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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

43 951

49,9%

38

SE0000428336

4 327,46

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                47,9%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  November 2021

Börsen utvecklades posi�vt under november men utvecklades svagare mot slutet av 
månaden då oron för den nya virusvarianten �lltog. Embracer, Volvo Car och Hexpol
var fondens största posi�va bidragsgivare under månaden, medan Bravida, Hexagon
och AstraZeneca var fondens största nega�va bidragsgivare.

Embracer släppte sin kvartalsrapport i november. Ak�en gick ner ini�alt �ll följd av 
a� bolaget skjuter fram e� par större lanseringar, men ak�en har sedan utvecklats 
bra då marknaden ly� blicken något mot den goda vins�llväxt som väntas framöver. 
Embracer har en stark historik gällande kvalité på sina produkter och det är vik�gt a� 
de fortsä�er ha det fokuset för a� skapa långsik�ga värden. Det resulterar ibland i 
a� lanseringar fly�as fram, men det är av mindre vikt exakt vilket kvartal som 
lanseringarna sker så länge kvalitén på produkterna är bra. Embracer införde i 
samband med rapporten guidning för rörelseresultatet för innevarande och 
nästkommande två år. Guidningen indikerar a� rörelseresultatet har poten�al a� 
dubblas under nästkommande två år. Koncernen har utöver det goda förutsä�ningar 
a� fortsä�a göra lönsamma förvärv. Givet den vins�llväxt vi ser är ak�en a�rak�vt 
värderad.

Hexpol har utvecklats starkare på börsen den senaste �den. Hexpol är e� mycket 
välskö� bolag som genererar starka kassaflöden. De har e� starkt kundfokus och god 
möjlighet a� erbjuda snabb och säker leverans, vilket uppska�as extra mycket av 
kunderna nu då det råder material och transportbrist. Koncernen har en stor 
exponering mot bilproduk�on. Bilproduk�onen har utvecklats svagt de senaste åren 
och är nu på låga nivåer. För kommande treårsperiod ser utsikterna bra ut för en god 
�llväxt i antalet producerade bilar. Därmed vänder en tuff motvind �ll medvind 
framöver. Det finns fortsa�a möjligheter a� göra värdeskapande förvärv som Hexpol 
genomfört framgångsrikt historiskt.

*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

24,8% 0,6% 19,9% 12,0% 16,2%

32,4% 0,2% 24,5% 17,2% 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.  

Bravida fortsä�er a� utvecklas stabilt. Både byggstarter och serviceverksamhet har 
påverkats nega�vt under pandemin men under året har det ske� en gradvis 
förbä�ring inom både service och installa�onsverksamheten. Orderingången och 
orderstocken är stark vilket talar för en god utveckling framöver. För Bravida är 
förvärv en central del av värdeskapandet. Under de tre första kvartalen 2021 
�llträdde Bravida 15 förvärv med en sammanlagd årsomsä�ning på 750 mnkr. Även 
om konkurrensen om förvärven ökat en del är förvärvsmul�plarna fortsa� klart 
a�rak�va. Bravida har förstärkt kapaciteten i verksamheten för a� öka förvärvstakten 
framöver. Det har resulterat i en, som bolaget beskriver, mycket god pipeline av 
möjliga förvärv. Bravida har utvecklat si� hållbarhetsarbete och investerar inom nya 
�llväxtområden där man bland annat fokuserar på klimatsmarta lösningar med 
minskad energiförbrukning. Bravida är bra posi�onerade för a� kunna genomföra de 
installa�oner som behöver genomföras i fas�gheter för a� uppnå klimatmålen.

