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

Didner & Gerge Ak�efond
SIXRX GR SEK

I år

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

14,3
16,1

8,8
11,7

14,4
17,4

8,6
12,7

15,6
12,1

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

Avkastning i % (SEK)
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Simon Peterson
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Fondfakta
4,4

Startdatum

16,2
2021

Didner & Gerge Ak�efond

2020

2019

2018

2017

19941021

Fondförmögenhet (MSEK)

39 581

% av �llg. i 10 största innehav

50,2%

SIXRX GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Februari 2022
Stockholmsbörsen har tappat betydligt i februari på grund av Rysslands invasion av
Ukraina. Som en följd av kriget har vi ha� en ökad ak�vitetsnivå under månaden
gällande interak�oner med por�öljbolagen, analys och förändringar i fonden där det
har varit mo�verat. Fonden består av välskö�a bolag med goda fram�dsutsikter som
vi bedömer har en förmåga a� hantera händelseutvecklingen på e� bra sä�.

Antal innehav

41

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

3 948,55

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

60,6%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

De ﬂesta globala företag har någon exponering mot Ryssland, Ukraina och Belarus,
vilket leder �ll direkta eﬀekter på bolagen då aﬀärer i dessa länder i stor utsträckning
har stoppats. Däremot är den direkta eﬀekten av tappad försäljning i dessa länder i
de ﬂesta fall i sig inte signiﬁkant. Flera av fondens innehav har ingen verksamhet alls i
dessa länder, medan det för de som påverkas rör sig om ca 16% av försäljningen.
Den högsta exponeringen bland innehaven är de som levererar gruvutrustning, då
Ryssland är en stor gruvna�on.
De indirekta eﬀekterna av kriget är redan betydande, och ﬂer i dagsläget okända
eﬀekter kommer med säkerhet a� uppenbara sig. Inte minst är Ryssland en stor
råvaruna�on, och kriget har skapat kra�iga prisuppgångar på de ﬂesta råvarorna
vilket accelererar en redan hög inﬂa�on. Olja, naturgas och ﬂertalet olika metaller är
betydande exportvaror från Ryssland. Ukraina och Ryssland är båda stora inom
spannmål och stål. Ukraina är även en vik�g leverantör av industrigaser. Det ökande
kostnadstrycket påverkar konsumenternas köpkra�, företagens kostnader ökar och
investeringsviljan kan komma a� påverkas.
Globala leveranskedjor kommer med stor sannolikhet a� påverkas. Det var redan
innan konﬂikten svårt a� få tag på en lång rad material och komponenter. Särskilt
halvledare har varit en bristvara som drabbat �llverkande bolag bre� och särskilt
fordonsindustrin har påverkats kra�igt. Det förefaller vara så a� de industrigaser som
Ukraina exporterar är vik�ga i produk�onen av halvledare, samt vissa metaller där

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX 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.

Didner & Gerge
Ak�efond
MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2022

Ryssland är en stor exportör. Förväntansbilden om en gradvis förbä�ring av �llgång
på halvledare, komponenter och råmaterial ser ut a� få skjutas på fram�den
y�erligare, och riskera även a� försämras.
Det kommande händelseförloppet är svårbedömt och därmed också eﬀekten på
omvärlden och bolagen. Om kriget får en snart slut kan många av eﬀekterna
reverseras helt eller delvis, medan e� långdraget krig får en allt större eﬀekt. Det
ﬁnns dock några bestående slutsatser som vi kan ta med oss. Europa behöver
förändra sin energiförsörjning, där investeringar inom energiproduk�on och
energieﬀek�vitet väntas accelerera. Trenden mot mer lokala leveranskedjor och
�llverkning förstärks än mer.
Vi anpassar por�öljen på de sä� som mo�veras av händelseförloppet där vi bedömer
a� utsikterna inte fullt ut reﬂekteras i bolagens värdering. Bland de största
ökningarna i fonden under februari fanns Hexagon, Arjo och Lifco, medan de största
minskningarna var SKF, Volvo och Electrolux. Lifco, Kinnevik och Fortnox är nya
innehav under februari och Autoliv lämnade por�öljen.

