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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**

18,8
17,4

12,3
8,3

9,9
13,7

5,7
10,9

15,3
12,0

*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Fondförmögenhet (MSEK)

37 019

% av �llg. i 10 största innehav

44,3%

SIXRX GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  April 2022
Under april utvecklades Ak�efonden i nega�v riktning, ungefär som index. E� stort
antal av fondens innehav släppte sina rapporter för det första kvartalet under
månaden. Handelsbanken, Dome�c och Securitas bidrog mest posi�vt �ll fondens
utveckling och Ge�nge, Embracer och Atlas Copco bidrog mest nega�vt.

Antal innehav

42

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

3 740,46

Förvaltningsavgi�

1,22%

Omsä�ningshas�ghet

70,7%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Handelsbanken levererade en stark kvartalsrapport. Räntene�ot utvecklades bra,
kredi�örlusterna var som vanligt minimala och de visade på en förbä�ring av
verksamheten i Storbritannien som ha� det tu� de senaste kvartalen.
Handelsbanken har en låg risk i sin verksamhet och gynnas åtminstone ini�alt av a�
centralbanken höjer räntan.
Dome�c genomgår en större transforma�onsresa i Juan Vargues regi, som har
poten�al a� öka resultatet betydligt de kommande åren. Där
omstruktureringsprogram, minskad komplexitet i verksamheten, ökad
innova�onskra� och modularisering av produkterna, samt en expansion inom
segment med starkare �llväxt och mindre cyklikalitet är vik�ga ak�viteter för a� höja
�llväxten, marginalen och avkastningen. Tillväxten drivs dels organiskt men förvärv
är också en vik�g komponent. Ak�en har utvecklats svagt en �d främst drivet av oron
för a� den höga inﬂa�onen och ökande kostnader ska minska kundernas köpkra�
samt försämra marginalerna. I rapporten för det första kvartalet visade dock Dome�c
a� de genom prishöjningar kunnat kompensera sig rela�vt väl för ökande kostnader.
Dome�c går sannolikt e� par tuﬀare kvartal �ll mötes på grund av omvärldsfaktorer
som påverkar nega�vt just nu. Företaget fortsä�er dock a� utvecklas i rä� riktning
och ak�en är värderad på historiskt låga nivåer vilket inte återspeglar
vinstpoten�alen i bolaget på några års sikt.
Ge�nge har under nuvarande ledning utvecklats i en posi�v riktning. Koncernen har
ﬂera intressanta �llväxtdrivare kommande år, bland annat inom opera�onsutrustning

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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där det ﬁnns e� stort behov a� komma ikapp e�er pandemin,
steriliseringsutrustning relaterat �ll vaccinproduk�on, och livsuppehållande ECMO
terapier. De opera�onella förbä�ringar bolaget har jobbat hårt med under ﬂera år
ger sam�digt i allt större utsträckning resultat. Ge�nge har �digare lyckats navigera
väl i den utmanande omvärldsmiljön med komponentbrist och leveransproblem som
påverkat många företag de senaste kvartalen. Dock påverkades Ge�nge nu mot
slutet av första kvartalet av komponentbrist vilket resulterade i något lägre
försäljning, kvartalsrapporten var därför lite svag. Det kommer vara en fortsa�
utmanande miljö i när�d men bolaget såg redan under april a� de ﬁck ﬂer leveranser
av komponenter och material. De långsik�ga utsikterna för koncernen är oförändrat
goda och ak�en är a�rak�vt värderad.

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 20211231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index är i de�a fall SIXRX.
2,3 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.

Land

Por�öljvikt %

Hexagon AB Class B

SWE

6,3%
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SWE

6,0%

Ge�nge AB Class B

SWE

5,0%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

4,5%

Sandvik AB

SWE

4,4%

Volvo AB B

SWE

3,8%

18,66

Embracer Group AB

SWE

3,7%

Sharpekvot

0,42

Bravida Holding AB

SWE

3,6%

Beta

1,06

AAK AB

SWE

3,5%

Tracking Error

5,96

Dome�c Group AB

SWE

3,5%

Nyckeltal  5 år*
Standardavvikelse %

Informa�onskvot

0,79

Alpha

5,24

Up Capture Ra�o

91,34

Down Capture Ra�o

112,70

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

43,3

Sverige

Hälsovård

14,1

Storbritannien

Sällanköpsvaror

11,7

Total

Bank och ﬁnans

9,5

Teknologi

7,3

Media & kommunika�on

3,8

Konsument, stabil

3,7

Basindustri & råvaror

3,0

Fas�ghet

2,1

Ny�otjänster

1,5

Total

97,2
2,8
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**

19,0
20,4

9,8
8,5

13,0
16,7

9,2
13,5

20,3
19,6

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

Avkastning i % (SEK)
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Startdatum

