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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Sverige

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

19941021

32 417

47,3%

37

SE0000428336

3 267,66

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                71,4%

Carl Ber�lsson
Sedan 20190325

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Juni 2022

Stockholmsbörsen sjönk under juni månad. Fortsa� hög infla�on, svagare 
konjunktursignaler och en mindre s�mula�v penningpoli�k bidrog �ll fortsa� 
minskad riskvilja. AstraZeneca, Camurus, och AAK bidrog mest posi�vt �ll fondens 
utveckling medan Ge�nge, Sandvik och Thule bidrog mest nega�vt.

AstraZeneca presenterade starka studieresultat från bröstcancerläkemedlet Enhertu 
på en konferens i början av månaden. Läkemedlet visade betydligt bä�re resultat för 
pa�enter med spridd bröstcancer jämfört med nuvarande standardbehandling, och 
förväntas bli e� storsäljande läkemedel för bolaget. AstraZeneca har under de 
senaste åren ha� stora framgångar i framtagning av nya mer effek�va läkemedel 
inom cancervård. Bolaget förväntas visa en god �llväxt under flera år framöver drivet 
av de�a. Marknaden har dock varit ovillig a� värdera upp ak�en på grund av en 
begränsad �lltro �ll a� man kan fortsä�a växa även bortanför de kommande åren, då 
patentutgångar börjar få en större betydelse. Det faktum a� bolaget har ha� en hög 
framgång i kliniska studier av nya cancerläkemedel, däribland Enhertu, och byggt en 
stor pipeline av nya kandidater har gjort a� förtroendet har börjat öka och bidragit 
�ll en större uppgång i år. Ak�en handlas trots uppgången i år �ll en förhållandevis 
a�rak�v värdering.

Ge�nge meddelade a� man sänker sina förväntningar på helårsresultatet bland 
annat på grund av a� e� antal produktkategorier som ha� en stark �llväxt under 
pandemin, däribland livsuppehållande terapi för syresä�ning av organ och sterila 
lösningar avsedda för vaccin�llverkning, bromsar in i något större utsträckning än 
vad man har räknat med. Båda kategorierna var betydelsefulla vinstdrivare för 
Ge�nge under pandemin, men visar trots normalisering i år en god underliggande 
�llväx�akt se� över de senaste åren. Ge�nge har utvecklats i en posi�v riktning 
under nuvarande ledning och har flera verksamhetsområden som kan bidra �ll en 
god vins�llväxt under de kommande åren, vilket också kan komple�eras av förvärv. 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.  **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Ak�efond

SIXRX GR SEK

29,1 16,1 6,3 3,3 14,6

27,9 16,2 8,8 8,0 11,3

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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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).

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.  

De opera�onella förbä�ringar och kostnadsminskningar bolaget har jobbat hårt med 
under flera år bör sam�digt fortsä�a bidra �ll gradvisa resulta�örbä�ringar.

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

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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

19,55

0,29

1,06

5,98

0,74

4,70

92,12

110,86

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Atlas Copco AB B

Hexagon AB Class B

Ge�nge AB Class B

Hennes & Mauritz AB Class B

Embracer Group AB

Sandvik AB

AAK AB

Volvo AB B

Bravida Holding AB

Hexpol AB Class B

SWE 6,8%

SWE 6,1%

SWE 5,3%

SWE 4,8%

SWE 4,8%

SWE 4,3%

SWE 4,1%

SWE 4,1%

SWE 3,6%

SWE 3,3%

Branschfördelning (%)

%

Industri 42,3

Hälsovård 16,5

Sällanköpsvaror 11,4

Bank och finans 7,5

Teknologi 6,8

Media & kommunika�on 5,0

Konsument, stabil 4,3

Basindustri & råvaror 3,5

Ny�otjänster 1,7

Fas�ghet 1,2

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 96,7

Storbritannien 3,3

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Norden

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

9 145

42,6%

45

SE0002699421

1 012,47

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                49,0%

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2022

Småbolagsfonden sjönk 11,1% i juni vilket kan jämföras med jämförelseindex som 
sjönk 14,3%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång sjunkit 28,2% i 
år a� jämföra med index som gå� ner 33,3%. Fonden gynnades i juni av 
kursutvecklingen i Ecoonline. Fondens utveckling missgynnades däremot av 
kursutvecklingen i bland annat Embracer, Bufab och Cint. 

