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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**

18.9
18.3

5.3
2.5

13.6
16.0

5.6
10.3

15.3
11.9

*Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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% av �llg. i 10 största innehav
Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Maj 2022
Stockholmsbörsen slutade maj månad rela�vt oförändrat men med betydande
svängningar under månaden som en följd av stundtals minskad riskvilja. H&M,
Embracer, och OX2 bidrog mest posi�vt �ll fondens utveckling medan Hexagon,
Dome�c och Lindab bidrog mest nega�vt.

40

Antal innehav

SE0000428336

ISIN

3,740.07

NAV (per sista månad)
Förvaltningsavgi�

1.22%

Omsä�ningshas�ghet

73,4%

Geograﬁsk inriktning

Sverige

Sandvik, som är e� större innehav i fonden, höll kapitalmarknadsdag under
månaden och meddelade en höjd �llväxtambi�on �ll 7% per år, från �digare mer än
5%.
Sandvik har en mycket stark posi�on inom produkter och tjänster �ll gruvindustrin.
Elektriﬁering, automa�on och digitalisering påverkar gruvindustrin i allt större
utsträckning, och har poten�al a� leda �ll mycket stora eﬀek�vitetsvinster bland
annat då man kan spara in på kostsam ven�la�on i dri�en av gruvan. Sandvik ser
poten�al för en 60% större marknad för sina lastare när de elektriﬁeras. E�erfrågan
på metaller förväntas även fortsä�a öka kon�nuerligt.
Inom verkstygsaﬀären har Sandvik gjort e� antal betydande förvärv för a�
posi�onera sig mot delar av �llverkningsindustrin med högre �llväxt såsom CAD/
CAMmjukvara och kvalitetskontroll. Bolaget förväntar sig a� �llväxten i dessa
segment mer än kompenserar för det bor�all från mindre verktygskonsum�on �ll
förbränningsmotorer i bilar.
Sandvik ska även under 2022 särnotera aﬀärsområdet Materials Technology. Den
kvarvarande Sandvikkoncernen kommer a� få starkare nyckeltal vad gäller �llväxt,
marginaler och avkastning på kapital. Sammantaget ﬁnns det goda skäl �ll a�
Sandvik bör värderas högre än idag om man presterar i linje med sina nya högre
�llväxtmål.

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 MAJ 2022

Embracer är e� entreprenörsdrivet bolag som utvecklar och förlägger tv, data och
brädspel. Bolaget har varit skickliga i a� knyta �ll sig andra duk�ga entreprenörer i
branschen via förvärv, och har gjort e� stort antal förvärv under de senaste åren.
Man investerar också förhållandevis stora summor i egen utveckling av spel, som kan
leda �ll nya starka spel�tlar under kommande år.
Bolaget är väl posi�onerat för de förändringar som sker i branschen, exempelvis med
avseende på digitalisering av försäljningskanaler och en stor e�erfrågan på bra
innehåll från nya tjänstepla�ormar.
Embracer rapporterade si� sista kvartal för det brutna räkenskapsåret 2021/2022
under månaden. Bolaget fortsä�er ta steg mot betydligt högre intjäningsnivåer och
kassaﬂöden, vilket skulle mo�vera en högre värdering.

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.

Didner & Gerge
Ak�efond
MÅNADSRAPPORT MAJ 2022

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 %

18.67

Land

Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

SWE

6.1%

Hexagon AB Class B

SWE

5.8%

Ge�nge AB Class B

SWE

5.3%

Embracer Group AB

SWE

5.0%

Hennes & Mauritz AB Class B

SWE

4.7%

Sandvik AB

SWE

4.6%

Volvo AB B

SWE

3.9%

Sharpekvot

0.41

AAK AB

SWE

3.5%

Beta

1.06

Bravida Holding AB

SWE

3.3%

Tracking Error

5.98

Hexpol AB Class B

SWE

3.2%

Informa�onskvot

0.72

Alpha

4.72

Up Capture Ra�o

92.12

Down Capture Ra�o

111.45

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

41.8

Sverige

Hälsovård

15.5

Storbritannien

Sällanköpsvaror

11.8

Total

Bank och ﬁnans

8.6

Teknologi

6.4

Media & kommunika�on

5.1

Konsument, stabil

3.7

Basindustri & råvaror

3.3

Fas�ghet

1.9

Ny�otjänster

1.8

Total

97.3
2.7
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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT MAJ 2022