7,2
2021

Didner & Gerge Småbolag

2020

2019

2018

Fondfakta

2017

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

10 332

% av �llg. i 10 största innehav

40,8%

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  April 2022
Småbolagsfonden sjönk 2,7 procent i april vilket kan jämföras med jämförelseindex
som sjönk med 5 procent. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång
sjunkit 19 procent i år a� jämföra med index som gå� ned 20,4. Fonden gynnades i
april av kursutvecklingen i Coor, Rejlers och Karnov. Fondens utveckling
missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Embracer, Crayon och
Pexip.

Antal innehav

47

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 142,17

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

44,1%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Rejlers är en teknikkonsult med huvuddelen av verksamheten i Sverige och i Finland.
Antalet anställda är kring 2,500 och bolaget taktar på en omsä�ning på ungefär 3
miljarder kronor. Rapporten för det första kvartalet 2022 överträﬀade alla
förväntningar. Omsä�ningen ökade med över 25% och rörelsemarginalen
expanderade 4,1 procentenheter för a� hamna på goda 9,0 procent.
Debiteringsgraden var över 80%. Rädslan för påverkan av covidrelaterad
sjukfrånvaro under kvartalet visade sig vara obefogad. VD Viktor Svensson �llträdde i
februari 2018 och under hans ledarskap har det ske� en markant
lönsamhetsförbä�ring.
Coor är en facility managementleverantör med verksamhet i Norden. Bolagets
största serviceområden är lokalvård, mat & dryck och fas�ghetsservice för
arbetsplatser och fas�gheter. Aﬀärsmodellen är väldigt kassaﬂödegenererande vilket
innebär goda möjligheter �ll både en god utdelning �ll ak�eägare sam�digt som man
har en förvärvsdriven �llväxtstrategi. Under det första kvartalet uppvisade man sin
högsta omsä�ning någonsin och vi�nade om en hög aﬀärsak�vitet. Bolaget bör
kunna hantera en värld med högre inﬂa�onstakt väl då kundkontakt o�a innehåller
indexering kopplat �ll löneutveckling. En värld med högre löneinﬂa�on borde
rimligtvis även leda �ll a� ﬂer bolag ﬁnner det intressant a� outsourca ak�viteter
som inte bedöms som kärnverksamhet.

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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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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Karnov är en leverantör av aﬀärskri�sk informa�on inom juridik, ska� och revision
samt i allt ökande grad även miljö och hälsoskydd. Huvudmarknader är Sverige och
Danmark men bolaget står också inför en intressant expansion inte bara i Norge utan
även i Frankrike och Spanien. De två sistnämnda länderna är avhängigt a� de �digare
annonserade förvärven av Thomson Reuters samt Wolters Kluwer (beskrivet mer i
�digare månadsbrev) blir godkända av lokala konkurrensmyndigheter, något som
förväntas ske i slutet av sommaren.
Pexip är en utvecklare och leverantör av mjukvarulösningar för videokonferenser.
Bolagets kunder är främst myndigheter och stora bolag. I samband med
börsintroduk�onen tog Pexip in pengar som skulle användas �ll a� investera i en
större försäljningsorganisa�on samt produktutveckling. Försäljningsutvecklingen har
tyvärr inte utvecklat sig så bra som bolaget hade hoppats och de har ha�
förvånansvärt svårt a� få utväxling på sin avsevärt större försäljningsstyrka.
Småbolagsfonden har sålt ak�er i bolaget.
Största köp under månaden har ske� i Concentric, Castellum och Crayon. Vi har
bland annat minskat våra innehav i Elanders, Pexip och Biotage.