Por�öljbolaget Econonline mo�og e� bud från private equity bolaget Apax Partners. 
Budet är på 22,75 NOK per ak�e och motsvarade en premie på 69% jämfört med 
stängningskursen dagen innan. Trots a� bolaget sedan börsintroduk�onen 
opera�onellt levererat väl så har ak�ekursen, i likhet med andra SaaS bolag, 
utvecklats nega�vt. Budet bekrä�ar a� även andra aktörer såg e� värde i Ecoonline 
som inte reflekterades på börsen. Vi valde a� avy�ra posi�onen i marknaden under 
juni månad.

Electrolux Professional är e� ny� innehav i småbolagsfonden. Bolaget är en 
leverantör av utrustning och tjänster inom storkök, dryck och tvä� �ll bland annat 
hotell och restauranger samt sjukhus och skolor. Bolaget drabbades hårt av 
coronapandemin men möter sedan e� tag e� stort uppdämt behov och en god 
e�erfrågan för sina produkter. Genom förvärvet av Unified Brands har bolaget stärkt 
sin posi�on i USA. Blickar man ut några år ser det ut som vinstutvecklingen kan bli 
gynnsam, i synnerhet om man lyckas komma i närheten av si� lönsamhetsmål med 
en EBITAmarginal på 15%.

Det rela�vt nya innehavet i por�öljen, medicinteknikbolaget Ge�nge vinstvarnande 
under juni månad. Bolaget spår nu en lägre försäljning jämfört med �digare för 
helåret 2022. Ge�nge spår även a� den lägre försäljningen samt en ofördelak�g 
produktmix kommer a� få en nega�v påverkan på rörelsemarginalerna. Trots 
vinstvarningen gick ak�en bä�re än jämförelseindex under juni månad.

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK 33,3 20,4 9,0 9,6 17,8

28,2 13,8 8,2 6,5 18,9

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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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).

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.  

S�gande räntor och slutet på penningpoli�ska s�mulanser bestående av noll eller 
t.o.m. minusränta har föga förvånande riktat blickarna mot fas�ghetsbolagen. 
Obliga�onsmarknaden har näs�n�ll avstannat i Europa för fas�ghetsbolagen och 
noterade obliga�oner har sålt av kra�igt. För fas�ghetsak�er har 
refinansieringsrisken hamnat i fokus. Det är i dagsläget oklart �ll vilken kostnad 
bolagen kommer a� kunna refinansiera sina förfall och i fas�ghetsbolag med svag 
balansräkning och aggressiv finansieringsstruktur finns det en oro för om man 
överhuvudtaget kommer a� kunna refinansiera sig. S�gande räntekostnader kommer 
a� slå mot hela fas�ghetssektorn och småbolagsfonden har en rela�vt liten 
exponering. Sam�digt tenderar marknader a� dra alla bolag över en kam i �der av 
osäkerhet. Castellum förefaller fortsa� a� verka i en marknad med posi�v 
hyres�llväxt. Bolaget har fak�skt uppvisat en posi�v hyresutveckling 9 kvartal i rad 
trots a� kontorsexponeringen har varit nega�vt påverkad av coronapandemin. 
Hyresavtalen är infla�onskopplade vilket innebär a� hyresintäkterna är 
indexreglerade vilket hjälper i en �d med hög infla�on. Bolaget har även rela�vt 
högavkastande fas�gheter och e� antal projekt som färdigställs i när�d och som 
kommer bidraga med kassaflöde från och med nästa år. Castellums existerande 
bankkredi�aciliteter ser ut a� täcka kommande 24 månaders obliga�onsförfall och 
mer där�ll. Ak�en värderas (pricetobook) på nivåer som vi inte se� sedan 
finanskrisen 200809. Så även om det finns en hel del orosmoln på horisonten så är 
det kanske inprisat i vissa bolags ak�ekurser?