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 %

18,69

Land

Por�öljvikt %

Hexagon AB Class B

SWE

6,4%

Ge�nge AB Class B

SWE

6,2%

Atlas Copco AB B

SWE

6,2%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

5,5%

Sandvik AB

SWE

4,9%

Volvo AB B

SWE

4,6%

Epiroc AB Share B

SWE

4,5%

Sharpekvot

0,56

Embracer Group AB

SWE

4,3%

Beta

1,07

Bravida Holding AB

SWE

3,8%

Tracking Error

5,82

AstraZeneca PLC

GBR

3,8%

Informa�onskvot

0,63

Alpha

4,37

Up Capture Ra�o

95,24

Down Capture Ra�o

113,18

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

43,8

Sverige

Hälsovård

16,0

Storbritannien

3,8

Sällanköpsvaror

11,2

Finland

1,6

Teknologi

9,2

Bank och ﬁnans

5,5

Media & kommunika�on

4,4

Basindustri & råvaror

3,6

Konsument, stabil

3,5

Fas�ghet

1,8

Ny�otjänster

0,9

Total

Total

94,6

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

I år

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

15,6
18,5

12,2
16,0

16,8
20,3

11,6
15,5

20,9
20,1

* 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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Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

43,2
37,1

31,1

29,5
22,5

23,0
9,4

8,8

0,2

Startdatum

7,2
2021

Didner & Gerge Småbolag

2020

2019

2018

Fondfakta

2017

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

10 949

% av �llg. i 10 största innehav

40,0%

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2022
Småbolagsfonden sjönk 6,1 procent i februari vilket kan jämföras med
jämförelseindex som sjönk 6,4 procent. Därmed har Småbolagsfonden per
månandens utgång sjunkit 15,6 procent i år a� jämföra med index som gå� ner 18,5
procent. Fonden gynnades i februari av kursutvecklingen i Crayon, LINK och Pexip.
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat
Embracer, Trelleborg och Mekonomen.

Antal innehav

49

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 190,06

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

40,8%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Crayon är en återförsäljare av mjukvaror med en stor exponering mot försäljning av
molntjänster och då framför allt Microso�s erbjudanden. Den sista delårsrapporten
för 2021 visade på en fortsa� stark �llväxt i både försäljning och resultat. Bolaget
framstår som väl posi�onerat för �llväxt med en stark balansräkning, starka
kassaﬂöden och poten�al a� succesivt förbä�ra rörelsemarginaler när
verksamheterna utanför Norden når kri�sk massa och skalar på fasta kostnader.
AFRY presenterade sin delårsrapport för det �ärde kvartalet som var en besvikelse
vad gäller rörelsemarginaler. En kombina�on av hög sjukfrånvaro kopplad �ll
covid19 i kvartalet �llsammans med högre kostnader än väntat för den nya AFRY X
divisionen och ERP investeringar pressade lönsamheten. Ak�ekursen utvecklade sig
mycket svagt under månanden och småbolagsfonden valde a� köpa ﬂer ak�er.

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

Lifco rapporterade en stark kvartalsrapport med både en försäljning samt e�
rörelseresultat som var bä�re än förväntningar. E�er a� ha minskat innehav främst
på grund av hög värdering under 2021 har vi under kvartalet återigen köpt ak�er i
Lifco. Bolaget har en historisk bevisad förmåga a� arbeta med prishöjningar något
som kommer vara vik�gt givet det globala kostnadsinﬂa�onstryck som råder.
Värderingen har även blivit mer rimlig e�er ak�ens svaga utveckling under
inledningen av året.

