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

Didner & Gerge Ak�efond
SIXRX GR SEK

2021

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

32,9
39,3

11,3
12,4

25,4
29,3

12,7
17,7

16,4
12,9

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

Avkastning i % (SEK)
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Didner & Gerge Ak�efond

2020
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2018

2017

19941021

Fondförmögenhet (MSEK)

47 000

% av �llg. i 10 största innehav

50,7%

SIXRX GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  December 2021
December avlutade börsåret i posi�va tongångar och för helåret 2021 utvecklades
börsen mycket starkt. Ak�efonden utvecklades också posi�vt i december och helåret
2021 resulterade i den bästa avkastningen sedan 2009, men lägre än jämförelseindex
SIXRX. Atlas Copco, H&M och Sandvik var fondens största posi�va bidragsgivare
under december, medan Dome�c, SEB och Securitas var fondens största nega�va
bidragsgivare.

Antal innehav

39

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

4 608,91

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

51,5%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Atlas Copco ak�en avslutade året starkt. Koncernen är bra posi�onerad inom de
ski�en som sker inom industrin gällande automa�on, digitalisering och
energieﬀek�vitet. De har en ledande posi�on inom vakuumpumpar mot
halvledarindustrin där e�erfrågan drivs på av ökad digitalisering. Genom förvärven
av Isra Vision och Perceptron bygger aﬀärsområdet Industriteknik en intressant
posi�on inom fabriksautoma�on och digitalisering. Kompressorteknik är ledande
inom energieﬀek�vitet, vilket blir allt vik�gare då kompressorer kan stå för en rela�vt
stor del av energiförbrukningen i produk�onsanläggningar. Totalt se� har koncernen
goda utsikter för �llväxt och genererar en stark avkastning på kapitalet.
Sandvik är e� större innehav sedan andra halvan av 2021 och gav en god avkastning
under slutet av året. Sandvik står inför e� intressant 2022 där SMT ska särnoteras.
Det resulterar i a� Sandvikkoncernen kommer a� ha högre �llväxt, högre marginaler
och bä�re avkastning på kapital. Sandvik har en god posi�on inom
produk�vitetslösningar �ll gruvindustrin som har stärkts y�erligare under året
genom a� par rela�vt stora och intressanta förvärv. Sandvik har även breddat
verkstygsaﬀären mot mjukvarulösningar, genom ﬂera betydande förvärv. Vik�ga
kundsegment som bil och ﬂygproduk�on är på låga nivåer i e� historiskt perspek�v
och bör kunna generera god �llväxt framöver.

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Vimian är e� ny� innehav från och med december. Ak�efonden investerade i Vimian
när bolaget börsnoterades i juni, men sålde ut innehavet e�er a� ak�en steg kra�igt
e�er noteringen. I slutet av året handlade ak�en svagt och under noteringsnivån,
vilket vi bedömde var en a�rak�v nivå a� gå in i ak�en igen. Vimian som är en
ledande aktör inom djurhälsa har goda förutsä�ningar för bra vins�llväxt under ﬂera
år framöver drivet av både organisk och förvärvad �llväxt.
De låga räntenivåerna har under ﬂera år ökat värderingsdiﬀerensen mellan bolag
med hög och låg �llväxt. Den värderingsdiﬀerensen nådde rekordnivåer under 2021.
Ak�efonden har ha� rela�vt stora posi�oner i ﬂera bolag med stark �llväxt, från
våren 2021 genomfördes en gradvis omposi�onering där vi minskat rela�vt mycket i
ﬂera innehav som få� en påtagligt hög värdering och ökat i bolag som har både goda
utsikter och e� starkt värderingsstöd. Den stora uppvärderingen av �llväxtbolag var
en faktor som bidrog �ll a� fonden utvecklades svagare än jämförelseindex under
2021. Även om vi inte kan vara helt nöjda med de�a är vi trygga i de
förvaltningsbeslut som fa�ades under året, där vi fortsa�e investera i bolag med
starka långsik�ga utsikter och värderingsstöd, och undvek a� delta i vad vi bedömde
vara kortsik�gt osunda rörelser. Den kra�iga marknadsrota�on som inle� 2022 har
le� �ll a� många högt värderade bolag gå� svagare.
När vi nu är inne i 2022 ser vi fram emot e� spännande år. Ak�emarknaden ser
fortsa� a�rak�v ut drivet av en underliggande �llväxt i ekonomin, fortsa� låga räntor
och många välskö�a bolag som kan leverera god vins�llväxt och som har starka
balansräkningar. Vi har fortsa� fullt fokus på a� följa vår långsik�ga ﬁlosoﬁ och
strategi som har genererat goda resultat för fonden historiskt. Vi bedömer a� vi har
en stark por�ölj och är op�mis�ska kring de möjligheter som ﬁnns för oss som ak�va
förvaltare i den för �llfället snabbföränderliga omvärldsmiljön.

