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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

43 661

49,2%

37

SE0000428336

4 268,36

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                47,9%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2021

Börsen återhämtade sig starkt i oktober e�er nedgången under september. Epiroc, 
Lindab och Husqvarna var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, 
medan H&M, SKF och Embracer var fondens största nega�va bidragsgivare.

Under de två sista veckorna i oktober släppte en majoritet av innehaven sina 
kvartalsrapporter. Som vi skrivit om �digare har komponentbrist inom halvledare och 
även andra komponenter varit påtaglig under Q3. Tillsammans med kra�ig  
kostnadsinfla�on inom råvaror, frakt och energi har det varit en utmanande miljö för 
de �llverkande bolagen. Givet den situa�onen har de flesta bolag levererat starka 
rapporter. Det är kul a� se a� många verkstadsbolag, som förr om åren ha� problem 
med lönsamheten under tuffa perioder, nu levererar starka siffror. Ovan nämnda 
utmaningar, som delvis orsakats av pandemirestrik�oner, bedöms nu gradvis 
förbä�ras under resterande delen av året och in i nästa år.

Epirocs rapport visade a� de fortsä�er a� utvecklas i posi�v riktning. E�erfrågan på 
bolagets erbjudande inom gruvutrustning är stark. Epirocs fokus på a� växa den 
vik�ga serviceverksamheten ger effekt och de har e� bra momentum där nu. 
Koncernen gynnas av trenderna inom automa�on, digitalisering och elektrifiering. 
Den bredare elektrifieringstrenden i samhället kommer driva på e�erfrågan på 
koppar under många år framöver vilket ökar e�erfrågan på bolagets erbjudande. 
Eprioc håller sin kapitalmarknadsdag 1 december där vi får höra mer om de 
intressanta fram�dsutsikterna.

Lindab går från klarhet �ll klarhet och rapporterade e� mycket starkt resultat. 
Nuvarande ledning har gjort betydande förbä�ringsåtgärder de senaste åren som 
ger resultat. Lindab visade även a� de har en robust försörjningskedja och bra 
�llgång �ll råmaterial. De har en god leveranssäkerhet vilken är en konkurrensfördel 
särskilt i nuvarande situa�on då det råder brist på stål och andra produkter. Under 

*Fondens basvaluta är SEK.

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

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

23,1% 3,4% 18,8% 12,1% 16,2%

30,2% 1,0% 23,1% 17,1% 12,7%

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.  

kvartalet annonserade Lindab a� de avy�rar affärsområdet Building System som har 
rela�vt stora utmaningar. Därmed renodlas verksamheten mot kärnaffären som har 
goda utsikter �ll lönsam �llväxt under flera år framöver, pådrivet av ökat fokus på a� 
minska energiförbrukning i fas�gheter och a� skapa hälsosamma inomhusmiljöer. 
Koncernen fortsä�er även förvärva bolag inom kärnverksamheten där man nu avser 
öka takten framöver. Bolaget höjde också �llväxtmålen �ll minst 10% per år (�digare 
58%) och rörelsemarginalen ska övers�ga 10%.

SKF handlade svagt på sin rapport. Industrisegmentet som står för cirka 85% av 
koncernens rörelseresultat hi�lls i år fortsä�er a� utvecklas bra. Dock hade det 
mindre fordonssegmentet e� svagt kvartal då vik�ga kunder minskade 
bilproduk�onen kra�igt med kort varsel �ll följd av komponentbristen. Det 
resulterade i nega�v �llväxt, minskad produk�vitet och högre lagernivåer. 
Marginalen inom fordon blev därmed svag. Bilproduk�onen har förutsä�ningar a� 
öka i god takt under några år framöver från nuvarande låga nivåer. Koncernen 
fortsä�er konsolidera sin �llverkningskapacitet och automa�sera produk�on vilket 
kommer realisera stora besparingar fram �ll 2025. SKF genomför en översyn för a� 
uppnå den fulla poten�alen i verksamheten. Översynen ska vara slu�örd vid 
årsski�et och presenteras i samband med bokslutet i början av 2022.