Största köp under månaden har ske� i Electrolux Professional, Ge�nge och Lifco. Vi 
har bland annat minskat våra innehav i Ecoonline, Embracer och Bonava. Vi har 
avy�rat hela innehaven iBonava och Ecoonline.

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

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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

20,10

0,44

0,93

6,43

0,44

2,16

89,35

97,78

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Mekonomen AB

AAK AB

Electrolux AB B

Bufab AB

Trelleborg AB Class B

Coor Service Management Holding AB

Karnov Group AB

Hexpol AB Class B

Nolato AB Class B

SWE 6,8%

SWE 4,5%

SWE 4,3%

SWE 4,2%

SWE 4,2%

SWE 4,1%

SWE 4,0%

SWE 3,5%

SWE 3,5%

SWE 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 45,6

Teknologi 16,5

Media & kommunika�on 9,1

Hälsovård 8,7

Konsument, stabil 7,3

Sällanköpsvaror 4,9

Basindustri & råvaror 4,5

Fas�ghet 3,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 88,7

Finland 4,8

Norge 4,1

Danmark 2,4

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                  Global

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20110928

5 310

43,9%

31

SE0004167567

351,43

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                24,0%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2022

Börsens humör vändes åter mot det mer bekymmersamt inställda hållet under slutet av det andra 
kvartalet. Första halvårets nyhetsflöde har utöver rapportering om kriget i Ukraina dominerats av 
�lltagande risker för den världsekonomiska situa�onen. En mängd faktorer konspirerade för a� 
generera ak�emarknadens sämsta första halvår sedan 1970, men de härrörde alla från e� ord: 
infla�on. Försörjningskedjans begränsningar som bland annat FED trodde skulle avta låg bakom 
mycket av infla�onens uppgång och avtog inte, snarare förvärrades några av dessa problem av 
Rysslands invasion av Ukraina som drev upp energi och livsmedelspriserna. Hög infla�on, kra�iga 
räntehöjningar, en problema�sk leveranskedjesitua�on – konsekvensen blev a� konsumenternas 
e�erfrågan började svaja och på finansmarknaderna har diskussionen kring riskerna ökat i 
frekvens. Speciellt diskussionen kring risk för lågkonjunktur.

Som vi skrev för e� år sedan  den värdering av ak�er (som då gällde) kom obestridligen hand i 
hand med högt ställda förväntningar på ekonomisk återhämtning och god �llväxt. Nu hänger denna 
på en skör tråd. Börser föll under första halvåret med 20% �ll 30%. De�a är en bild över hur synen
på risk och riskfyllda investeringar snabbt förändrats. Och de�a över hela spektrumet –
kryptovalutor, börsintroduk�oner och vissa delar av råvarumarknaden har kollapsat sam�digt som 
mer �llväx�okuserade bolag få� se en mer nykter värdering av sina ak�er. Från infla�onsoro �ll
recessionsoro alltså.

Vi är inga makroexperter. Vårt uppdrag är a� investera i e� fåtal ak�er världen över och där vi 
utöver de�a uppenbara faktum vill uppnå en stark avkastning genom a� leta e�er en viss typ av 
företag – verksamheter som drivs med integritet av bra personer vars affärsmodeller kommer vara 
starkare i samhället om 10 �ll 20 år. Värt a� notera är a� innehaven i Globalfonden historiskt har 
växt snabbare och �ll högre lönsamhet än gemene bolag. Vi anser a� förutsä�ningarna för 
kapitallä�a bolag som inte kräver belåning för a� skapa rimlig avkastning på kapitalet och som är 
verksamma inom affärsområden som kommer prioriteras i samhället (�ll exempel digitalisering, 
miljö & energiteknik och modern medicinteknologi) har god möjlighet a� utvecklas väl även i 
sämre ekonomiska klimat.

