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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  Mars 2022
Didner & Gerge Small and Microcap uppvisade under årets första kvartal en nega�v
avkastning motsvarande 16,7%. Fondens jämförelseindex har under samma period
avkastat 9,1%.
Fondens utveckling har under året främst gynnats av e� posi�vt bidrag från franska
vintunnebindaren TFF Group, färöiska laxodlaren Bakkafrost, franska
automa�onsbolaget Lectra, tyska konsult och mjukvarubolaget för traﬁksystem Init
samt svenska spelutvecklaren Paradox Interac�ve.
Franska TFF group är världens ledande �llverkare av vin och whiskeyfat. Koncernen
har en global marknadsandel på över 30% för vinfat och 80% för whiskeyfat och har
på senare år på allvar etablerat sig på den nordamerikanska marknaden för fat �ll
bourbon. TFF, som har e� brutet räkenskapsår, annonserade under perioden sin
rapport för Q3 och uppvisade en organisk försäljnings�llväxt på omkring 30%, vilket
tydligt överträﬀade marknadens förväntningar. Främsta bidragsgivaren �ll den starka
�llväxten var bourbonsegmentet, men även den tradi�onella verksamheten inom vin
växte starkt.
De innehav som utvecklats svagast under perioden var svenska Polygiene, som
utvecklar an�bakteriella och odörkontrollslösningar för tex�lier, svenska
investmentbolaget VNV Global, engelska spelutvecklaren Fron�er Development,
engelska �llverkaren av heltäckningsma�or, kakel och klinkers Victoria, samt
engelska industrigruppen DiscoverIE. Flera av dessa bolag återfanns bland de
innehav som bidrog mest �ll avkastningen under �olåret. Inte minst hade svenska
Polygiene en stark kursutveckling under avslutningen av 2021 e�er a� ha
annonserat nya ﬁnansiella mål för perioden 20222026. Under årets inledning
annonserade bolaget sin bokslutskommuniké för 2021 där det framgick a�
avslutningen på året och inledningen av 2022 hämmats av utmaningar inom logis�k
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och råvaruförsörjning, vilket följdes av en svag kursutveckling. Bolaget räknar med a�
dessa utmaningar är av övergående karaktär och a� situa�onen kommer a�
förbä�ras gradvis under året.
De största köpen har gjorts i de för året nya innehaven: engelska �llverkaren av
Warhammer ﬁguriner och brädspel Games Workshop, polska världsledaren inom
fotoniska infraröda detektorer Vigo System, engelska spelutvecklaren Fron�er
Development samt italienska mönster�llverkaren �ll modeindustrin Pa�ern. De
största försäljningarna under året har genomförts i Lectra, Storytel, Interpump och
Diploma.

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*

* Talet anger koldioxidavtryck per 20211231, viktad
genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/Mkr intäkt.
Jmf.index: MSCI Europe Small cap iShares ETF.
4,0 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).
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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 %

16,51

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

4,3%

Paradox Interac�ve AB

SWE

4,0%

Cranswick PLC

GBR

3,7%

Tracsis PLC

GBR

3,5%

Bakkafrost P/F

NOR

3,3%

discoverIE Group PLC

GBR

3,2%

Chargeurs SA

FRA

3,2%

Sharpekvot

0,60

Lectra

FRA

3,0%

Beta

0,80

Cor�ceira Amorim SGPS SA

PRT

2,8%

Tracking Error

9,09

Sabaf

ITA

2,7%

Informa�onskvot

0,11

Alpha

0,98

Up Capture Ra�o

91,17

Down Capture Ra�o

92,72

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
25,1

Storbritannien

23,0

Media & kommunika�on

17,0

Sverige

21,8

Industri

15,7

Italien

10,9

Norge

9,3

Frankrike

8,6

USA

6,0

Teknologi

Sällanköpsvaror

14,4

Konsument, stabil

12,3

Hälsovård

9,4

Tyskland

4,7

Basindustri & råvaror

4,7

Portugal

3,1

Bank och ﬁnans

1,3

Nederländerna

2,8

Spanien

2,7

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.
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