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 20211231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index i de�a fall är CSRXSE.
3,9 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 %

19,43

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

5,7%

Nolato AB Class B

SWE

4,4%

Bufab AB

SWE

4,4%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,2%

Mekonomen AB

SWE

4,1%

Trelleborg AB Class B

SWE

3,9%

Coor Service Management Holding AB

SWE

3,8%

Sharpekvot

0,58

Electrolux AB B

SWE

3,7%

Beta

0,96

Karnov Group AB

SWE

3,4%

Tracking Error

6,17

AAK AB

SWE

3,2%

Informa�onskvot

0,62

Alpha

3,23

Up Capture Ra�o

89,63

Down Capture Ra�o

102,57

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

44,5

Sverige

86,9

Teknologi

18,8

Norge

6,1

Media & kommunika�on

8,8

Finland

5,0

Konsument, stabil

7,4

Danmark

2,0

Sällanköpsvaror

6,2

Total

Hälsovård

6,1

Fas�ghet

5,0

Basindustri & råvaror

3,2

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
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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  April 2022
I månadsrapporten för mars sammanfa�ade vi a� den svaga inledningen på året delvis
återhämtade sig under slutet av kvartalet. April blev e� återfall i nedgång och den rekyl som kom
gjorde a� vi återvänt ned mot de bo�ennivåer som rådde i mi�en av mars. Anledningarna �ll de�a
var desamma som nämndes �digare. Än mer ökat fokus på inﬂa�on, räntehöjningar och y�erligare
problema�k i leveranskedjor ﬁck ﬂera konjunkturbedömare a� justera ned sina �llväxtprognoser.
Det mesta talar för a� de höga inﬂa�onsnivåer som i nuläget oroar kommer a� dämpas med �den.
Men sannolikt inte ned �ll de extremlåga nivåer som rådde för något/några år sedan. I grund och
bo�en är det inﬂa�onstrycket som förändrar hela investeringsmiljön. Högre inﬂa�on kommer
innebära högre räntor, vare sig världens centralbanker eller andra aktörer vill något annat. Vi tror
a� vi med stor sannolikhet står inför en ny era för investeringar.
Kring de�a ämne krönikerade vi under april. Sammanfa�ningsvis argumenterar vi a� vi inte
osannolikt beﬁnner oss vid en �dpunkt som kan vara en av dessa sällsynta milstolpar då synsä�et
på ak�er och vad som är fungerande aﬀärsmodeller kommer förändras för e� antal år framöver.
Även om det är med en stor dos ödmjukhet som vi nu skriver ned dessa rader kring det vad vi tror
är början på en ny era i investeringsmiljön, så ﬁnns det mycket som pekar på a� ak�er som
�llgångsslag de kommande 40 åren inte kommer a� uppvisa 810% årlig real avkastning (facit för
S&P 500), utan snarare kommer a� innebära generellt lägre vinstmarginaler och lägre mul�plar för
en majoritet av de aﬀärsmodeller som drivits av �llgång �ll billigt kapital, frikos�g ﬁnans och
penningpoli�k, arbitragemöjligheter som uppstå� via en ökad globalisering, etc. Vi tror a� en
investerare, målat med den breda penseln, bör undvika bolag med överdrivet höga värderingar
(den eran är förbi!), serieförvärvare (byggt på obegränsat kapital, höga värderingar samt en
ständigt expanderande ekonomi), fossila bränslen (kan bli månadens vinnare men sannolikt
decenniets förlorare), diskre�onär konsum�on (högre räntor stänger igen bostadsbankomaten,
krig lägger sordi på konsum�onslaxen) samt undvika a� allokera för stor andel av investeringarna
mot amerikanska storbolag (Nasdaq har s�git ca 17% per år sedan 2010. Tillväxtmarknadsindex
endast ca 3% per år).
Istället tror vi på a� äga bolag inom områden som kommer prioriteras av samhället (tex. miljö &
energiteknik, modern hälsovård och medicinteknologi), aﬀärsmodeller som anpassats �ll den
digitalisering samhället genomgår). Företagsvärldens svar på redwoods, som har en bevisad
förmåga a� överleva och utvecklas även i svåra �der. Kapitallä�a bolag och de som inte kräver
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belåning för a� skapa rimlig avkastning på kapitalet. Sammantaget tror vi de�a är a�ribut för bolag
som kommer ha god möjlighet a� skydda sin lönsamhet via nödvändiga prishöjningar.
Ser man på por�öljkomposi�onen som helhet så ﬁnner vi bland de större innehaven “Redwoods”
som Markel, Novo Nordisk och Brookﬁeld Renewable, ”Bolag av vår �d” som Hologic, Icon Plc och
Salesforce samt ﬂera ”Kapitallä�a aﬀärsmodeller” som exempelvis Fiserv, WSP Global och Stantec.
Hur hi�ar vi så dessa bolag. Några enkla frågor a� ställa, men kanske inte all�d lika lä�a a� ﬁnna
svar på om bolaget har en lönsam aﬀärsmodell inom e� kluster med god kapitalavkastning utan
behov av större skuldsä�ning (vallgrav)? Finns goda möjligheter �ll återinvesteringar av översko�
(replikerbarhet)? Har ledande personer god förmåga och karaktär? (värdematchning)? Är bolagets
ak�e vid investerings�llfället rimligt värderad u�från förmågan a� skapa värde över �den?
De tre största innehaven – Fairfax Financial, Centene och VMware – uppvisar samtliga prov på
lönsamma aﬀärsmodeller inom intressanta kluster, med goda möjligheter �ll återinvesteringar, med
bra värdematchning gällande ledning. Dessutom är de rimligt värderade u�från fram�dsutsikterna.
I linje med de�a skedde e� par förändringar under april månad. Utgick gjorde två bolag som
funnits en längre �d med por�öljen, nämligen Ashmore och Gilead Sciences. Bra bolag, bra
värdematchning, rimlig värdering. Varför då sälja? Gemensamt för dessa bolag är a� vi anser a�
förutsä�ningarna/förmågan a� skapa värde över �den försämrats jämfört med när vi investerade i
bolagen och a� vi kan ﬁnna andra aﬀärsmodeller med bä�re förutsä�ning a� skapa värde över �d.
E� sådant bolag �llkom under april: Euroﬁns Scien�ﬁc. Det sedan grundandet år 1987 familjeägda
bolaget besi�er idag e� av världens största nätverk av laboratorier. Euroﬁns �llhandahåller
tes�jänster inom fyra huvudområden som har en stark inverkan på människors hälsa. Bolaget har
e� personligt och vetenskapligt erbjudande av kemiska och mikrobiologiska analyser inom olika
områden – exempelvis lantbruk, livsmedel och miljö. Inom deras specialistområden ﬁnns också
analyser av bland annat bränsle, läkemedel, mjölk samt produk�estning. Bolaget har starka
marknadsposi�oner  #1 globalt inom en majoritet av de ver�kaler man är verksamma inom.
Sekulära trender som ökat fokus på hälsa, miljö och spårbarhet driver ökad e�erfrågan – både via
regleringar och via konsumenters kravbild. Bolaget har under en lång �d fokuserat på a� expandera
både laboratorienätverket och sin produktpor�ölj. I genomsni� har bolaget dubblats i storlek vart
femte år tack vare en kombina�on av organisk och förvärvad �llväxt. Den stora investeringsfasen
är nu genomförd och vi ser skalfördelar och fokus på marginalexpansion driva
lönsamhetsförbä�ringar framgent. Förutom dessa förändringar minskade Globalfonden sin
investering bland annat i Novo Nordisk, Ameresco och Hologic och ökade på innehaven i
Pruden�al, Shimano och Autodesk.
De kluster som i helhet bidrog �ll bäst avkastning under april var hälsovård & medicinteknik samt
kapitalallokerare, medan den svagaste utvecklingen under kvartalet kom från klustren digitala
produkter & tjänster och framförallt miljö- & energiteknik.
Sämst totalavkastning på bolagsnivå under april månad kom från tre bolag kopplat �ll miljö- &
energiteknik nämligen Ameresco,Brookﬁeld Renewable och Shoals Technologies. Även B3 och
Salesforce(digitala produkter & tjänster) uppvisade svagare avkastning. Bland de bolag som
uppvisade bäst avkastning fanns Novo Nordisk (hälsovård & medicinteknik),Fairfax Financial
(kapitalallokerare),Fiserv (digitala produkter & tjänster), Fairfax India (kapitalallokerare) och
Gilead Sciences (hälsovård & medicinteknik).