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

17,76

0,76

1,10

5,69

0,78

5,93

94,12

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

SKF AB B

Ge�nge AB Class B

Hexagon AB Class B

Embracer Group AB

Dome�c Group AB

SWE 7,4%

SWE 6,1%

SWE 5,6%

SWE 5,0%

SWE 4,7%

SWE 4,6%

SWE 4,5%

SWE 4,2%

SWE 4,0%

SWE 3,8%

Branschfördelning (%)

%

Industri 46,8

Sällanköpsvaror 15,3

Hälsovård 10,1

Teknologi 9,2

Bank och finans 6,4

Media & kommunika�on 4,2

Basindustri & råvaror 3,8

Konsument, stabil 3,7

Fas�ghet 0,5

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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www.svanen.se/fonder

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

5 928

43,8%

30

SE0004167567

371,36

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                27,5%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  November 2021

Med en stark börsmånad i ryggen inleddes november med fokus på klimatet och FN:s stora 
klima�oppmöte COP26 i Glasgow. Resultatet var e� ny� avtal om klimatåtgärder för a� nå 1,5 
graders målet som signerades av 197 länder. Globalfonden har e� antal innehav inom klustret 
Miljö- & energiteknik som är väl posi�onerade för a� kunna hjälpa länder och företag a� minska 
sina klimatavtryck. Bland annat kan nämnas föregående månads största bidragsgivare Ameresco,
som är e� amerikanskt bolag med inriktning på design, installering och ägande av miljövänliga 
energilösningar åt kunder. Även konsultbolagen WSP Global och Stantec, som båda är ledare inom 
hållbar samhällsutveckling, förväntas gynnas av dessa trender. Andra innehav som uppenbart 
gynnas av ökat fokus på hur energi framställs är Vestas Wind Systems (vindkra�) och Brookfield 
Renewable (framförallt va�enkra�, men även vind och sol). Minst lika vik�gt för a� minska 
klimatavtrycket är a� minska energianvändandet genom a� effek�visera exempelvis processer. 
Globalfondens innehav Schneider Electric �llhandahåller digitala energi och automa�onslösningar 
för ökad effek�vitet och hållbarhet. Bolaget är i närmast perfekt posi�onerat som möjliggörare av 
två stora trender: Mer förnyelsebar energi (som kräver elektrifiering) samt ökad digitalisering & IOT 
(som möjliggör energibesparing åt kunder). De bör även vara en tydlig vinnare i trenden närmaste 
decenniet mot mer energieffek�va byggnader. Drygt 70% av försäljningen är direkt kopplat �ll 
gröna produkter och tjänster, något som ska öka �ll >80% senast 2030.

Om klimatet dominerade början på månaden tog infla�onen och oro kring denna över som 
huvudfokus under större delen av månaden. Höga infla�onsnivåer har få� flertalet av världens 
centralbanker a� flagga för snabbare nedtrappningar av stödjande obliga�onsköp. Vissa 
centralbanker signalerade även möjliga räntehöjningar med start redan nästa år. De�a fick rela�vt 
stor kurseffekt på bolag med höga �llväx�örväntningar kombinerat med höga rela�va värderingar. 
De�a gjorde a� exempelvis kurserna för Globalfondens två innehav inom underklustret New 

ventures pressades ned. Exponeringen mot denna typ av bolag är mycket begränsad (lite drygt en 
procentenhet av fondförmögenheten).

Dock trumfades både fokus på klimat och infla�on av ökad smi�spridning i Europa, med resultat a�
vissa restrik�oner återinförts. Det är en muterad virusvariant av Covid19, döpt �ll Omikron, som 
upptäcktes i Sydafrika i slutet av november. Denna variants snabba spridning och u�alanden om 
hög smi�samhet och resistens mot nuvarande �llgängliga vaccin spred oro över världen, trots 
rapporter om a� Omikron ger mildare symptom. Även om snabba och rela�vt kra�iga åtgärder i 

*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

17,5 0,4 11,7 10,9 13,8

26,6 3,3 15,8 13,6 15,1

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

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

försök a� hålla viruset borta infördes ses denna muta�on som en risk för den ekonomiska 
återhämtningen som förväntas, inte minst på börsen. En ökad oro för viruset minskade viljan �ll a�
gå �llbaka �ll arbete, vilket kan försena återhämtningen på arbetsmarknaden och intensifiera 
utbudsstörningar. De�a fick börsen a� på bred front falla rejält under de sista handelsdagarna. Oro 
för Omikronvarianten och generell ökning av smi�spridning är posi�vt för de bolag som är 
involverade i test av sjukdomar, vilket bland annat gynnade Hologic (Hälsovård & medicinteknik)

tack vare deras breda por�ölj av diagnos�ska lösningar för infek�onssjukdomar och screening för 
lu�vägssjukdomar (däribland SARSCoV2viruset).