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**

19.2
22.1

4.3
4.3

14.4
16.7

8.6
12.5

20.1
19.3

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

Avkastning i % (SEK)
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Fondförmögenhet (MSEK)

41.2%

% av �llg. i 10 största innehav
Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2022
Småbolagsfonden sjönk marginellt 0,2% i maj vilket kan jämföras med jämförelseindex som sjönk
2,2%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång sjunkit 19,2% i år a� jämföra med
index som gå� ner 22,1%. Fonden gynnades i maj av kursutvecklingen i Embracer, Elekta och
Hexpol. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Lindab,
Nolato ochRejlers.

46

Antal innehav

SE0002699421

ISIN

1,139.39

NAV (per sista månad)
Förvaltningsavgi�

1.40%

Omsä�ningshas�ghet

46,9%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Ge�nge är e� ny� innehav i fonden och är e� medicintekniskt bolag med produkter och lösningar
inom intensivvård, hjärt och kärlvård, opera�onssalar, steril rekondi�onering samt Life Science
sektorn. Bolaget har över 10 000 anställda och försäljning i över 125 länder. Ge�nge har under
ledning av nuvarande VD gjort en imponerande turnaround med en ökande �llväx�akt med
s�gande marginaler och numera en betydligt bä�re balansräkning. På sin kapitalmarknadsdag i
november i förra året utmålade man nya ﬁnansiella mål fram �ll 2025. Man u�alade ambi�onen
a� uppvisa en årlig organisk �llväxt av ne�oomsä�ningen om 46 % samt en �llväxt om >10 % av
justerat resultat per ak�e i sni� under perioden. Man har även mål a� nå en gradvis förbä�ring av
EBITAmarginalen �ll över 21% vid slutet av perioden. Kvartalsrapporten för det första kvartalet
2022 blev en stor besvikelse och ak�en bestraﬀades hårt. Som så många andra bolag drabbades
man av komponentbrister och nedstängningar i Kina vilket ledde �ll e� försäljningsbor�all på
uppska�ningsvis 300MSEK. Vi ser det som e� a�rak�vt läge a� investera i e� bolag med ﬁna
fram�dsutsikter �ll en a�rak�v värdering på grund av kortsik�ga problem.
Hexpol redovisade e� resultat som var betydligt bä�re än väntat trots tuﬀa förutsä�ningar, med en
svag bilindustri, vola�la råvarumaterialpriser och störningar i försörjningskedjor. Bolaget är en
polymerkoncern med starka marknadsposi�oner inom sina nischer. Produkterna som Hexpol
levererar �ll sina kunder är granulat eller strips som i sin tur förädlas �ll en slutprodukt av
kunderna själva. Varje komponent som Hexpol levererar kan ha up �ll 4050 olika insatsvaror och
90% av det man säljer är egenutvecklade recept anpassade �ll kundens applika�on. Bolagets styrka
ligger i en decentraliserad koncern med e� 50tal lokalt drivna enheter. De�a möjliggör korta
leveranskedjor något som blivit alltmer aﬀärkri�skt för deras kunder. Hexpol producerar mot
kundorder och har en prissä�ningsmodell som verkar vara accepterad av kunderna. 2021 var det
bästa året hi�lls för Hexpol och Q1 2021 det bästa kvartalet hi�lls och de�a utan a� bilindustrin
gå� på helfart. Vi har ökat vårt innehav i Hexpol under månaden.