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

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall SIXRX.
2,6 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge
Ak�efond släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens indirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

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

Nyckeltal  5 år*
Standardavvikelse %

17,90

Land

Por�öljvikt %

Volvo AB B

SWE

7,5%

Atlas Copco AB B

SWE

6,0%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

6,0%

Sandvik AB

SWE

5,2%

Epiroc AB Share B

SWE

4,6%

Ge�nge AB Class B

SWE

4,5%

Hexagon AB Class B

SWE

4,5%

Sharpekvot

0,79

SKF AB B

SWE

4,4%

Beta

1,10

Embracer Group AB

SWE

4,1%

Tracking Error

5,73

Hexpol AB Class B

SWE

3,9%

Informa�onskvot

0,74

Alpha

5,86

Up Capture Ra�o

94,76

Down Capture Ra�o

119,48

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

48,2

Sverige

Sällanköpsvaror

15,0

Storbritannien

4,0

Hälsovård

11,0

Finland

1,3

Teknologi

7,9

Bank och ﬁnans

5,8

Media & kommunika�on

4,2

Basindustri & råvaror

4,0

Konsument, stabil

3,3

Fas�ghet

0,5

Total

Total

94,7

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

Didner & Gerge Småbolag
Carnegie Small Cap Return GR SEK

2021

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

29,5
37,1

8,8
13,3

27,7
34,2

16,1
21,3

22,8
22,3

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

Avkastning i % (SEK)

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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45,0
37,5
30,0
22,5
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0,0
7,5
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Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

43,2
37,1
31,1

29,5
22,5

23,0
9,4

8,8

Fondfakta
Startdatum

0,2

20081223

7,2
2021

Didner & Gerge Småbolag

2020

2019

2018

2017

Fondförmögenhet (MSEK)

13 744

% av �llg. i 10 största innehav

43,1%

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  December 2021
Småbolagsfonden steg 4,1% i december vilket kan jämföras med jämförelseindex
som steg 3,1%. De�a innebär a� Småbolagsfonden steg 29,5% under 2021 a�
jämföra med index som steg 37,1%. Fonden gynnades i december av
kursutvecklingen i Trelleborg, Karnov, Hexpol, Electrolux och Rejlers. Fondens
utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Byggfakta,
Modulight och Heba.