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

17,77

0,77

1,10

5,71

0,75

5,76

94,66

119,48

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Volvo AB B

Hennes & Mauritz AB Class B

Atlas Copco AB B

Sandvik AB

Epiroc AB Share B

Hexagon AB Class B

SKF AB B

Ge�nge AB Class B

Dome�c Group AB

Bravida Holding AB

SWE 7,1%

SWE 6,1%

SWE 5,7%

SWE 5,4%

SWE 5,2%

SWE 4,5%

SWE 4,4%

SWE 4,1%

SWE 3,5%

SWE 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 46,5

Sällanköpsvaror 16,0

Hälsovård 9,3

Teknologi 9,2

Bank och finans 6,0

Konsument, stabil 5,7

Media & kommunika�on 3,4

Basindustri & råvaror 3,2

Fas�ghet 0,7

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 95,4

Storbritannien 3,3

Finland 1,3

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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

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

13 234

41,9%

47

SE0002699421

1 344,51

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,9%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2021

Småbolagsfonden steg 3,7 procent i oktober vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 6,4 
procent. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 23,4% i år a� jämföra med 
index som gå� upp 28,7%. Fonden gynnades i oktober av kursutvecklingen i Bufab, Mekonomen, 
Modulight, NP3 och Nolato. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i
bland annat Pexip, LINK Mobility och Embracer.

Småbolagsfonden deltog i börsintroduk�onen av Byggfakta Group. Koncernen är e� 
informa�onsbolag inom byggsektorn och �llhandahåller olika digitala tjänster �ll sina kunder. 
Kärnan i bolagets verksamheter är databaser med projekt och marknadsinforma�on som samlas in 
från e� diversifierat antal källor genom telefonsamtal, online och andra källor. Däre�er validerar, 
paketerar och distribuerar Byggfakta denna informa�on �ll kunder genom olika typer av digitala 
erbjudanden och abonnemang. A� återskapa denna databas och det nätverk som Byggfakta har 
byggt upp under lång �d bedömer vi vara y�erst svårt och/eller kostsamt för konkurrenter. Där�ll 
är byggbranschen �ll sin natur en lokal verksamhet vilket medför a� Byggfakta har mycket starka 
marknadsposi�oner inom respek�ve land. Det sistnämnda är också en förklaring �ll varför det är 
svårt a� bygga upp en ny verksamhet i en ny geografi. Därför är en central del av koncernens 
�llväxtstrategi uppbyggd kring a� förvärva bolag i nya länder. Ak�en fick en tråkig start och handlas 
strax under noteringskursen. Givet den starka marknadsposi�onen som bolaget har, de starka 
kassaflöden som affärsmodellen genererar och de �llväxtambi�oner som ledningen har framstår 
värdering a�rak�v i vår mening.

Knowit är e� förhållandevis ny� innehav i fonden. Rapporten för det tredje kvartalet gav en �dig 
indika�on om a� förvärvet av Cybercom går enligt plan, vilket ledde �ll en god kursreak�on på 
rapportdagen. Vi bedömer a� Knowit kan slå börsen under de kommande åren genom en a�rak�v 
kombina�on av god underliggande �llväxt, komple�erande förvärv via en stark balansräkning och 
marginalökning via dels de synergier som uppstår e�er Cybercomförvärvet, dels en bä�re 
priskomponent e�er många år av förhållandevis oförändrade prisnivåer. Det senare skall 
naturligtvis även ses i ljuset av en god löneutveckling för ITkonsulter, men vi tror a� Knowits 
opera�va modell – med tydliga geografiska enheter där den lokala chefen har god överblick över 
lönsamhetsnivåerna – sä�er dem i en bä�re posi�on än många andra konkurrenter. Ak�en 
framstår som lågt värderat rela�vt vad börsen är villiga a� betala för många andra bolag med 
liknande fundamenta.