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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT MAJ 2022
Rovio är e� ﬁnskt spelbolag, mest känt för serien av mobilspelen Angry Birds. Bolaget redovisade
en excep�onellt stark spelförsäljnings�llväxt på hela 26% i det första kvartalet. Det är
anmärkningsvärt stark givet en svag mobilspelsmarknad där ﬂera mobilspelsutvecklare redovisat en
nega�v organisk �llväxt under samma period. Por�öljen av Angry Birds spel fortsä�er a� leverera
en god �llväxt och en framgångsrik lansering av det nya Angry Birds Journey bidrog �ll �llväxten
och lovar go� inför fram�den. Under året väntas spelsläpp av bland annat Hunter Assassin 2, en
uppföljare �ll det under förra året förvärvade Ruby Games mest framgångsrika spel. Givet sin starka
balansräkning och ne�okassa ser vi möjligheter för Rovio a� göra intressanta förvärv, om rä�
�llfälle dyker upp. Bolaget anordnade även en kapitalmarknadsdag under maj månad som vi deltog
på. Rovio uppdaterade sina ﬁnansiella mål, klargjorde sina strategiska ambi�oner samt bjöd på en
fördjupad presenta�on av sin teknikpla�orm Beacon. Rovio är den ak�e i Småbolagsfonden som
gå� bäst i år med en uppgång på över +37%.
Förutom kvartalsrapporter, bolagstämmor och kapitalmarknadsdagar har vi under månaden även
hunnit med några företagsbesök. Vi har under maj rest �ll Skåne för a� träﬀa Trelleborg, Thule,
Beijer Ref, Hexpol, Arjo och Lindab.
Största köp under månaden har ske� i Ge�nge, Sweco och Hexpol. Vi har bland annat minskat våra
innehav i Bonava, Heba och Nolato. Vi har sålt hela innehaven i Pexip och Elanders.

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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT MAJ 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 %

19.42

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

7.6%

Bufab AB

SWE

4.3%

Mekonomen AB

SWE

4.2%

Trelleborg AB Class B

SWE

4.2%

Electrolux AB B

SWE

4.0%

Coor Service Management Holding AB

SWE

3.7%

AAK AB

SWE

3.6%

Sharpekvot

0.55

Nolato AB Class B

SWE

3.4%

Beta

0.95

Karnov Group AB

SWE

3.1%

Tracking Error

6.25

Hexpol AB Class B

SWE

3.0%

Informa�onskvot

0.56

Alpha

2.87

Up Capture Ra�o

89.35

Down Capture Ra�o

100.69

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

43.9

Sverige

87.9

Teknologi

17.5

Finland

5.2

Media & kommunika�on

10.4

Norge

5.0
2.0

Hälsovård

7.9

Danmark

Konsument, stabil

6.7

Total

Sällanköpsvaror

5.6

Fas�ghet

4.3

Basindustri & råvaror

3.8

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**

4.7
5.8

0.4
2.5

8.8
12.7

8.7
11.7

12.9
14.1

*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Fondförmögenhet (MSEK)
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% av �llg. i 10 största innehav