Antal innehav

47

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 410,82

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

37,4%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Karnov annonserade en stor transak�on där bolaget förvärvar verksamheter inom
juridisk informa�on från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien
och Frankrike för en köpeskilling om ca 160MEUR. Förvärvsmul�peln på cirka 10x EV/
EBITDA exklusive synergier på 10 MEUR framstår som a�rak�vt för dessa �llgångar,
som bland annat inkluderar varumärken som har 126 år på nacken (franska Lamy är
grundat 1895). Sam�digt har bolaget skapat en pla�orm för vidare expansion i
Europa. Småbolagsfonden deltog i den riktade nyemissionen som gjordes med sy�et
a� delﬁnansiera förvärven.
Även Securitas kommunicerade e� mycket stort förvärv under december månad.
Bolaget förvärvar enheten för elektroniska säkerhetslösningar från amerikanska
Stanley Black & Decker för 3,2 miljarder dollar. Pro forma kommer drygt häl�en a�
lönsamhetsbidraget i Securitas framgent a� genereras genom försäljning av
elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med klart högre marginaler jämfört med
den tradi�onella bemannade bevakningstjänsten. Ak�en backade e�er beskedet och
analy�ker ly�e fram a� förvärvsmul�peln framstod som hög rela�vt Securitas egen
värdering.

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
4,5%

4,1

3,8%

3,1

3,0%
2,3%
1,5%
0,8%
0,0%

Embracer annonserade totalt sex förvärv i december där det största var Asmodee
som är en interna�onell utgivare och distributör för brädspel, spelkort och digitala
brädspel. Bolaget har en por�ölj av knappt 1,000 spel och en förväntad försäljning

.
Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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om 1,100MEUR under 2021. Asmodee �llför koncernen en ﬁnansiell diversiﬁering
med stabila och växande kassaﬂöden och inte minst en intressant por�ölj av spel där
det troligtvis borde ﬁnnas intressant möjlighet a� digitalisera och utveckla dataspel
av framgångsrika brädspel. Småbolagsfonden deltog i den nyemission som
genomfördes under december.
Trelleborg annonserade nya ﬁnansiella mål vid sin kapitalmarknadsdag. Bolaget har
som målsä�ning a� växa 58% och höjde si� marginalmål �ll över 16% för gruppen.
De rela�vt stora por�öljförändringarna som koncernen genomgå� under de senaste
åren börjar ge avtryck. Ledningen kommunicerar e� större fokus på organisk �llväxt,
kapitalallokering och avkastning på kapital. Balansräkningen framstår som stark och
styrelsen har meddelat a� man avser inleda e� ak�eåterköpsprogram om cirka 23
miljarder kronor per år. Trelleborg bekrä�ade i slutet av månanden rykten i media a�
externa parter visat intresse a� förvärva aﬀärsområdet Wheel Systems men a�
diskussioner var i e� �digt skede.
Största köp under månaden har ske� i Elekta, Embracer och Schouw. Vi har minskat
våra innehav i bland annat i Bufab, Lifco, Vitec och avy�rat innehavet i Cloe�a.

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

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index i de�a fall är CSRXSE.
5,4 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge
Småbolag släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