*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

23,4% 0,7% 21,4% 16,0% 22,7%

28,7% 0,5% 28,5% 20,5% 22,0%

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 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.  

Modulight blev en av månadens vinnare. Ak�en noterades sent i september och kursutvecklingen 
var god under oktober, så pass a� ak�en mer än dubblerats på den korta �den på börsen. 
Modulight släppte en kvartalsuppdatering i slutet av månaden som visade på fortsa� �llväxt i linje
med förväntningarna. Värderingen se� �ll nuvarande intjäning kan framstå som hög men det skall 
ses i ljuset av en omfa�ande op�onalitet inom flera områden, där det framförallt finns betydande 
uppsida inom det som kallas PDT inom cancerbehandling. Modulight är involverad som 
teknikleverantör �ll e� stort antal projekt inom de�a område.

Största köp under månaden har ske� i Byggfakta, Bonava och Embracer. Vi har minskat våra 
innehav i bland annat Lagercrantz, Cary Group och AAK.

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

18,49

0,93

1,00

5,55

0,67

3,60

92,77

109,11

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Bufab AB

Nolato AB Class B

Embracer Group AB

Mekonomen AB

Trelleborg AB Class B

Vitec So�ware Group AB Class B

Lagercrantz Group AB Class B

Heba Fas�ghets AB Class B

Schouw & Co A/S

Kojamo Oyj

SWE 5,6%

SWE 5,4%

SWE 5,2%

SWE 5,0%

SWE 4,7%

SWE 4,1%

SWE 3,2%

SWE 3,1%

DNK 3,1%

FIN 2,8%

Branschfördelning (%)

%

Industri 43,8

Teknologi 14,7

Sällanköpsvaror 8,6

Media & kommunika�on 8,3

Fas�ghet 7,8

Hälsovård 6,9

Konsument, stabil 5,9

Basindustri & råvaror 2,4

Bank och finans 1,5

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 78,4

Finland 9,9

Norge 8,6

Danmark 3,2

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

5 863

41,3%

31

SE0004167567

360,95

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                32,6%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2021

Oktober är o�a en vola�l ak�emånad, där informa�onspunkter innefa�ar både 
�llbakablickande kvartalsdata, framåtblickande helårsdata och utsikter för 
kommande år. 2021 års upplaga blev en stark börsmånad, där nedgången i 
september återhämtades och flertal börser stängde månaden på nya toppnivåer. 
Bland vinnarna återfanns ånyo amerikanska teknikbolag, men oktober var �ll mångt 
och mycket även y�erligheternas månad. Bland Globalfondens innehav fanns det 
både bolag som ökade si� marknadsvärde med en dryg tredjedel, vilket blandades 
med innehav som minskade si� marknadsvärde med knappt en tredjedel.

Medan delar av världen öppnade upp stängde andra delar ned. I svallvågorna av a� 
bibehålla god e�erfrågan har s�mulanser skapat kapacitetsbrist och infla�onstryck, 
vilket påverkar både förväntan på riksbankers räntebanor och fak�ska kostnader i 
den reella ekonomin. E� område där räkningarna verkligen inflaterats uppåt är de 
gällande energi. Elektrifieringen av stora delar av samhället har inneburit a� den 
globala e�erfrågan på energi har ökat i en allt snabbare takt, speciellt när stora delar 
av den globala produk�onskapaciteten åter är i dri� e�er pandemin. Tydliga direk�v 
om minskat användande av koldioxidgenererande energikällor kombinerat med 
förskjutna kapacitetsinvesteringar i förnyelsebar grön energi och o�llräcklig kapacitet 
a� överföra energi mellan länder och regioner har adderat �ll stora obalanser på 
energimarknaderna. Hur den bredare miljömässiga ekva�onen ska lösas 
diskuterades både på G20mötet under månadsslutet, där G20ledarna enades om 
a� hålla den globala uppvärmningen under 2 grader med sikte på 1,5 grader och 
e�ersträva noll ne�outsläpp �ll 2050, samt även a� mer konkreta åtgärder kring hur 
målen i Parisavtalet ska uppnås kommer a� diskuteras på FN:s stora klima�oppmöte 
COP26 i Glasgow, som pågår �ll den 12 november.