2,0%
4,0%
6,0%

6,1

6,4

8,0%
.
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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2022

Chemometec är e� ny� innehav i por�öljen. Bolaget utvecklar, producerar och säljer
instrument för cellräkning. Målgruppen är egentligen vem som helst som vill räkna
celler, men som vill göra det med hög precision och noggrannhet. Därför är
läkemedelsbolag och biotechbolag naturliga kunder och framför allt bolag
verksamma inom cell och genterapier. Chemometec har även kunder inom �ll
exempel veterinärvården, livsmedelsindustrin och akademisk forskning.
Konkurrenterna består av stora bolag som Beckman Coulter och Roche men deras
cellräknare har nackdelen av a� man använder sig av färgämnet trypanblå� som är
cancerogent. Vår bedömning är a� Chemometec har en oerhört stark posi�on inom
cell och genterapi, en marknad som bedöms stå inför en lång period av stark �llväxt.
Bolaget är baserat i Danmark och +95% av försäljningen sker på export. Bolaget har
en imponerande historik av försäljnings�llväxt med mycket god lönsamhet.
Största köp under månaden har ske� i AFRY, Lifco och Lindab. Vi har minskat våra
innehav i Trelleborg, Heba och Cargotec.

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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2022

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 %

19,46

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

6,6%

Nolato AB Class B

SWE

5,6%

Bufab AB

SWE

4,9%

Mekonomen AB

SWE

3,9%

Trelleborg AB Class B

SWE

3,6%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

3,4%

Electrolux AB B

SWE

3,3%

Sharpekvot

0,69

Schouw & Co A/S

DNK

3,1%

Beta

0,97

Lindab Interna�onal AB

SWE

2,9%

Tracking Error

5,81

Hexpol AB Class B

SWE

2,8%

Informa�onskvot

0,58

Alpha

2,88

Up Capture Ra�o

92,19

Down Capture Ra�o

104,40

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

45,5

Sverige

80,2

Teknologi

16,2

Norge

8,5

Media & kommunika�on

9,1

Finland

7,5

Sällanköpsvaror

6,9

Danmark

3,7

Hälsovård

6,7

Total

Konsument, stabil

6,0

Fas�ghet

4,2

Basindustri & råvaror

3,7

Bank och ﬁnans

1,7

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
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 Global
MSCI ACWI NR USD

YTD

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

5,1
3,4

2,4
0,2

9,1
14,3

9,3
12,5

13,2
14,7

*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

Henrik Andersson
Sedan 20110928

33,7

31,3

27,1

20,7

Lars Johansson
Sedan 20140101

18,3
11,7
2,7

Fondfakta

2,0
6,0

2021

2020

Didner & Gerge Global

2019

2018

Startdatum

1,9
2017

20110928

Fondförmögenhet (MSEK)

5 554

% av �llg. i 10 största innehav

43,2%

MSCI ACWI NR USD

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

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

Antal innehav

32

ISIN

SE0004167567

NAV (per sista månad)

362,36

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

22,4%

Geograﬁsk inriktning

Global

www.svanen.se/fonder

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
0,3%
0,0%
0,3%
0,5%
0,8%
1,0%
1,3%
1,5%
1,8%

0,7

1,5
.

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI 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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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
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 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*
13,3

Standardavvikelse %

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

CAN

6,2%

VMware Inc Class A

USA

4,6%

Centene Corp

USA

4,5%

Hologic Inc

USA

4,2%

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

4,2%

Fiserv Inc

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.
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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

I år

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

13,6
7,9

9,3
3,1

15,9
11,3

9,2
10,3

13,3
11,3

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. 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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Carl Granath
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35,4
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26,5
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Fondfakta
19,1

2021
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Didner & Gerge Small & Microcap

Henrik Sandell
Sedan 20140828

2019

2018

Startdatum

13,0
2017

20140828

Fondförmögenhet (MSEK)