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

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

18,50

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

6,4%

Trelleborg AB Class B

SWE

6,1%

Bufab AB

SWE

5,3%

Nolato AB Class B

SWE

5,0%

Mekonomen AB

SWE

4,3%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

3,6%

Heba Fas�ghets AB Class B

SWE

3,3%

SWE

3,2%

FIN

3,0%

DNK

3,0%

Sharpekvot

0,93

Electrolux AB B

Beta

0,99

Kojamo Oyj

Tracking Error

5,63

Schouw & Co A/S

Informa�onskvot

0,75

Alpha

4,14

Up Capture Ra�o

91,75

Down Capture Ra�o

110,13

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

45,7

Sverige

80,6

Teknologi

14,5

Finland

9,4

Media & kommunika�on

8,5

Norge

6,9

Fas�ghet

8,1

Danmark

3,2

Hälsovård

7,7

Total

Sällanköpsvaror

6,9

Konsument, stabil

4,3

Basindustri & råvaror

2,9

Bank och ﬁnans

1,4

Total

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994 med
säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål a� skapa
god avkastning på lång sikt. Vi ser ﬂera fördelar med a� vara e�
fristående fondbolag och inte en del av en större koncern. Därmed kan
vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge våra förvaltare
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Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Globalfonden  Förvaltarkommentar  December 2021
Så här i årsski�es�der passar vi på a� ge månadsrapporten en (något mer) långsik�g prägel och
blickar �llbaka på hela föregående året. År 2021 var både vårt sämsta år på väldigt länge, men
sam�digt framgångsrikt på många sä�. Dåligt så�llvida a� Globalfondens rela�vavkastning mot vår
ständige farthållare globalindex var svag, där skillnaden �ll slut skrevs �ll �o procentenheter. Det är
vi långt ifrån nöjda med och något som orsakat oss mycket huvudbry. Men det var sam�digt e� av
de mer posi�va åren vi upplevt. Hur då? Det är här skillnaden mellan ak�e och bolag kommer in.
Globalfonden ökade i värde med 21 procent, vilket helt drevs av underliggande stark
vinstutveckling* i våra bolagsinnehav. Som grupp ökade de vinsten med 63 procent, något bä�re
än vinstökningen för världsindex på 57%. Men, desto vik�gare: senaste treårsperioden (över den
svårmanövrerade coronapandemin) har Globalfondens bolag ökat vinsten med i sni� 15 procent
per år, vilket är betydligt bä�re än globalindex siﬀra på strax över 5 procent. De�a utöver högre
lönsamhet, bä�re marknadsposi�oner och – vågar vi påstå – det överlägsna ledarskap som präglar
våra innehav jämfört med sni�bolaget i världen. Vi upplever dessutom a� vi under 2021 y�erligare
ökat dessa försprång via de innehavsförändringar som genomförts under året. På intet sä� vill vi
förringa 2021 års underpresta�on gentemot index. Didner & Gerge som företag bygger på
långsik�g överpresta�on gentemot våra respek�ve marknader och konkurrenter. Bä�ring eller bot!
Men det gäller a� kunna hålla två tankar i huvudet sam�digt. Det vi kan kontrollera är vilka bolags
långsik�ga resor vi väljer a� lösa bilje� �ll, vilka personer som styr över resan (ägare och ledning)
samt priset för resan (värderingen). Vad Mr. Market gör för bedömning på e� års sikt har vi tyvärr
sämre möjlighet a� påverka. Och de företagsresru�er som i hög utsträckning dominerade år 2021
var teknologibjässarna (de s.k. FAANGMbolagen), dollarbaserade �llgångar samt råvarurelaterat
(olja m.m.). Globalfonden har som vi redogjort för många gånger �digare en mer balanserad
struktur både vad gäller aﬀärsmodeller och geograﬁsk inriktning. Framförallt försöker vi också all�d
a� koppla vår tro på företagens utsikter �ll ak�ens värdering. A� resonera på det här sä�et är en
del av vår ”DNA”, e� grundfundament kring långsik�g förvaltning. Utan hänsyn tagen �ll värdering
är det inte investerande, utan spekula�on i a� någon annan köper din överprisa�a �llgång ännu
dyrare än du själv gjorde. Det kan fungera e� år eller �ll och med ﬂera – men över �den är
gravita�onens kra�er i form av vinster och värdering starka.
Enskilda innehavs utveckling
På bolagsnivå har fonden under 2021 framförallt gynnats av en posi�v kursutveckling i Fairfax
Financial, WSP Global, Centene, Brookﬁeld Asset Management samt Novo Nordisk. Nega�va
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bidrag har kommit från i turordning Nexon, Ac�vision Blizzard, B3, Brookﬁeld Renewable och Ping
An Healthcare & Technology. I samtliga fall utom för Ac�vision Blizzard (se mer nedan) speglade
kursutvecklingen förra året mer en rekylering från �digare bra performance, och vi ser fortsa�
posi�vt på bolagens utveckling över �d. Ti�ar vi på december månads utveckling bidrog Centene,
Fairfax Financial och Icon Plc mest posi�vt, medan Salesforce, Ameresco och Vestas Wind Systems
drog ned avkastningen.
Som helhet har klustren Hälsovård & medicinteknik samt Kapitalallokerare varit främsta
bidragsgivare medan klustret Digitala produkter & tjänster samt bolag inom underklustet New
ventures varit sämsta bidragsgivare.
Större förändringar
Globalfonden har under året försökt hålla en god kassanivå för a� kunna agera på de ibland
våldsamma kursryck som infaller i enskilda bolag. I ﬂera fall har vi få� möjlighet a� investera i bolag
vi följt och bevakat i många år, verksamma inom områden som har en lång väg av posi�va
strukturella drivkra�er framför sig. Under året �llkom Aalberts (byggnadsteknik), Ameresco
(förnyelsebar energi), Autodesk (CADmjukvara), Icon Plc (läkemedelsforskning), Novo Nordisk
(läkemedel), Oatly (livsmedel), PingAn H&T, Qiagen (diagnos�k), Recorda� (läkemedel) samt
Stantec (miljökonsult).Qiagen blev årets sista nyinvestering, e� världsledande diagnos�kbolag
hemmahörande i Tyskland med e� bre� erbjudande och sin kanske starkaste produk�lora
någonsin.
För a� ﬁnansiera dessa nya innehav så sålde vi av innehav vi an�ngen ansåg vara all�ör högt
värderade (BlackLine, NRI, Xylem), ha sämre aﬀärsmodeller än de nya innehaven (Check Point
So�ware, Fresenius Medical Care, Wendel) eller där hållbarhetsarbetet inte svarat upp mot våra
kravställningar (SolarWinds, Ac�vision Blizzard). Där�ll köptes Proofpoint ut från börsen av private
equity. Under december månad avy�rades Wendel �ll förmån för Qiagen.