*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 22,7 3,1 15,1 13,6 14,8

14,2 1,0 10,7 10,3 13,6

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 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.  

Kopplar vi de två inledande styckena �ll vad som fak�skt skedde och förväntas ske för 
Globalfondens innehav kan vi konstatera a� y�erligheterna fanns inom lite olika 
områden och av lite olika anledningar.

Bland fondens fem investeringskluster var Miljö- & energiteknik det överlägset bästa 
och Digitala produkter & tjänster det sämsta.

I procentuella tal utvecklades Ping An Healthcare & Technology (underklustret New 

ventures) sämst under oktober. Bolaget är Kinas ledande och världens största 
pla�orm för hälsovård, verksamt under varumärket Ping An Good Doctor. 
Kärnverksamheten är medicinsk konsulta�on och rådgivning online. Ny och mer 
formell men något svårtolkad informa�on kring kommande regleringar fick hela 
sektorn på fall. Exempelvis föreslås det införas krav på formell iden�fika�onskontroll 
vid läkarbesök online, vilket för oss i Sverige förmodligen inte känns helt exo�sk. 
De�a har Ping An Good Doctor redan på plats, men inte många konkurrenter. I 
grunden ser vi dessa regleringar av en rela�vt oreglerad marknad som posi�vt för 
bolaget. Kinas behov av en effek�v primärvård är oerhört stort. Ping An Good Doctor 
är i våra ögon unikt rustade för a� möta de�a, genom e� onlinebaserat 
hälsovårdserbjudande som ger ökad �llgänglighet �ll betydligt lägre kostnad. Vi följer 
situa�onen nära.

I den mer posi�va vågskålen fanns e� av fondens kanske mindre kända bolag –
Ameresco (klustretMiljö & energiteknik) – som steg med över 30% under oktober. 
Bolaget �llhandahåller i sin roll som integratör energilösningar �ll e� stort spann av 
både statliga och privata kunder, där de såväl ställer om kundens energikällor �ll 
förnyelsebara alterna�v men också effek�viserar kundens energiförbrukning. Som 
nämndes ovan är betydelsen a� minska utsläppen i världen på agendan här och nu. 
Det bästa sä�et a� få ned koldioxidutsläppen är a� förbä�ra energieffek�viteten i 
existerande verksamheter. De�a är Amerescos exper�sområde vilket gör a� deras 
fram�dsutsikter ser mycket lovande ut.

Ameresco bidrog även mest �ll fondens totalavkastning för oktober, följt av Stantec 
(Miljö & energiteknik), Centene (Hälsovård & medicinteknik), WSP Global (Miljö & 

energiteknik), och Novo Nordisk (Hälsovård & medicinteknik). På den nega�va sidan 
utvecklades Fiserv (Digitala produkter & tjänster), nämnda Ping An Healthcare & 
Technology, Gilead Sciences (Hälsovård & medicinteknik), B3 (Digitala produkter & 

tjänster), och Hologic (Hälsovård & medicinteknik) mindre väl.

Förenklat berodde upp och nedgångar på uppska�ade förvärv (Stantec), stark 
organisk utveckling (Ameresco, Centene, WSP Global) samt en framgångsrik 
produktlansering (Novo Nordisk fetmamedicin Wegovy), men även en bredare oro 
kring betalningssegmentet (Fiserv), legal och regulatorisk oro (B3, Gilead, Ping An 
Healthcare & Technology) samt frågetecken kring uthållighet i COVIDrelaterade 
intäkter (Hologic). Henry Ford sägs ha sagt ”Kom ihåg a� flygplan ly�er i motvind, 

inte i medvind”. Vi tar fasta på det och ser fram emot kommande månader.