44.5%

MSCI ACWI NR USD

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

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2022
Maj månad blev – mä� från start �ll mål – tämligen ovik�g se� ur avkastningssynpunkt.
Världsindex gick ned några �ondels procentenheter. Men se� ur e� annat perspek�v var det allt
annat än en händelselös månad. Dragkampen mellan de som tror på en varak�gt hög inﬂa�onsnivå
och de som anser högre räntor kommer leda in ekonomin i recession och därmed stympa
inﬂa�onstakten, fortsa�e med oförminskad kra�. Varje datapunkt åt ena eller andra hållet ledde
�ll rela�vt stora ränte och börsrörelser. Men, vid månadsski�et blev dock resultatet en
s�llastående börs och en amerikansk långränta kvar på runt 3%. Som vi krönikerade om i april
beﬁnner vi oss i ”inﬂa�onslägret” i deba�en ovan men är givetvis ödmjuka i a� fakta kan ändras.
De investeringar vi har i fonden är inte heller gjorda med denna makromiljö som enda faktor – vi
anser a� det dock är av y�ersta vikt a� Globalfondens innehav är kapabla a� hantera en tuﬀare
�llväxtmiljö med högre räntor överlag. För oavse� vilket läger du �llhör så är dagens nivå på 3%
med all sannolikhet fel vad gäller ”världens vik�gaste siﬀra” (den amerikanska 10års räntan, som
ju agerar som e� slags ankare vad gäller alla investeringar i a� sä�a basen för vad en riskfri
investering avkastar).Går världsekonomin in i recession är den för hög, kvarstår inﬂa�onen på
dagens 8% är den på tok för låg. Vi lever i en spännande �d…!
Under månaden sålde vi ut den sista kvarvarande posten i Oatly(klustret Varumärken). Vår tes om
expanderande marknadsandelar för bolagets havrebaserade produkter och en snar väg �ll
lönsamhet visade sig fel. P.g.a. e� antal omständigheter (ﬂera av dem utom bolagets kontroll
såsom en fabriksbrand, kra�igt höjda spanmålspriser och leverensproblem) så ansåg vi a�
�dpunkten för och nivån på bolagets fram�da lönsamhet var all�ör osäker. Innehavet i Oatly var
under hela Globalfondens ägande por�öljens minsta.

SE0004167567

ISIN

E� bolag stack ut från de innehav som bidrog mest �ll avkastningen under månaden: VMware
(digitala produkter & tjänster). I slutet av månaden bekrä�ades det rykte som ﬂorerat några dagar
innan; chip�llverkaren Broadcom lägger e� bud på bolaget. Uppköpserbjudandet är en mix av
kontant betalning och ak�er i Broadcom och värderar VMware �ll drygt $61mdr, ca 50% över

363.72

NAV (per sista månad)
Förvaltningsavgi�

1.60%

Omsä�ningshas�ghet

22,1%

Geograﬁsk inriktning

Global

www.svanen.se/fonder

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
0.3%
0.2

0.2%

Förutom denna förändring så minskade vi även något i Fairfax Financial (klustret Kapitalallokerare)
e�er god kursutveckling (det är dock for�arande fondens största posi�on). Vi ökade på innehavet i
det rela�vt nya innehavet Euroﬁns Scien�ﬁc (hälsovård & medicinteknik), samt i Qiagen
(hälsovård & medicinteknik) och Aalberts (miljö & energiteknik).
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Antal innehav
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0.1%

0.0
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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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aktuell börskurs vid �llfället. Vi var och är tudelade �ll de�a. VMware är i vårt tyckte e� företag
med en blomstrande fram�d i arbetet med a� digitalisera och eﬀek�visera företags ITmiljöer och
värderingen är även på budnivån ganska modest (ca 20x vinsten). Men – e�ersom ak�emarknaden
inte höll med oss och därmed värderade bolaget lågt så är budpremien på 50% �ll och med över
vad som kanske kunde förväntas. Nu väntar en längre period – sannolikt över e� år – av
regulatoriska prövningar innan aﬀären kan klubbas igenom. Vi avser därför noga följa den aktuella
kursens diﬀerens mot budnivån och u�från de�a om möjligt justera por�öljvikten något.
Bland övriga bolag som bidrog mest �ll avkastningen fanns Shoals (miljö och
energiteknik),Ameresco (miljö och energiteknik) samtNexon (digitala produkter & tjänster).
Sämst totalavkastning på bolagsnivå under april månad kom från Salesforce(digitala produkter &
tjänster), WSP (miljö & energiteknik) samt Zebra Technologies (digitala produkter & tjänster).

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.