1 929

% av �llg. i 10 största innehav

34,7%

MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

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

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Februari 2022
Under februari månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning
på motsvarande 6,5 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna
period 2,9 procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Lectra,
Where Food Comes From och Paradox Interac�ve.
Franska Lectra är världens ledande �llverkare av moderna skärmaskiner för tex�lier
och utvecklare av CADmjukvaruprogram för bl.a. mönsterkonstruk�on. Kunderna
återﬁnns framför allt inom konfek�ons och bilindustrin (krockkuddar och bilsäten).
Återkommande
intäkter
i
form
av
reservdelar,
underhåll
och
mjukvaruprenumera�oner utgör mer än häl�en av koncernens intäkter.
Servicekontrakt tecknas på årsbasis och betalas i försko�, vilket hjälper �ll a� hålla
nere koncernens kapitalbindning. I början av 2021 meddelade Lectra a� bolaget
köper sin största konkurrent, amerikanska Gerber Technology. Till skillnad från Lectra
så har Gerber sålt en rela�vt stor andel av sina maskiner via lokala återförsäljare,
vilket försvårat försäljning av reservdelar och serviceavtal. Lectra har
uppska�ningsvis i genomsni� 5x så höga serviceintäkter som Gerber. Bara det
amerikanska bolagets beﬁntliga installerade bas utgör alltså en betydande
försäljningspoten�al.
Where Food Comes From (WFCF) erbjuder ursprungsmärkning, kontroll och
cer�ﬁering �ll kunder inom växtodling, djurhållning, va�enbruk, livsmedelsförädling
och handel. WFCF tredjepartscer�ﬁering är en stämpel på a� leverantören följer
standarden för t.ex. olika miljömärkningsprogram. Bolaget är godkänt för a�
cer�ﬁera verksamheter u�från e� hundratal olika program och kan dessutom hjälpa
kunder inom t.ex. livsmedelshandeln med kriterier och metoder för a� veriﬁera helt

Antal innehav

46

ISIN

SE0005962347

NAV (per sista månad)

255,89

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

27,2%

Geograﬁsk inriktning

Europa

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge Small & Microcap

MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

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

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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nya
märkningsprogram.
WFCF
mjukvarulösningar �ll jordbrukare.

�llhandahåller

också

egenutvecklade

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.
Tre av de svagaste innehaven under perioden var Victoria, Embracer Group och
Sabaf.
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.

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*

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.
Italienska Sabaf är världens ledande �llverkare av komponenter �ll gasspisar.
Produktpor�öljen inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsven�ler, där koncernen
har 40% av den europeiska marknaden och en global marknadsandel på 10%. De tre
senaste åren har Sabaf också breddat si� produktutbud med förvärv av
verksamheter inom gångjärn och elektroniska komponenter �ll vitvaror. Koncernen
har också stärkt sin marknadsposi�on genom a� löpande vinna e� antal vik�ga
ﬂerårskontrakt med ﬂera ledande europeiska och nordamerikanska vitvaru�llverkare.

* 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 %

16,39

Land

Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

SWE

4,4%

Embracer Group AB

SWE

4,2%

Cranswick PLC

GBR

4,1%

Bakkafrost P/F

NOR

3,3%

Chargeurs SA

FRA

3,3%

discoverIE Group PLC

GBR

3,2%

Cor�ceira Amorim SGPS SA

PRT

3,1%

Sharpekvot

0,65

Lectra

FRA

3,1%

Beta

0,79

Tracsis PLC

GBR

3,1%

Tracking Error

9,09

CIE Automo�ve SA

ESP

2,8%

Informa�onskvot

0,11

Alpha

1,23

Up Capture Ra�o

89,81

Down Capture Ra�o

90,04

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
22,4

Sverige

21,8

Media & kommunika�on

19,3

Storbritannien

20,9

Industri

16,5

Italien

11,5

Norge

9,8

Frankrike

8,8

USA

6,0

Teknologi

Konsument, stabil

12,8

Sällanköpsvaror

12,4

Hälsovård

9,4

Tyskland

4,5

Basindustri & råvaror

5,4

Portugal

3,4

Bank och ﬁnans

1,7

Spanien

3,1

Nederländerna

3,0

Total

100,0

Övrigt
Total

7,1
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

YTD

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

8,7
3,2

5,1
0,2

9,7
13,1

9,2
11,9

11,7
14,0

*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
Startdatum

3,0
2017

20160831

Fondförmögenhet (MSEK)