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

13,44

0,84

0,93

4,47

0,64

1,98

85,05

94,14

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Centene Corp

WSP Global Inc

Markel Corp

Stantec Inc

Ac�vision Blizzard Inc

Hologic Inc

Brookfield Asset Management Inc Class A

Novo Nordisk A/S Class B

VMware Inc Class A

CAN 5,5%

USA 5,0%

CAN 4,4%

USA 4,1%

CAN 4,0%

USA 4,0%

USA 4,0%

CAN 3,8%

DNK 3,8%

USA 3,8%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 28,9

Hälsovård 23,5

Industri 17,3

Teknologi 14,4

Media & kommunika�on 6,7

Sällanköpsvaror 4,8

Ny�otjänster 3,5

Konsument, stabil 0,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 43,3

Kanada 21,4

Frankrike 6,6

Storbritannien 6,2

Danmark 5,9

Japan 4,4

Irland 3,6

Italien 3,4

Brasilien 1,9

Nederländerna 1,4

Kina 1,0

Sverige 0,9

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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

Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Small & Microcap MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

*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

2 371

32,6%

45

SE0005962347

283,26

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                35,3%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Oktober 2021

Under oktober månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning 
på motsvarande 0,2 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna 
period 1,4 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Sabaf, 
VNV Global och Victoria.

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.

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

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 

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

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

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Small & Microcap

MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

16,3% 3,7% 18,8% 13,2% 15,6%

21,3% 0,3% 13,9% 12,7% 12,4%

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.  

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.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Pexip, Tristel och Embracer

Norska Pexip utvecklar mjukvarulösningar för videokonferenser. Utöver hög säkerhet 
och bildkvalitet så är en av Pexips många styrkor a� deras mjukvarulösningar 
erbjuder en oöverträffad interoperabilitet med andra, både nya och gamla, 
videokonferenssystem. Det har resulterat i tekniska samarbeten med både Microso� 
och Google. Pexips kundbas innehåller e� flertal ledande företag i världen och 
omfa�ar 79 bolag från Fortune Global 500, som t.ex. Accenture, General Electric, 
Intel, PayPal och Vodafone.

Tristel är e� bri�skt bolag som �llverkar desinfek�onsmedel för medicinteknisk 
utrustning och ytor �ll e� höggradigt rent resultat. Bolagets patenterade 
klordioxidkemilösning (CIO2) är enkel och säker a� använda för manuell rengöring, 
�ll skillnad från konkurrerande alterna�v som kräver maskintvä�. Klordioxid är 
effek�vt mot alla mikroorganismer av betydelse såsom HPV, Hepa�t B och Hepa�t C
virus och HIV.

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.

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

15,57

0,91

0,77

8,91

0,05

3,35

89,57

79,82

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

discoverIE Group PLC

VNV Global AB Ordinary Shares

Bakkafrost P/F

Interpump Group SpA

CIE Automo�ve SA

Cor�ceira Amorim SGPS SA

Cranswick PLC

Embracer Group AB

Chargeurs SA

Sabaf

GBR 4,3%

SWE 3,4%

NOR 3,3%

ITA 3,2%

ESP 3,2%

PRT 3,2%

GBR 3,1%

SWE 3,0%

FRA 3,0%

ITA 2,9%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 23,5

Industri 18,1

Media & kommunika�on 16,3

Sällanköpsvaror 12,3

Konsument, stabil 10,6

Hälsovård 10,2

Basindustri & råvaror 5,2

Bank och finans 3,8

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Storbritannien 21,6

Sverige 20,5

Italien 13,0

Norge 10,2

Frankrike 7,7

Tyskland 6,6

USA 4,5

Spainien 3,5

Portugal 3,5

Nederländerna 2,2

Övrigt 2,2

Schweiz 1,8

Kina 1,4

Österrike 1,2

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.