Nyckeltal  5 år*
13.6

Standardavvikelse %

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

CAN

6.4%

VMware Inc Class A

USA

5.3%

Centene Corp

USA

4.8%

Fiserv Inc

USA

4.4%

Markel Corp

USA

4.4%

Hologic Inc

USA

4.4%

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

3.9%

NEXON Co Ltd

JPN

3.8%

Sharpekvot

0.7

WSP Global Inc

CAN

3.6%

Beta

0.9

Brookﬁeld Asset Management Inc Registered Shs A Limited Vtg CAN

3.6%

Tracking Error

4.6

Informa�onskvot

0.6

Alpha

1.9

Up Capture Ra�o

88.2

Down Capture Ra�o

99.2

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
25.0

USA

47.1

Bank och ﬁnans

24.9

Kanada

21.3

Teknologi

20.1

Hälsovård

Industri

17.0

Sällanköpsvaror

5.1

Ny�otjänster

4.0

Media & kommunika�on

4.0

Total

100.0

Japan

6.6

Frankrike

4.8

Danmark

4.7

Irland

3.5

Storbritannien

3.1

Brasilien

3.1

Italien

2.7

Nederländerna

2.6

Kina
Total

0.5
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**

19.7
11.5

7.1
3.9

13.1
9.5

5.8
7.2

11.8
10.3

*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

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

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Maj 2022
Under maj månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på
motsvarande 2,6 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period
0,4 procent.
De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var
Embracer, Antares Vision och Paradox Interac�ve.
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 AAA
lanseringar.
Italienska Antares Vision är en av världens ledande �llverkare av Track & Trace
lösningar �ll läke och livsmedelsindustrin. Bolaget �llverkar både maskiner och
mjukvara som hjälper kunderna a� kunna följa och spåra en vara från det a� den
�llverkas och paketeras �lls den når slutkund. Antares �llhandahåller också
maskinvisionssystem, som hjälper �ll med kvalitetskontroll i kundernas
produk�onslinjer. Produk�örfalskningar är tyvärr e� ökande problem både för
läkemedel och livsmedel. E�erfrågan på Antares lösningar drivs därför både av ökade
regulatoriska krav och av kundernas egna behov a� kunna garantera kvaliteten på
sina produkter.
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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.

Didner & Gerge
Small & Microcap
MÅNADSRAPPORT MAJ 2022

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 Tracsis, Victoria, och Arc�cZymes.
Tracsis är en teknikleverantör som erbjuder både hård och mjukvarulösningar men
även konsul�jänster mot transportsektorn i främst England. Bolaget är särskilt starkt
mot tågoperatörer och har tagit fram mjukvarubaserade lösningar för allt ifrån dri�
och traﬁkplanering �ll säkerhet, men har också lösningar för en förbä�rad
kundupplevelse för passagerarna såsom bilje�system och automa�ska
återbetalningar vid långa förseningar. Tracsis har historiskt uppvisat en god �llväxt
och löpande tagit marknadsandelar på den engelska marknaden, men har framöver
ambi�oner a� växa interna�onellt där framför allt USA är en lovande marknad.
Bolaget har också framgångsrikt växt sina intäkter av återkommande karaktär �ll mer
än häl�en av totalen.

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*

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.
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.

* 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 %

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

5.1%

Paradox Interac�ve AB

SWE

4.4%

Bakkafrost P/F

NOR

3.6%

Tracsis PLC

GBR

3.3%

discoverIE Group PLC

GBR

3.2%

CIE Automo�ve SA

ESP

3.2%

16.61

Chargeurs SA

FRA

3.2%

Sharpekvot

0.45

Cranswick PLC

GBR

3.2%

Beta

0.80

Cor�ceira Amorim SGPS SA

PRT

3.1%

Tracking Error

9.35

MAG Interac�ve AB

SWE

2.7%

Informa�onskvot

0.14

Alpha

0.28

Up Capture Ra�o

90.28

Down Capture Ra�o

94.04

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%
22.0

Storbritannien

23.7

Media & kommunika�on

18.7

Sverige

22.6

Sällanköpsvaror

16.9

Italien

11.4

Norge

8.8

Frankrike

8.3

USA

5.4

Teknologi

Industri

15.3

Konsument, stabil

12.1

Hälsovård

9.2

Tyskland

4.0

Basindustri & råvaror

4.8

Spanien

3.5

Bank och ﬁnans

1.0

Portugal

3.5

Nederländerna

2.8

Total

100.0

Övrigt
Total

6.2
100.0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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