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

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

Under året har fondens exponering mot Hälsovård & medicinteknik ökat mest medan
exponeringen mot Digitala produkter & tjänster minskat mest.
Hållbarhetsarbete 2021
Globalfonden har sedan länge arbetat med a� fokusera på hållbara aﬀärsmodeller. Samtliga de
företag vars resa vi investerat i drivs i en anda a� operera inom den sociala licens som företag
måste förhålla sig �ll i fram�den. Det innebär a� bidraga posi�vt �ll en hållbarare miljö, inte
förstöra den i en långsammare takt. Det innebär a� verka genom inkluderande och
medbestämmande principer gentemot sina anställda. Det innebär a� ständigt försöka lösa sina
kunders fram�dsproblem genom innova�on. Och det innebär för oss a� all�d söka e�er ledtrådar
på unika och uthålliga företagskulturer. Som investerare i Globalfonden ska du vara säker på a� vi
är fullkomligt genuina här. Vår ambi�on är a� förvalta det kapital vi har så go� det bara går, inte
samla ny� genom a� ta ”ESGgenvägar”. Utöver nyinvesteringar i ESGproﬁlerade bolag som
Aalberts, Ameresco, Autodesk, Icon Plc, Novo Nordisk och Stantec har Globalfonden deltagit och
röstat på samtliga 31 bolagsstämmor som hölls under året samt även vid e� antal (3)
extrastämmor. Arbetet med a� kartlägga och dokumentera hållbarhetsrisker för både innehav och
kandidater utvecklades och arbetet med a� kartlägga samtliga innehavs försäljning och
kapitalallokering mot FNs Globala mål för hållbar samhällsutveckling fortsa�e. Inom
påverkansområdet har Globalfonden framförallt ha� dialog direkt med bolaget för a� säkerställa
a� ESGområdet är i fokus för innehaven.
*vinstutveckling deﬁnieras som ökning i rörelseresultatet (Ebit) förutom för de ﬁnansiella innehaven
där bokvärde per ak�e eller dylikt må� används

* 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).
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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
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