440

% av �llg. i 10 största innehav
Didner & Gerge US Small and Microcap

37,8%

MSCI USA Small Cap NR USD

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

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Februari 2022
Trots en vola�l månad stängde fonden oförändrad under februari månad. Bland
fondens bästa bidragsgivare kan nämnas stapelbolaget J&J Snack Foods,
specialförsäkringsbolaget Kinsale samt hälsovårdsbolaget LHC Group.
J&J Snack Foods är marknadsledande �llverkare och distributör av snacks och frysta
drycker. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och �llsammans med regelbundna
prishöjningar har J&J Snack Foods kunnat öka försäljningen varje år i nästan e� halvt
sekel. Året 2020 blev dock e� hack i kurvan då pandemin påverkade försäljningen
nega�vt e�ersom majoriteten av försäljningen sker �ll restauranger, skolor och
sportarenor vilka alla var tvungna a� stänga. Under månaden har bolaget
rapporterat kvartalssiﬀror, som visar på en fortsa� försäljningsåterhämtning nu när
samhällen börjar öppna upp igen, vilket har få� ak�en a� s�ga. Grundaren Gerald B.
Shreiber är styrelseordförande och bolagets största ak�eägare.
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. Under månaden
rapporterade bolaget e� starkare kvartalsresultat än vad marknaden hade förväntat
sig vilket ﬁck ak�en a� s�ga.
LHC Group är en av USAs största aktörer inom hemsjukvård. Bolaget erbjuder vård av
hög kvalitet �ll en rela�vt låg kostnad. Bolagets �llväxt gynnas av a� USA har en
åldrande befolkning. Med LHC Groups tjänster kan ﬂer människor vårdas i hemmet
sam�digt som det håller nere sjukvårdskostnaderna jämfört med vård på sjukhus.
Bolaget grundades 1994 av bolagets nuvarande vd Keith G Myers och hans fru Ginger
Myers som är sjuksköterska.

Antal innehav

30

ISIN

SE0008347447

NAV (per sista månad)

183,39

Förvaltningsavgi�

1,60%

Omsä�ningshas�ghet

28,5%

Geograﬁsk inriktning

Nordamerika

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
2,5%
2,1
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

0,3

0,0%
.
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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Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas isoleringsbolaget
Installed Building Products och medtechbolaget Medpace.

Hållbarhet i korthet

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

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

Medpace är en ledande kontraktsforskningsorganisa�on (CRO) som erbjuder
helhetslösningar för utvecklandet av nya mediciner. Försäljningen drivs av en hög
läkemedelsinnova�on. Bolagets kunder är främst mindre bolag som inte har råd eller
möjlighet a� bygga upp infrastrukturen kring de kliniska studierna själva. Bolaget är
välskö� med starka kassaﬂöden, ne�okassa samt �ll följd av sin aﬀärsmodell
industrihöga marginaler. Bolaget leds av dess grundare och storägare Dr August
Troendle.

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

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 %

15,20

Land

Por�öljvikt %

Kinsale Capital Group Inc

USA

4,1%

UFP Technologies Inc

USA

4,0%

Winmark Corp

USA

3,8%

Advanced Drainage Systems Inc

USA

3,8%

Chemed Corp

USA

3,8%

AptarGroup Inc

USA

3,8%

Inter Parfums Inc

USA

3,7%

Sharpekvot

0,69

J&J Snack Foods Corp

USA

3,7%

Beta

0,69

MSA Safety Inc

USA

3,6%

Tracking Error

9,16

Johnson Outdoors Inc Class A

USA

3,4%

Informa�onskvot

0,26

Alpha

1,03

Up Capture Ra�o

77,66

Down Capture Ra�o

78,17

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

27,8

USA

Hälsovård

27,5

Kanada

5,9

Teknologi

15,8

Övrigt

3,4

Konsument, stabil

7,9

Total

Sällanköpsvaror

7,7

Fas�ghet

5,9

Bank och ﬁnans

4,3

Media & kommunika�on

3,1

Total

90,7

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.