Didner & Gerge 

US Small & Microcap
MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2021

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*

.
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%
3,0

2,8

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

527

37,2%

31

SE0008347447

187,37

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                30,5%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Oktober 2021

Fonden hade en posi�v utveckling under oktober månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas parfym�llverkaren Inter Parfums, isoleringsbolaget 
Installed Building Products samt specialförsäkringsbolaget Kinsale.

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. Under 
månaden rapporterade bolaget försäljningssiffror samt höjde vinstutsikterna för 
helåret vilket fick ak�en a� s�ga.

Installed Building Products, IBP, är en av USAs ledande installatörer av isolering �ll 
bostäder. Bolaget gynnas av en stark husmarknad samt ökade krav på mer isolering i 
hus, för a� göra dem mer energieffek�va. Undermålig isolering är den största 
anledningen �ll energiförluster i bostäder vilket är kostsamt för husägaren sam�digt 
som det bidrar �ll stora koldioxidutsläpp. IBP leds idag av grundarens son Jeff 
Edwards, som dessutom är bolagets största ak�eägare. Precis som fondens andra 
innehav är IBP välskö�, lönsamt och har starka kassaflöden.  

Specialförsäkringsbolaget Kinsale erbjuder sak och olycksfallsförsäkring främst �ll 
mindre kunder. Egenutvecklad databas gör det möjligt för bolaget a� ständigt 
förbä�ra sina processer, vilket har le� �ll både högre servicenivåer och lägre 
kostnader än branschsni�et. Bolaget leds av sin grundare Michael Kehoe. Under 
månaden rapporterade bolaget kvartalssiffror som var klart bä�re än marknadens 
förväntningar vilket fick ak�en a� s�ga.

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

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

2020 2019 2018
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3,0

Didner & Gerge US Small and Microcap MSCI USA Small Cap NR USD
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

21,3 2,6 11,0 12,9 12,9

26,3 3,8 15,3 15,0 14,7

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

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

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231, 
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är MSCI USA Small Cap ETF.

4,5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge US Small 
& Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i 
fonden är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Hållbarhet i korthet

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

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

Klusterbomber|personminor | Kemiska och 

biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/

eller krigsmateriel | Alkohol | Tobak| GMO 

Kommersiell spelverksamhet | Pornografi  

Fossila bränslen (olja, gas, kol) | Kol |Uran

PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan 
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få 
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.  

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas hälsovårdsbolaget 
LHC Group och sjukgymnas�kbolaget U.S. Physical Therapy.

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. Under månaden sänkte bolaget sina vinstutsikter för 
helåret på grund av ökade kostnader �ll följd av personalbrist.

U. S. Physical Therapy är e� av USAs största sjukgymnas�kföretag.  E�erfrågan på 
bolagets tjänster gynnas främst av a� USA har en åldrande befolkning och 
sjukgymnas�k ses som e� bra alterna�v �ll opera�oner och smärts�llande. Bolaget 
har dessutom e� snabbväxande segment relaterat �ll arbetsplatsskador som sy�ar 
�ll a� förhindra skador samt påskynda återgång �ll arbete e�er skada. U.S. Physical 
Therapy är e� välskö� bolag med höga kassaflöden och en stark bolagskultur.

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  5 år*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

15,44

0,90

0,69

8,93

0,20

2,44

78,73

73,33

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Semler Scien�fic Inc

Kinsale Capital Group Inc

Chemed Corp

Inter Parfums Inc

Advanced Drainage Systems Inc

Winmark Corp

US Physical Therapy Inc

Li�elfuse Inc

J&J Snack Foods Corp

USA 4,1%

USA 4,1%

USA 4,0%

USA 4,0%

USA 4,0%

USA 3,6%

USA 3,5%

USA 3,3%

USA 3,3%

USA 3,3%

Branschfördelning (%)

%

Hälsovård 23,3

Industri 22,2

Sällanköpsvaror 18,1

Teknologi 13,1

Konsument, stabil 7,9

Bank och finans 7,6

Fas�ghet 5,4

Media & kommunika�on 2,5

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 91,1

Kanada 5,4

Övrigt 3,6

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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