Bland fondens investeringskluster bidrog Hälsovård & medicinteknik utmärkt �ll fondens 
avkastning, medan det enda som hade nega�vt bidrag �ll utvecklingen var det minsta underklustret 
New ventures.

Bäst totalavkastning kom i fallande ordning från Fairfax Financial (Kapitalallokerare), Nexon 
(Digitala produkter & tjänster), �digare nämnda Ameresco, Zebra Technologies (Digitala produkter 

& tjänster), och Hologic. Sämst totalavkastning hänfördes �ll Ac�vision Blizzard (Digitala produkter 

& tjänster), Pruden�al (Kapitalallokerare),Vestas Wind Systems, Brookfield Renewable samt Oatly 
(New ventures).

Globalfonden valde a� avy�ra Ac�vision Blizzard e�er det framkommit nya och än mer 
detaljerande uppgi�er kring den arbetsmiljö som funnits på vissa av företagets studios för 
utveckling av spel. Vi ansåg a� uppgi�erna i sig var så pass alarmerande a� det inte är förenligt
med vårt fokus på hållbara affärsmodeller a� fortsä�a a� äga bolaget. Rent finansiellt blev 
innehavsperioden på 7½ år mycket lyckad med stark avkastning i både absoluta och rela�va tal, 
men vi ser stor risk a� företagets interna problem också kommer påverka dess förmåga a� driva 
spelutveckling för en �d framåt.

I utbyte nyinvesterade vi i amerikanska Autodesk (Digitala produkter & tjänster). Bolaget är en 
världsledande leverantör av mjukvara för design, konstruk�on och underhållningsindustrin. 
Exper�sen inom arkitektur, konstruk�on, byggteknik, design, �llverkning och underhållning gör a�
bolagets programvara kan hjälpa innovatörer över hela världen a� lösa alla utmaningar som 
uppstår i det dagliga arbetet. Flaggskeppsprodukten är programmet AutoCAD, e� så kallat 
”Computer Aided Design”program som används för a� producera ritningar och design i 2D/3D. 
Teknikpenetra�onen i byggbranschen är for�arande låg men hållbarhetstrender ökar i rask takt 
behovet av en sammanhållen process i design, konstruk�ons och �llverkningsfaserna, vilket vi 
bedömer kommer a� avsevärt gynna Autodesk. Det finns många ledande produk�amiljer i bolagets 
produktpor�ölj. Förutom AutoCAD kan nämnas BIM 360 inom byggnadskonstruk�on, Inventor och 
Fusion 360 inom produktdesign samt Maya och 3ds Max inom mediautveckling.

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

13,47

0,87

0,93

4,33

0,55

1,56

87,07

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

Hologic Inc

WSP Global Inc

VMware Inc Class A

Stantec Inc

Markel Corp

Novo Nordisk A/S Class B

Brookfield Asset Management Inc Class A

Fiserv Inc

CAN 6,3%

USA 5,3%

USA 4,4%

CAN 4,3%

USA 4,2%

CAN 4,1%

USA 4,0%

DNK 3,9%

CAN 3,7%

USA 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Bank och finans 25,6

Hälsovård 25,3

Industri 19,8

Teknologi 17,2

Sällanköpsvaror 5,0

Ny�otjänster 3,4

Media & kommunika�on 3,1

Konsument, stabil 0,5

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 44,0

Kanada 23,1

Danmark 6,1

Storbritannien 5,6

Japan 5,0

Irland 3,8

Italien 3,6

Frankrike 3,4

Nederländerna 2,6

Brasilien 1,7

Kina 0,6

Sverige 0,5

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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

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

.
0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

0,1%

0,3

0,6

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

2 322

31,8%

45

SE0005962347

282,27

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                34,5%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  November 2021

Under november månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en 
avkastning på motsvarande 0,3 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under 
denna period 0,6 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var 
Embracer, Tracsis och Victoria.