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

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

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

YTD

3 mån

3 år**

5 år**

Sedan
start**

13.4
6.8

5.1
3.8

7.4
12.6

8.1
12.0

10.1
12.6

*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

31/08/2016

Fondförmögenhet (MSEK)

398

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

39.3%

MSCI USA Small Cap NR USD

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

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Mars 2022
Fonden hade en nega�v utveckling under maj månad. Bland fondens bästa
bidragsgivare kan nämnas isoleringsbolaget Installed Building Products,
elektronikbolaget Li�elfuse samt cleantechbolaget Ameresco.
Installed Building Products, IBP, är en av USAs ledande installatörer av isolering �ll
bostäder. Bolaget gynnas av 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.
Li�elfuse har en ledande posi�on inom säkringar och kretsskydd �ll elektronik, bilar
och industriella applika�oner. Produkterna utgör en vik�g del av slutprodukterna de
används i men utgör en låg kostnad av produktens totala värde. Priserna pressas
därför inte lika hårt och �llsammans med skalfördelar ger de�a en förklaring �ll
bolagets höga marginaler. Bolaget har fortsa� goda möjligheter �ll förvärvsdriven
�llväxt, utöver organisk �llväxt driven av ökat elektronikinnehåll samt krav på
eﬀek�vare energianvändning i bolagets slutmarknader.
Ameresco är e� ledande miljöteknikbolag som �llhandahåller energilösningar för a�
öka energieﬀek�viteten hos dess kunder. Bolaget gynnas av e� ökat miljöfokus och
behovet a� minska jordens koldioxidutsläpp. Med inriktning på design, installering
och ägande av miljövänliga energilösningar erbjuds den bästa lösningen u�från
kundens behov, önskemål och kapacitet. Bolaget är välskö�, lönsamt och har en
stark bolagskultur präglat av grundaren och VDn George Sakellaris.
Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas ﬁntechbolaget

Antal innehav

30

ISIN

SE0008347447

NAV (per sista månad)

174.11

Förvaltningsavgi�

1.60%

Omsä�ningshas�ghet

25,9%

Geograﬁsk inriktning

Nordamerika

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%

0.0

2.7
.

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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Computer Services och fer�litetsbehandlingsbolaget Progyny.
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.
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.

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 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 %

15.21

Land Por�öljvikt %
UFP Technologies Inc

USA

5.7%

Chemed Corp

USA

4.5%

Li�elfuse Inc

USA

4.1%

Advanced Drainage Systems Inc

USA

3.8%

Inter Parfums Inc

USA

3.8%

Kinsale Capital Group Inc

USA

3.5%

Colliers Interna�onal Group Inc Shs Subord Vo�ng

CAN

3.5%

Sharpekvot

0.62

MSA Safety Inc

USA

3.5%

Beta

0.69

Stantec Inc

CAN

3.4%

Tracking Error

9.19

Winmark Corp

USA

3.4%

Informa�onskvot

0.38

Alpha

0.06

Up Capture Ra�o

74.35

Down Capture Ra�o

78.66

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

33.8

USA

86.0

Hälsovård

23.0

Kanada

10.6

Teknologi

16.1

Övrigt

3.4

Fas�ghet

7.0

Total

Konsument, stabil

6.8

Sällanköpsvaror

6.5

Bank och ﬁnans

3.7

Media & kommunika�on

3.0

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.