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 20211231, viktad
genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/Mkr intäkt.
Jmf.index är i de�a fall MSCI ACWI iShares ETF.
1,5 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.
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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.
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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 & Mcrocap  Förvaltarkommentar  April 2022
Under april månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på
motsvarande 6,1 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 2,3
procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Bakkafrost,
Arc�cZymes och Chargeurs.
Bakkafrost är en färöisk laxodlare som, �ll skillnad mot många av bolagets konkurrenter,
är verksam i alla delar av produk�onsprocessen, från foder och ﬁskolje�llverkning �ll
slutprodukt. Bakkafrosts färöiska verksamhet är tydlig kostnadsledare i branschen, med
e� högre rörelseresultat per slaktad ﬁsk och kilo än branschgenomsni�et. Bakkafrost
grundades 1968 av bröderna Mar�n, Hans och Roland Jacobsen, men man gav sig in i
laxbranschen först 1979. Regin, som är son �ll Hans Jacobsen, �llträdde som VD 1989.
Under hans ledning har Bakkafrost konsoliderat laxnäringen på Färöarna, där antalet
aktörer gå� från 60 �ll tre. Sam�digt har koncernen utvecklats �ll en av världens
ledande, och mest lönsamma, laxodlare. Lax är bra mat u�från e� hållbarhetsperspek�v.
Lax har en foderomvandlingsfaktor på 1.2, jämfört med 2.5 för många andra
proteinkällor. Koldioxidavtrycket är dessutom väsentligt lägre för lax. I november 2020
utsåg Coller FAIRR Index Bakkafrost �ll en av världens tre mest hållbara
proteinproducenter.
Norska Arc�cZymes utvecklar enzymer, det vill säga proteiner som fungerar som
katalysatorer i kemiska reak�oner. Bolagets enzymer används bland annat inom forskning
kring �ll exempel genterapi och utveckling av vacciner. I de fall som forskningen leder
fram �ll kommersiella produkter så är Arc�cZymes enzymer redan en integrerad del i
�llverkningsprocessen som det blir mycket svårt och dyrt a� byta ut. Arc�cZymes rörelse
är mycket skalbar med underliggande bru�omarginaler i 90%klassen. Bolaget har
historiskt även ha� andra komple�erande rörelseområden, men enzymverksamheten,
som nu är hela bolaget, har varit lönsamt sedan 2015.
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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
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Chargeurs är e� franskt industrikonglomerat som är världsledande inom e� antal olika
nischer. Koncernen är marknadsledare inom skyddsﬁlm för allt från mobiltelefoner �ll
kylskåp. Kärnkompetensen är inte så mycket kopplad �ll själva plas�olien utan mer �ll
fästmedlet, eller limmet om man så vill. Chargeurs är också världens ledande handelshus i
ull. Produkter med koncernens Na�va Precious Fibersmärke innehåller 100% spårbar ull.
Na�va har marknadens mest långtgående kravbild för kvalitet och cer�ﬁering av
leverantörer vad gäller bland annat miljöpåverkan och djurhantering. Y�erligare e�
område där Chargeurs är marknadsledande är tekniska tex�lier och visuella
kommunika�onslösningar �ll museer och andra oﬀentliga miljöer. Mellanfoder är e� extra
lager tyg som si�er mellan y�ertyg och foder i t.ex. en kavaj. Det är en vik�g funk�on för
kvaliteten då det hjälper �ll a� förstärka och förstyva delar av plagget så a� det håller
formen bä�re. 2021 lanserade Chargeurs varumärket ’Sustainable 360’, vilket är en unik
och miljövänlig serie av mellanlägg. Man har redan nå� kommersiella framgångar och
lyckats få Adidas och Uniqlo som kunder.
Tre av de svagaste innehaven under perioden var Victoria, Embracer och Polygiene.
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 �o opera�va enheterna: THQ
Nordic, Koch Media, Coﬀee Stain, Ampliﬁer Game Invest, Saber Interac�ve, DECA Games,
Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. För närvarande arbetar
koncernens dryga 10 000 spelutvecklare med närmare 230 pågående
spelutvecklingsprojekt, varav 30 stycken avser AAAlanseringar.
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 Fresh
teknologier 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.