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 250 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 och Easybrain. För 
närvarande arbetar koncernens dryga 7 400 spelutvecklare med närmare 200 
pågående spelutvecklingsprojekt, varav 25 stycken avser AAAlanseringar.

Tracsis är en teknikleverantör som erbjuder både hård och mjukvarulösningar men 
även konsul�jänster mot transportsektorn i främst England. Bolaget är särskilt starkt 
mot tågoperatörer och har tagit fram mjukvarubaserade lösningar för allt ifrån dri� 
och trafikplanering �ll säkerhet, men har också lösningar för en förbä�rad 
kundupplevelse för passagerarna såsom bilje�system och automa�ska 
återbetalningar vid långa förseningar. Tracsis har historiskt uppvisat en god �llväxt 
och löpande tagit marknadsandelar på den engelska marknaden, men har framöver 
ambi�oner a� växa interna�onellt där framför allt USA är en lovande marknad. 
Bolaget har också framgångsrikt växt sina intäkter av återkommande karaktär �ll mer 
än häl�en av totalen.

*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

15,9% 4,1% 19,9% 13,2% 15,4%

20,6% 4,0% 15,1% 12,5% 12,2%

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.  

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. E�er y�erligare e� antal 
förvärv i Spanien, Italien och Turkiet så har Victoria en årlig produk�onskapacitet på 
över 70 miljoner kvadratmeter kakel, vilket gör koncernen �ll en av de ledande 
spelarna i Europa.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Bakkafrost, Fron�er Developments 
och MAG Interac�ve.

Bakkafrost är en färöisk laxodlare som, �ll skillnad mot många av bolagets 
konkurrenter, är verksam i alla delar av produk�onsprocessen, från foder och 
fiskolje�llverkning �ll slutprodukt. Bakkafrost är tydlig kostnadsledare i branschen, 
med rörelseresultat per slaktad fisk och kilo som är dubbelt så högt som 
genomsni�et. Lax är mycket bra mat från e� hållbarhetsperspek�v. Lax har en 
foderomvandlingsfaktor på 1.2, jämfört med 2.5 för många andra proteinkällor. 
Koldioxidavtrycket är dessutom väsentligt lägre för lax. I november 2020 utsåg Coller 
FAIRR Index Bakkafrost �ll en av världens tre mest hållbara proteinproducenter.

Fron�er Developments är en bri�sk dataspelsutvecklare med flera framgångsrika 
spellanseringar bakom sig. Bolagets spelkatalog innehåller �tlar som Elite Dangerous, 
Planet Coaster och Jurassic World Evolu�on, vilka alla sålt i miljonupplagor. Fron�ers 
senaste spel, Planet Zoo, släpptes i november 2019 och hade redan i maj 2020 
passerat en miljon sålda exemplar. Fron�er har annonserat e� antal spännande 
samarbeten med bl.a. F1 och Warhammer vilka kommer a� resultera i fram�da 
spelsläpp.  

MAG Interac�ve är en svensk mobilspelsutvecklare. Sammanlagt har bolagets 
spelpor�ölj över 350 miljoner nedladdningar. MAG Interac�ve fick en succé med si� 
första spel ”Ruzzle” som laddats ned över 50 miljoner gånger globalt. Bolaget har 
följt upp de�a med y�erligare å�a spel som har laddats ner över 10 miljon gånger. 
Senaste spelet a� nå denna milstolpe var det sociala frågesportsspelet ”Nya 
Quizkampen”, som lanserades i maj 2020. I början av 2021 förvärvade MAG 
Interac�ve den svenska spelstudion Apprope, vars nysläppta ordpusselspel, ”Word 
Mansion”, passerade en miljon nedladdningar redan i maj i år.

