgivare kan nämnas medicinteknikbolaget Semler Scien�ﬁc, second hand
kedjan Winmark samt parfym�llverkaren Inter Parfums.
Semler Scien�ﬁc �llverkar medicintekniska produkter vars lösning främjar
eﬀek�viseringar i vården. Bolaget har en prisvärd och �dseﬀek�v mä�eknik som
bland annat gör det möjligt a� �digt upptäcka och därmed kunna förhindra
hjär�nfarkt. Produkten räddar liv, förbä�rar hälsovården samt sparar vårdgivaren
och samhället pengar. Bolaget är välskö� med en hög andel återkommande intäkter,
s�gande marginaler samt starka kassaﬂöden.
Winmark är en franchiseoperatör med ledande varumärken främst inom second
handkläder i USA. Försäljningen drivs av en ökad hållbarhetsmedvetenhet hos
konsumenten men framförallt av dess värdeerbjudande. Bolaget påverkades nega�vt
under pandemin �ll följd av nedstängningar men har under året successivt
rapporterat s�gande försäljningssiﬀror. Vi tror a� Winmark framöver kan fortsä�a
växa genom a� öppna nya bu�ker och generera starka kassaﬂöden.
Inter Parfums producerar och �llverkar do�er främst under licenskontrakt med
globala lyxvarumärken. Bolaget grundades 1982 av Philippe Benacin och Jean Madar
som for�arande är storägare samt verksamma i bolaget. Bolaget är välskö� med en
kapitallä� aﬀärsmodell där fokus ligger på varumärkesbyggande. Bolaget har
historiskt vuxit snabbare än marknaden. Marknadens �llväxt gynnas på lång sikt av
en växande medelklass, främst i Asien samt stark e�erfrågan av lyxmärken.

Antal innehav

30

ISIN

SE0008347447

NAV (per sista månad)

181,95

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

30,5%

Geograﬁsk inriktning

Nordamerika

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

1,5

2,0%

1,7

.
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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Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas hälsovårdsbolaget
LHC Group samt specialförsäkringsbolaget Palomar
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.
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
som dessutom är en stor ägare i bolaget.

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 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  5 år*
Standardavvikelse %

15,42

Land

Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

USA

4,7%

Winmark Corp

USA

4,0%

Semler Scien�ﬁc Inc

USA

4,0%

Chemed Corp

USA

3,8%

Inter Parfums Inc

USA

3,7%

Li�elfuse Inc

USA

3,7%

Kinsale Capital Group Inc

USA

3,6%

Sharpekvot

0,90

Kadant Inc

USA

3,6%

Beta

0,69

Johnson Outdoors Inc Class A

USA

3,5%

Tracking Error

8,96

Installed Building Products Inc

USA

3,5%

Informa�onskvot

0,17

Alpha

2,57

Up Capture Ra�o

79,20

Down Capture Ra�o

73,33

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

24,5

USA

Hälsovård

22,1

Kanada

5,6

Sällanköpsvaror

18,9

Övrigt

3,5

Teknologi

12,4

Total

Konsument, stabil

7,5

Bank och ﬁnans

6,6

Fas�ghet

5,6

Media & kommunika�on

2,2

Total

90,8

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.