Inga större förändringar skedde i por�öljen under juni. Men under det första halvåret 2022 �llkom
två innehav. EurofinsScien�fic är e� familjeägt bolag som via e� av världens största nätverk av 
laboratorier �llhandahåller tes�jänster inom fyra huvudområden som har en stark inverkan på 

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

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

i år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Global

MSCI ACWI NR USD

7,9 7,2 7,2 8,3 12,4

9,7 7,3 9,8 11,3 13,5

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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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).

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.  

människors hälsa. ShoalsTechnologies �llhandahåller plugandplay lösningar för elektrisk 
balansering av system (EBOS) för solenergiprojekt. De�a sänker installa�onskostnaden för nya 
solenergisystem radikalt. Utgick gjorde två bolag som funnits en längre �d med por�öljen: 
Ashmore och GileadSciences samt Oatly. Övriga större förändringar var �lläggsinvesteringar i 
Autodesk, Shimano samt Qiagenoch minskningar i VMware, Centene och Fairfax Financial. 

Största posi�va bidragsgivare �ll fondens avkastning under första halvåret var främst 
FairfaxFinancial, Centene, Markel, VMware, Nexon samt Novo Nordisk. I den nega�va vågskålen 
bidrog Zebra Technologies, Schneider Electric, VF Corp, Salesforce, Ameresco samt Icon Plc mest 
nega�vt �ll fondens avkastning. Som helhet var kapitalallokerare det enda investeringsklustret
med posi�v totalavkastning under halvåret medan klustren miljö & energiteknik samt digitala 

produkter & tjänster utvecklades sämst. 

Ser vi mer �ll det andra kvartalet så toppades listan på avkastningsbidrag av VMware e�er a�
chip�llverkaren Broadcom lagte� bud på bolaget. Även halvårets vinnare Centene, Fairfax Financial 
och Novo Nordisk märktes i toppen för kvartalet. På den nega�va sidan märktes Ameresco, B3,
Zebra Technologies samt Schneider Electric. Klustermässigt toppades listan av hälsovård & 

medicinteknik medan miljö & energiteknik fanns i bo�en. 

Sämst totalavkastning på bolagsnivå för juni månad specifikt kom från Ameresco(miljö och 

energiteknik) samt Nexon(digitala produkter & tjänster), B3(digitala produkter & tjänster), samt 

Aalberts(miljö och energiteknik). De bolag som bidrog mest �ll avkastningen Centene (hälsovård 

& medicinteknik), WSPGlobal (miljö & energiteknik), Qiagen (hälsovård & medicinteknik) samt 
Salesforce (digitala produkter & tjänster). 

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

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*

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,7

0,7

0,9

4,6

0,6

2,0

88,2

99,6

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Centene Corp

Markel Corp

Hologic Inc

Fiserv Inc

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

WSP Global Inc

Qiagen NV

Fairfax India Holdings Corp

Stantec Inc

CAN 6,5%

USA 5,1%

USA 4,4%

USA 4,4%

USA 4,3%

USA 4,1%

CAN 4,0%

USA 3,9%

CAN 3,7%

CAN 3,6%

Branschfördelning (%)

%

Hälsovård 27,5

Bank och finans 24,7

Teknologi 18,5

Industri 16,3

Sällanköpsvaror 5,1

Ny�otjänster 4,3

Media & kommunika�on 3,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 45,9

Kanada 22,1

Japan 6,3

Frankrike 5,7

Danmark 4,8

Irland 3,7

Storbritannien 3,2

Italien 2,8

Brasilien 2,6

Nederländerna 2,2

Kina 0,6

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Europa

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20140828

1 620

35,3%

44

SE0005962347

225,33

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                17,1%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Juni 2022

Under juni månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 
5,2 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 9,6 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var Fron�er 
Developments, Integrum och Where Food Comes From.