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

15,56

0,91

0,76

8,89

0,07

3,56

90,29

79,68

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

discoverIE Group PLC

Embracer Group AB

Cranswick PLC

CIE Automo�ve SA

Chargeurs SA

Cor�ceira Amorim SGPS SA

Victoria PLC

Lectra

Tracsis PLC

Interpump Group SpA

GBR 4,0%

SWE 3,8%

GBR 3,3%

ESP 3,3%

FRA 3,1%

PRT 3,0%

GBR 2,9%

FRA 2,9%

GBR 2,8%

ITA 2,6%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 23,4

Industri 17,5

Media & kommunika�on 17,3

Sällanköpsvaror 13,1

Hälsovård 10,3

Konsument, stabil 10,0

Basindustri & råvaror 5,5

Bank och finans 2,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Storbritannien 21,9

Sverige 21,5

Italien 12,2

Norge 9,3

Frankrike 7,9

Tyskland 5,8

USA 5,0

Spanien 3,6

Portugal 3,3

Nederländerna 2,3

Övrigt 7,1

Total 100,0

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

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

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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

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

.
0,0%

0,5%
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4,0%

0,8

3,3

Didner & Gerge Småbolag Carnegie Small Cap Return GR SEK

*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

13 228

43,0%

48

SE0002699421

1 355,57

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                35,3%

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  November 2021

Småbolagsfonden steg 0,8 % i november vilket kan jämföras med jämförelseindex 
som steg 3,3 %. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 24,5 % i 
år a� jämföra med index som gå� upp 33,0 %. Fonden gynnades i november av 
kursutvecklingen i Embracer, Bufab, Heba, Vitec och Elanders. Fondens utveckling 
missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Mekonomen, Link 
Moblility, Schouw, Nolato och Modulight.

Cint erbjuder tjänster och mjukvarulösningar inom kund och 
marknadsundersökningar. Bolaget framstår synnerligen väl posi�onerade inom sin 
snabbväxande nisch och blir med förvärvet av amerikanska Lucid den globala 
marknadsledaren. I samband med förvärvet höjde bolaget sina finansiella mål �ll 
minst 25% organisk �llväxt samt en EBITDA marginal på över 25%. Det 
sammanslagna bolaget kommer a� ha e� bä�re erbjudande för paneler och 
respondenter som vill koppla på sig på Cints digitala marknadsplats, och därmed 
kunna driva både försäljning och lönsamhet snabbare jämfört med innan förvärvet. 
Småbolagsfonden deltog i den riktade nyemissionen som gjordes i samband med 
annonseringen av förvärvet. Slu�örandet av transak�onen är villkorad bland annat 
vissa myndighetsgodkännanden.

Elekta är e� ny� innehav i Småbolagsfonden. Bolaget erbjuder 
strålbehandlingsprodukter för a� behandla cancer. Marknads�llväxten understöds av 
en s�gande global incidens och marknadsstrukturen kan närmast beskrivas som e� 
duopol som domineras av Elekta och Varian. Verksamheten har höga 
inträdesbarriärer, stark kundlojalitet samt inslag av både service och 
mjukvarukontrakt med långa avtal. Förutsä�ningarna framstår goda för en god 
lönsamhet och a�rak�v �llväxt. Trots de�a har ak�emarknaden varit skep�sk p.g.a. 
en mindre imponerande lönsamhetsutveckling, ifrågasa� redovisning/
kassaflödesgenerering samt �ll synes ouppnåeliga finansiella mål. De två sistnämnda 

*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

24,5% 2,2% 22,3% 16,1% 22,6%

33,0% 0,8% 30,2% 21,3% 22,2%

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.  

faktorerna bedöms ha spelat ut sin roll och är välkända. Sam�digt ser vi 
förutsä�ningar �ll en bä�re lönsamhetsutveckling givet vad vi bedömer vara e� 
intressant läge i Elektas produktlivscykel. I när�d har lönsamheten drabbats hårt av 
en mycket svag bru�omarginal vilken framför allt pressats av höga fraktkostnader.

Embracer presenterade en rapport som var i linje med förväntningarna i e� kvartal 
som inte innehöll några större spelsläpp. Bolaget meddelade a� två större spelsläpp 
försenas in i nästa verksamhetsår och de kommunicerade även för första gången en 
explicit vinstprognos för de kommande åren. Embracer har nu 197 spel under 
utveckling varav 25 är ”AAA” �tlar. Bolaget befinner sig nu i en intressant fas där man 
e�er många år av stora investeringar står inför stora spelsläpp. De�a kan illustreras 
genom a� konstatera a� Embracer avser släppa fyra �ll fem stora �tlar per år de 
kommande åren. Historiskt har Embracer släppt en stor �tel per år.