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

Nyckeltal  5 år*

Land Por�öljvikt %
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

6,4%

Centene Corp

USA

5,6%

Hologic Inc

USA

4,3%

Stantec Inc

CAN

4,2%

WSP Global Inc

CAN

4,0%

VMware Inc Class A

USA

4,0%

IRL

3,9%

Icon PLC

13,44

Standardavvikelse %

Fiserv Inc

USA

3,9%

Sharpekvot

0,94

Novo Nordisk A/S Class B

DNK

3,8%

Beta

0,93

Brookﬁeld Renewable Corp Ordinary Shares  Class A (Sub Vo�ng) USA

3,7%

Tracking Error

4,25

Informa�onskvot

0,50

Alpha

1,22

Up Capture Ra�o

88,44

Down Capture Ra�o

94,14

*Baserad på månatlig avkastning. Riskfri ränta: OMRX Tbill 90 day SEK
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Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

Didner & Gerge Small & Microcap
MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Small & Microcap  Förvaltarkommentar  December 2021
Under december månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en
avkastning på motsvarande 4,9 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under
denna period 5,2 procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var
Paradox, Polygiene och CIE Automo�ve.
Den svenska spelutvecklaren Paradox Interac�ve har ﬂera storsäljare under bältet.
Bolaget har en mycket lojal kundbas med över fem miljoner ak�va spelare i månaden
och över 20 miljoner registrerade spelarkonton. För fem år sedan var motsvarande
siﬀror cirka 1,5 miljoner månatliga spelare respek�ve knappt fem miljoner konton,
vilket motsvarar en årlig �llväxt i spelarbasen på i runda slängar 30% per år. Pardox
spelpor�ölj inkluderar framgångsrika �tlar som Ci�es Skylines, Crusader Kings,
Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. Bolagets spel kännetecknas av en hög
detaljrikedom i de val spelaren kan göra och av a� de kan spelas om ﬂera gånger. De
fem �digare nämnda spelen �llhör normalt bland de 100 mest spelade �tlarna på
Steam, trots a� det är 58 år sedan vissa spelen först släpptes.
Polygiene är e� svenskt bolag som utvecklar luktkontroll och an�bakteriella
lösningar för tex�lier. Bolaget startades som en avknoppning från svenska
kemibolaget Perstorp. I och med förvärvet av engelska Addmaster i slutet av 2020 så
har koncernen breddat si� erbjudande �ll produkter för även hårda och mjuka ytor.
Polygienes Stays Freshteknologier säkerställer a� produkter håller sig fräscha längre,
så a� de inte behöver tvä�as så o�a, vilket i sin tur förlänger livslängden på e�
plagg. Koncernen har ﬂer än 200 partners världen över inom olika segment, såsom
sport och fri�d, livss�l, inredning, skor och arbetskläder.
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CIE Automo�ve är en spansk komponentleverantör, eller �er 2leverantör, �ll den
globala bilindustrin. CIEs segment av bilmarknaden har historiskt betraktas som
vola�lt och olönsamt. CIE har dock vänt upp och ner på denna bild. Under perioden
20012020 ökade koncernens intäkter med i genomsni� 15% per år sam�digt som
avkastningen på eget kapital s�git från låga nivåer �ll en bra bit över 20%. Delar av
�llväxten är förvärvad, men CIE har även konsekvent växt snabbare organiskt än
branschsni�et. CIEs styrka består av a� koncernen kan fungera som en global samlad
leverantör av alla beﬁntliga tekniska lösningar. Konkurrenterna är o�a mycket små
lokala bolag med begränsat utbud.
Tre av de svagaste innehaven under perioden var Media and Games, Integrum och
VNV Global.
Media & Games (MGI) är en tysk spelutvecklare och e� digitalt mediabolag.
Koncernen ﬁck sin start 2012 genom förvärvet av Axel Springers spelverksamhet,
Gamigo. Sedan dess har MGI förvärvat över 35 y�erligare bolag. Flera av dessa har
varit missköta och förlus�yngda spelutvecklare som sedermera vänts �ll vinst tack
vare ökad kostnadsdisciplin och gemensamma funk�oner för t.ex. tekniska
pla�ormar. Speldivisionen består idag av 10 MMOs (onlinespel som kan ha
hundratusentals sam�diga spelare) och över 5 000 vardags eller minispel, med
sammanlagt över 100 miljoner registrerade spelare. MGIs mediadivision, som går
under namnet Verve, har byggt en pla�orm för a� täcka hela värdekedjan inom
onlinemarknadsföring som möter både annonsörer och utgivares behov.