* 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).

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 %

16,60

Land

Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

SWE

4,0%

Embracer Group AB

SWE

3,9%

Bakkafrost P/F

NOR

3,8%

Tracsis PLC

GBR

3,5%

discoverIE Group PLC

GBR

3,4%

Cranswick PLC

GBR

3,3%

Cor�ceira Amorim SGPS SA

PRT

3,0%

Sharpekvot

0,45

Chargeurs SA

FRA

2,9%

Beta

0,80

Amsterdam Commodi�es NV

NLD

2,8%

Tracking Error

9,24

CIE Automo�ve SA

ESP

2,7%

Informa�onskvot

0,20

Alpha

0,24

Up Capture Ra�o

90,41

Down Capture Ra�o

97,18

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
23,1

Storbritannien

25,1

Media & kommunika�on

16,8

Sverige

20,8

Sällanköpsvaror

16,4

Italien

11,0

Norge

9,1

Frankrike

8,2

USA

5,8

Teknologi

Industri

15,5

Konsument, stabil

12,9

Hälsovård

9,5

Tyskland

4,4

Basindustri & råvaror

4,6

Portugal

3,3

Bank och ﬁnans

1,2

Nederländerna

3,1

Spanien

3,0

Total

100,0

Övrigt
Total

6,3
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**

10,9
6,8

2,1
1,7

7,6
9,8

8,0
11,2

10,8
12,8

*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)