Fron�er Developments är en bri�sk dataspelsutvecklare och förläggare med flera framgångsrika 
spellanseringar bakom sig. Som spelstudio har Fron�er de senaste åren specialiserat sig på s.k. 
simuleringsspel där spelaren t.ex. kan bygga och sköta nöjesparker eller djurparker. Bolagets 
spelkatalog innehåller �tlar som Elite Dangerous, Planet Coaster, Planet Zoo och Jurassic World 
Evolu�on, vilka alla sålt i miljonupplagor. Gemensamt för spelen är a� de är mycket detaljrika och
de inte primärt spelas för a� vinna utan för a� hi�a intressanta lösningar. Allt de�a ger en hög
omspelbarhetsfaktor och lång livslängd för spelen. E� genomsni�ligt år utgör ny� 
nedladdningsbart material, eller DLCs, �ll äldre spel 4050% av Fron�ers intäkter.

Integrum är en pionjär inom benförankrade �tanfästen som kan kopplas �ll proteser för 
amputerade ben och armar. Metoden man använder sig av kallas osseointegra�on och innebär a� 
en �tanskruv integreras i benvävnaden. Samma metod har framgångsrikt använts under lång �d 
inom marknaden för dentalimplantat och Integrums grundare var en av förgrundsgestalterna inom 
de�a område. För amputerade finns det många fördelar med a� kunna koppla protesen direkt �ll 
Integrums implantatsystem. I december 2020 fick Integrum e� s.k PMA godkännande i USA och 
däre�er har �llväxten på denna marknad tagit fart, vilket bidragit �ll a� bolaget mer än dubblerat 
sina intäkter sedan 2019.

Where Food Comes From (WFCF) erbjuder ursprungsmärkning, kontroll och cer�fiering �ll kunder 
inom växtodling, djurhållning, va�enbruk, livsmedelsförädling och handel. WFCF 
tredjepartscer�fiering är en stämpel på a� leverantören följer standarden för t.ex. olika 
miljömärkningsprogram. Bolaget är godkänt för a� cer�fiera verksamheter u�från e� hundratal 
olika program och kan dessutom hjälpa kunder inom t.ex. livsmedelshandeln med kriterier och 
metoder för a� verifiera helt nya märkningsprogram. WFCF �llhandahåller också egenutvecklade 
mjukvarulösningar �ll jordbrukare.

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

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från EUR �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Small & Microcap

MSCI Europe Small+Micro Cap NR EUR

23,9 8,7 10,4 4,8 10,9

20,0 12,0 5,0 5,9 8,8

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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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

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

4,0 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur 
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge Small & 
Microcap släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens 
intäkter, dvs. hur koldioxideffek�va bolagen i fonden 
är.

Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande 
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp 
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av 
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp 
från konsum�on av el, värme eller ånga).

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.  

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Chargeurs, Embracer och Media & Games Invest.

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.

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 850 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.

Media & Games (MGI) är e� tysk e� digitalt mediabolag och spelutvecklare. Koncernen fick sin 
start 2012 genom förvärvet av Axel Springers spelverksamhet, Gamigo. Sedan dess har MGI 
förvärvat över 35 y�erligare bolag. Flera av dessa har varit missköta och förlus�yngda 
spelutvecklare som sedermera vänts �ll vinst tack vare ökad kostnadsdisciplin och gemensamma 
funk�oner för t.ex. tekniska pla�ormar. Speldivisionen består idag av 10 MMOs (onlinespel som 
kan ha hundratusentals sam�diga spelare) och över 5 000 vardags eller minispel, med sammanlagt 
över 100 miljoner registrerade spelare. MGIs mediadivision, som går under namnet Verve, har 
byggt en pla�orm för a� täcka hela värdekedjan inom onlinemarknadsföring som möter både 
annonsörer och utgivares behov.

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

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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

16,80

0,39

0,79

9,47

0,10

0,41

90,28

92,68

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Paradox Interac�ve AB

Bakkafrost P/F

Cor�ceira Amorim SGPS SA

CIE Automo�ve SA

Cranswick PLC

Tracsis PLC

Fron�er Developments PLC

discoverIE Group PLC

Chargeurs SA

SWE 4,8%

SWE 4,5%

NOR 3,8%

PRT 3,5%

ESP 3,5%

GBR 3,4%

GBR 3,2%

GBR 3,0%

GBR 2,9%

FRA 2,7%

Branschfördelning (%)