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

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

Integrum är en pionjär inom benförankrade �tanfästen som kan kopplas �ll proteser
för amputerade ben och armar. Metoden man använder sig av kallas
osseointegra�on och innebär a� en �tanskruv integreras i benvävnaden. Samma
metod har framgångsrikt använts under lång �d inom marknaden för
dentalimplantat och Integrums grundare var en av förgrundsgestalterna inom de�a
område. För amputerade ﬁnns det många fördelar med a� kunna koppla protesen
direkt �ll Integrums implantatsystem. I december 2020 ﬁck Integrum e� s.k PMA
godkännande i USA och däre�er har �llväxten på denna marknad tagit fart, vilket
bidragit �ll a� bolaget mer än dubblerat sina intäkter sedan 2019.
VNV Global är e� svenskt investmentbolag som investerar i onoterade bolag.
Koncernen letar e�er investeringar i branscher och bolag med tydliga
inträdesbarriärer, möjliga nätverkseﬀekter och stor �llväxtpoten�al. VNV har gjort
framgångsrika investeringar inom radannonser, men har utökat sina placeringar �ll
a� även omfa�a verksamheter inom transport och digital hälsovård. VNV är en ak�v
ägare och söker vanligtvis investeringar där bolaget kan bli en betydande
minoritetsägare och ak�vt delta i styrelsearbetet.

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index: MSCI Europe SmallCap ETF.
3,9 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge Small &
Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

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

Nyckeltal  5 år*
Standardavvikelse %

15,63

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

4,1%

discoverIE Group PLC

GBR

3,4%

Cranswick PLC

GBR

3,4%

Chargeurs SA

FRA

3,2%

Paradox Interac�ve AB

SWE

3,2%

Victoria PLC

GBR

3,1%

Lectra

FRA

3,0%

Sharpekvot

0,93

Cor�ceira Amorim SGPS SA

PRT

2,9%

Beta

0,77

CIE Automo�ve SA

ESP

2,8%

Tracking Error

8,89

Interpump Group SpA

ITA

2,8%

Informa�onskvot

0,06

Alpha

3,53

Up Capture Ra�o

89,97

Down Capture Ra�o

79,68

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
21,9

Sverige

22,9

Media & kommunika�on

19,1

Storbritannien

21,8

Industri

17,9

Italien

12,1

Norge

9,2

Frankrike

8,1

USA

5,1

Teknologi

Sällanköpsvaror

13,0

Konsument, stabil

10,1

Hälsovård

9,9

Tyskland

5,0

Basindustri & råvaror

5,9

Portugal

3,1

Bank och ﬁnans

2,3

Spanien

3,1

Nederländerna

2,3

Total

100,0

Övrigt
Total

7,2
100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

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

2021

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

30,9
31,5

11,1
7,1

18,3
22,2

11,7
13,2

14,0
15,1

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

Avkastning i % (SEK)