Största köp under månaden har ske� i Elekta, Sweco och Trelleborg. Vi har minskat 
våra innehav i bland annat i Lagercrantz, Leroy och AFRY.

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

0,99

5,62

0,77

4,23

91,47

110,13

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Bufab AB

Trelleborg AB Class B

Nolato AB Class B

Mekonomen AB

Vitec So�ware Group AB Class B

Heba Fas�ghets AB Class B

Electrolux AB B

Kojamo Oyj

Elanders AB Class B

SWE 6,4%

SWE 5,7%

SWE 5,4%

SWE 5,0%

SWE 4,4%

SWE 3,8%

SWE 3,5%

SWE 3,0%

FIN 3,0%

SWE 2,8%

Branschfördelning (%)

%

Industri 43,5

Teknologi 15,0

Sällanköpsvaror 9,0

Media & kommunika�on 8,9

Fas�ghet 8,6

Hälsovård 6,8

Konsument, stabil 4,1

Basindustri & råvaror 2,7

Bank och finans 1,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 80,7

Finland 9,8

Norge 6,6

Danmark 2,9

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)*

.
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5% 3,2

1,1

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

505

39,1%

32

SE0008347447

193,28

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                31,3%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  November 2021

Fonden hade en posi�v utveckling under november månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas mjukvarubolaget Thryv, second handkedjan Winmark, 
samt verkstadsbolaget Advanced Drainage Systems.

Thryv utvecklar molnbaserad mjukvara för bland annat kundhanteringssystem främst 
�ll mindre företag. Bolagets marknad är stor och fragmenterad och �llväxten drivs av 
e� ökat behov av digitaliserade tjänster. Thryvs stora befintliga kundbas är en 
strategisk �llgång för fram�da �llväxt. Bolaget är välskö� med en s�gande andel 
återkommande intäkter, höga kassaflöden samt en erfaren ledning med e� stort eget 
ägande. Under november rapporterade bolaget e� starkt resultat för tredje kvartalet 
vilket fick ak�en a� s�ga.

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 med 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.

Advanced Drainage Systems är en marknadsledande �llverkare av plaströr och 
sep�ktankar för hantering av dag och avloppsva�en. Bolaget växer snabbare än 
marknaden då rör �llverkade av plast �ll skillnad från rör �llverkade av betong och 
metall är billigare, har bä�re prestanda, längre hållbarhet samt är mer miljövänliga. 
Regleringar och ökad e�erfrågan på mer hållbara lösningar tror vi kommer gynna 
bolagets �llväxt under lång �d framöver. Skalfördelar och god kostnadskontroll 
möjliggör s�gande marginaler och starka kassaflöden.

*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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*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

25,1 4,6 12,7 11,1 13,4

27,6 2,1 15,2 12,7 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 
medicinteknikbolaget Semler Scien�fic och sjukgymnas�kbolaget U.S. Physical 
Therapy.

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 kan rädda liv, förbä�ra hälsovården samt spara vårdgivaren 
och samhället pengar. Semler är e� välskö� bolag med en hög andel återkommande 
intäkter, s�gande marginaler samt starka kassaflöden.

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

14,65

0,83

0,67

8,99

0,15

2,45

78,56

73,33

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Kinsale Capital Group Inc

Chemed Corp

Advanced Drainage Systems Inc

Inter Parfums Inc

Li�elfuse Inc

Installed Building Products Inc

Johnson Outdoors Inc Class A

Winmark Corp

AptarGroup Inc

USA 4,5%

USA 4,4%

USA 4,3%

USA 4,0%

USA 3,9%

USA 3,7%

USA 3,7%

USA 3,7%

USA 3,5%

USA 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 22,4

Hälsovård 21,1

Sällanköpsvaror 18,6

Teknologi 14,3

Konsument, stabil 7,7

Bank och finans 7,3

Fas�ghet 5,4

Media & kommunika�on 3,2

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 91,0

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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