404

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

37,9%

MSCI USA Small Cap NR USD

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

Antal innehav

31

Fonden hade en nega�v utveckling under april månad. Bland fondens bästa
bidragsgivare kan nämnas ﬁntechbolaget Computer Services, komponen�llverkaren
UFP Technologies samt sjukgymnas�kbolaget U.S. Physical Therapy.

ISIN

Förvaltningsavgi�

1,60%

Fintechbolaget Computer Services �llhandahåller systemlösningar för den ﬁnansiella
sektorn. Bolaget gynnas av e� ski�e �ll digitala banktjänster samt bankers
outsourcing av dessa. Fokus och diversiﬁering ligger på hög servicefaktor vilket bland
annat visar sig i bolagets höga andel återkommande intäkter. Förutom servicen
skapar långa kontrakt och regleringar starka inträdesbarriärer för bolaget. Computer
Services har en stark bolagskultur och både anställda som ledning har arbetat länge
inom bolaget.

Omsä�ningshas�ghet

28,1%

UFP Technologies �llverkar förvaringslösningar och komponenter främst �ll
medicintekniska produkter. E�erfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande
befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. UFP
Technologies grundades 1963 och leds idag av Jeﬀrey R. Bailly, son �ll en av
grundarna. E�erfrågan på bolagets produkter inom medicinteknik drabbades nega�vt
av coronapandemin då många opera�oner ställdes in. Allte�ersom planerade
opera�oner sä�s igång igen borde e�erfrågan för bolagets produkter öka.
U. S. Physical Therapy är e� av USAs största sjukgymnas�kföretag. E�erfrågan på
bolagets tjänster gynnas främst av a� USA har en åldrande befolkning och a�
sjukgymnas�k ses som e� bra alterna�v �ll opera�oner och smärts�llande. Bolaget
har dessutom e� snabbväxande segment relaterat �ll arbetsplatsskador som sy�ar
�ll a� förhindra skador samt påskynda återgång �ll arbete e�er skada. U.S. Physical
Therapy är e� välskö� bolag med höga kassaﬂöden och en stark bolagskultur

SE0008347447

NAV (per sista månad)

Geograﬁsk inriktning

179,02

Nordamerika

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

1,4

2,3%
3,0%
3,8%

3,7

4,5%
.
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
fer�litetsbehandlingsbolaget Progyny och hälsovårdsbolaget Medpace.

Hållbarhet i korthet

Progyny är e� ledande bolag inom förmånsbaserad fer�litetsbehandling. Bolaget
växer �ll följd av a� ﬂer väljer a� skaﬀa barn senare i livet samt a� förmånen ger
arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på a� hi�a och behålla anställda. Progynys
databaserade modell skräddarsyr individanpassade fer�litetsbehandlingar. Modellen
har historiskt ge� e� bä�re resultat �ll en lägre kostnad än hos bolagets
konkurrenter. Progyny får höga betyg från dem som använder tjänsten vilket även
visar sig i en nära 100% kundlojalitet.

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 20211231, viktad
genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/Mkr intäkt.
Jmf.index är MSCI USA Small Cap iShares ETF.
4,2 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 %

15,24

Land

Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

USA

4,8%

Chemed Corp

USA

4,6%

Inter Parfums Inc

USA

3,7%

Kinsale Capital Group Inc

USA

3,6%

Advanced Drainage Systems Inc

USA

3,6%

AptarGroup Inc

USA

3,6%

Winmark Corp

USA

3,5%

Sharpekvot

0,62

Li�elfuse Inc

USA

3,5%

Beta

0,69

Stantec Inc

CAN

3,5%

Tracking Error

9,12

Computer Services Inc

USA

3,4%

Informa�onskvot

0,32

Alpha

0,31

Up Capture Ra�o

76,20

Down Capture Ra�o

79,23

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

32,6

USA

Hälsovård

24,0

Kanada

9,7

Teknologi

16,3

Övrigt

3,5

Sällanköpsvaror

7,2

Total

Konsument, stabil

7,1

Fas�ghet

6,1

Bank och ﬁnans

3,8

Media & kommunika�on

3,0

Total

86,8

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.