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

30,9

31,5

29,5

8,6

4,3
1,8
2021

2020

3,3
2019

Jessica Frank
Sedan 20160831

33,8

2018

5,2

Linn Hansson
Sedan 20190819

Fondfakta
20160831

Startdatum

3,0
2017

521

Fondförmögenhet (MSEK)
% av �llg. i 10 största innehav

Didner & Gerge US Small and Microcap

38,3%

MSCI USA Small Cap NR USD

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

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  December 2021
Fonden hade en posi�v utveckling under december månad. Bland fondens bästa
bidragsgivare kan nämnas parfym�llverkaren Inter Parfums, betalningsbolaget
Evertec och 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. Inter Parfums har
historiskt vuxit snabbare än marknaden. Marknadens �llväxt gynnas på lång sikt av
en växande medelklass, främst i Asien samt stark e�erfrågan på lyxmärken. Bolaget
har under året få� ﬂera nya varumärkeskontrakt.
Evertec är en ledande transak�ons och processhanterare för betalningar i Puerto
Rico och La�namerika. Bolagets �llväxt gynnas av en strukturell digitalisering av
betalningar på en marknad som inte är lika utvecklad som den i exempelvis USA.
Evertec har en skalbar motståndskra�ig aﬀärsmodell med hög andel återkommande
intäkter och starka kassaﬂöden. Bolaget är välskö�, har en stark balansräkning och
en ledning med lång branscherfarenhet.
Specialförsäkringsbolaget Kinsale erbjuder sak och olycksfallsförsäkring främst �ll
mindre kunder. Bolagets konkurrensfördel består av a� använda en egenutvecklad
teknik för a� förbä�ra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, vilket har
resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsni�et. Kinsale
är e� välskö� bolag som leds av sin grundare Michael Kehoe.
Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas
infrastrukturbolaget Construc�on Partners och frilu�slivsbolaget Johnson Outdoors.

Antal innehav

31

ISIN

SE0008347447
200,96

NAV (per sista månad)
Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

31,3%

Geograﬁsk inriktning

Nordamerika

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

5,2

8,0%
9,0

10,0%
12,0%
.

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

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

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Construc�on Partners är e� välskö� infrastrukturbolag som verkar i de sydöstra
delarna av USA. Bolaget underhåller beﬁntliga vägar och har historiskt ha� en stor
andel återkommande intäkter. USA har en e�ersa� väginfrastruktur och bolaget
gynnas av a� de delstater som de verkar i har ökat sin ﬁnansiering �ll vägunderhåll.
Construc�on Partners leds av sina grundare som �llsammans har en lång
industrierfarenhet och dessutom är stora ägare i bolaget.
Johnson Outdoors är en ledande �llverkare av utrustning för frilu�sliv främst �ll
spor�iske men också �ll camping och dykning. Spor�iske är, e�er löpning, den
största utomhusak�viteten i USA. Bolaget har kunnat behålla sin ledande
marknadsposi�on genom ständig produktveckling, hög produktkvalité och bra
marknadsföring. Bolaget är välskö�, har en stark bolagskultur och leds av grundarens
do�er Helen JohnsonLeipold.

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

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är MSCI USA Small Cap ETF.
4,5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge US Small
& Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

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

Nyckeltal  5 år*
Standardavvikelse %

14,72

Land

Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

USA

4,4%

Chemed Corp

USA

4,1%

Inter Parfums Inc

USA

4,1%

Kinsale Capital Group Inc

USA

4,0%

J&J Snack Foods Corp

USA

3,7%

Li�elfuse Inc

USA

3,7%

Advanced Drainage Systems Inc

USA

3,7%

Sharpekvot

0,86

Installed Building Products Inc

USA

3,6%

Beta

0,67

US Physical Therapy Inc

USA

3,5%

Tracking Error

8,99

Evertec Inc

PRI

3,4%

Informa�onskvot

0,15

Alpha

2,61

Up Capture Ra�o

78,95

Down Capture Ra�o

73,33

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Hälsovård

26,8

USA

Industri

23,8

Kanada

5,5

Teknologi

15,3

Övrigt

3,6

Sällanköpsvaror

12,7

Total

Konsument, stabil

8,3

Fas�ghet

5,5

Bank och ﬁnans

4,2

Media & kommunika�on

3,3

Total

90,9

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.