%

Teknologi 20,6

Media & kommunika�on 18,8

Sällanköpsvaror 16,9

Industri 14,8

Konsument, stabil 12,7

Hälsovård 10,1

Basindustri & råvaror 5,3

Bank och finans 0,7

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Storbritannien 24,0

Sverige 22,4

Italien 10,9

Norge 9,2

Frankrike 8,1

USA 6,1

Portugal 3,8

Spanien 3,8

Tyskland 3,2

Nederländerna 2,9

Övrigt 5,6

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Didner & Gerge US Small and Microcap MSCI USA Small Cap NR USD

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

Geografisk inriktning                      Nordamerika

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20160831

399

39,9%

30

SE0008347447

175,02

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                26,3%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Juni 2022

Fonden var marginellt upp under juni månad. Bland fondens bästa bidragsgivare kan 
nämnas komponen�llverkaren UFP Technologies, stapelbolaget J&J Snack Foods 
samt konsultbolaget CRA Interna�onal.

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 ökar e�erfrågan för bolagets produkter.

J&J Snack Foods är marknadsledande �llverkare och distributör av snacks och frysta 
drycker. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och �llsammans med regelbundna 
prishöjningar har J&J Snack Foods kunnat öka försäljningen varje år i nästan e� halvt 
sekel. Året 2020 blev dock e� hack i kurvan då pandemin påverkade försäljningen 
nega�vt e�ersom majoriteten av försäljningen sker �ll restauranger, skolor och 
sportarenor vilka alla var tvungna a� stänga. En kombina�on av försäljnings
återhämtning, bra kassaflöden och stark balansräkning har bidragit �ll en bä�re 
utveckling för ak�en den senaste �den. Grundaren Gerald B. Shreiber är 
styrelseordförande och bolagets största ak�eägare.

CRA Interna�onal är en ledande global konsul�irma som är stora inom ekonomiska 
tvister och finansiell rådgivning. Bolagets försäljning gynnas av företagsförvärv och 
sammangåenden, konkurser samt av ökade regleringar. Bolagets främsta 
konkurrensfördel är dess personal och 80% av dem har en specialistutbildning. CRA 
Interna�onal  är e� välskö� bolag med starka kassaflöden som används främst för 
höjda utdelningar och ak�eåterköp.

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

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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*Jämförelseindex är omräknat från USD �ll SEK. Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

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

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge US Small and Microcap

MSCI USA Small Cap NR USD

12,9 3,6 6,2 8,0 10,1

11,3 8,4 9,3 11,0 11,4

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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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).

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.  

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas miljöteknikbolaget 
Ameresco och verkstadsbolaget Advanced Drainage Systems.

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.

Advanced Drainage Systems är en marknadsledande �llverkare av plaströr och 
sep�ktankar för hantering av dag och avloppsva�en. Bolaget växer snabbare än 
marknaden då rör �llverkade av plast �ll skillnad från rör �llverkade av betong och 
metall är billigare, har bä�re prestanda, längre hållbarhet samt är mer miljövänliga. 
Regleringar och ökad e�erfrågan på mer hållbara lösningar tror vi kommer gynna 
bolagets �llväxt under lång �d framöver. Skalfördelar och god kostnadskontroll 
möjliggör s�gande marginaler och starka kassaflöden.

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

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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

15,22

0,62

0,68

9,51

0,28

0,64

74,35

75,40

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

UFP Technologies Inc

Chemed Corp

Inter Parfums Inc

Li�elfuse Inc

Kinsale Capital Group Inc

CRA Interna�onal Inc

Winmark Corp

MSA Safety Inc

Stantec Inc

AptarGroup Inc

USA 6,4%

USA 4,6%

USA 3,9%

USA 3,8%

USA 3,8%

USA 3,6%

USA 3,5%

USA 3,5%

CAN 3,4%

USA 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 33,3

Hälsovård 23,6

Teknologi 15,7

Konsument, stabil 7,3

Fas�ghet 6,8

Sällanköpsvaror 6,8

Bank och finans 4,0

Media & kommunika�on 2,5

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 86,1

Kanada 10,5

Övrigt 3,4

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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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