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Globalfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2022
Sällan har väl avkastningar bara några veckor bort känts mer främmande. Som e�
all�ör snabbt utgången bästföre datum. Utan a� överdriva kan vi nog se Rysslands
invasion av Ukraina som en av dessa klassiska ”före och e�er” händelser som då och
då inte bara påverkar det fak�ska företagsklimatet utan även synen på risk, sektorer
och strukturella trender. Hur världen kommer se ut på andra sidan de�a är något vi
här och nu givetvis inte har en aning om. Finansmarknaden är – som all�d i dessa
lägen – helt amoralisk och agerar hi�lls enligt principen ju snabbare slut på kriget,
oavse� utgång, desto bä�re för börsen. Här och nu är vi bara säkra på en sak: det
har kanske aldrig varit så vik�gt a� ha e� öppet sinne och vid behov ompröva
�digare sanningar. Som yrkespersoner ansvariga för a� skydda och öka våra kunders
kapital följer vi händelseutvecklingen i Ukraina, Europa och Kina/Taiwan (?)
noggrant, samt den påverkan de�a kan få över �d.
Således väljer vi a� hålla denna månadsrapport kort och koncis. I februari bidrog
följande bolag mest �ll fondens avkastning (med �llhörande kluster inom parentes):
Ameresco (Miljö & Energiteknik), Nexon ((Digitala produkter & tjänster) samt Vestas
(Miljö & Energiteknik). Sämst totalavkastning hänfördes �ll VM Ware (Digitala
produkter & tjänster), WSP Global (Miljö & Energiteknik) samt Zebra Technologies
(Digitala produkter & tjänster). Den generella börstrenden sedan några månader där
medvind råder för bolag med lägre vinstmul�plar (och vice versa) avspeglade sig
därmed även i stora drag i Globalfondens bolagsavkastningar. Vi vill dock passa på a�
påminna om vår inställning a� huruvida e� bolags värdering är låg eller hög inte
primärt kan härledes från bolagets mul�pel – oavse� om det handlar om rela�vt
vinsten (P/E), försäljningen (P/S) eller eget kapital (P/BV). En mul�pel är som a�
bedöma kvaliteten på en bok e�er dess omslagsbild; det kan visa sig stämma men
det är inget mer än en mycket banal ledtråd. Som en långsik�g ägare av e� bolags
kassaﬂöden vill vi se dessa växa, �ll god lönsamhet och med uthållig kra� över en
betydande �dsperiod. Det är e� �dlöst recept för a� nå framgång inom
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
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ak�eförvaltning. Som all�d påminns man om orden ”It sounds simple, but is far from
easy”. Svåra �ng som felbedömda ledare, produktmissar, regleringar och
sektorspeciﬁka kriser (bland mycket annat) kan komma emellan. Icke desto mindre
har vi i många års �d arbetat med a� befolka Globalfonden med den typen av
företag, där vi all�d strävar e�er a� (som grupp) äga bolag vi anser vara lågt
värderade. Vissa kommer under resans gång ha låga mul�plar, vissa höga – men i
samtliga fall är det vår tro på uthålligheten i växande kassaﬂöden som avgör om vi
behåller bolaget eller inte.

Hållbarhet i korthet

Inga förändringar genomfördes i fonden under månaden, förutom vissa justeringar i
vikter av existerande innehav. I månadsrapporten för mars kommer vi säkerligen inte
kunna säga samma sak.

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

VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.
VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:

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

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

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

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
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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*
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Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

CAN

6,2%

VMware Inc Class A

USA
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Centene Corp

USA

4,5%
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USA

4,2%

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

4,2%
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USA

4,1%

Markel Corp

USA

4,0%

Novo Nordisk A/S Class B

DNK

3,9%

Sharpekvot

0,8

WSP Global Inc

CAN

3,8%

Beta

0,9

Fairfax India Holdings Corp

CAN

3,6%

Tracking Error

4,3

Informa�onskvot

0,7

Alpha

2,0

Up Capture Ra�o

86,6

Down Capture Ra�o

97,9

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%
Hälsovård

26,3

Bank och ﬁnans

25,3

Teknologi

18,3

Industri

18,2

Sällanköpsvaror

4,5

Ny�otjänster

3,9

Media & kommunika�on

3,1

Konsument, stabil

0,4

Total

USA
Kanada
Danmark
Storbritannien
Japan
Irland
Frankrike
Italien
Brasilien
Nederländerna
Kina
Sverige
Total

100,0

%
46,1
21,1
5,8
5,6
4,7
3,8
3,3
3,1
2,9
2,7
0,5
0,4
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.

