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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

32 809

45,9%

38

SE0000428336

3 347,1

1,22%

Omsä�ningshas�ghet                                60,1%

Simon Peterson
Sedan 20190902

Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2022

Stockholmsbörsen utvecklades posi�vt i oktober. Börsen har fortsa� stort fokus på 
infla�onen, räntan och konjunkturutsikterna. Atlas Copco, Ge�nge och Hexpol var 
största posi�va bidragsgivarna �ll fondens utveckling. Embracer, OX2 och AddLife 
bidrog mest nega�vt under månaden.

Under oktober presenterade en stor del av börsbolagen sina rapporter för det tredje 
kvartalet. De flesta av fondens innehav har också rapporterat. En klar majoritet av 
innehaven fortsä�er a� leverera starkt i en mer utmanande omvärld, vilket bidrog 
posi�vt �ll avkastningen under månaden.

Atlas Copcos rapport visar a� koncernen fortsä�er a� utvecklas starkt. Det var 
intressant a� se den starka orderingången inom kompressorteknik, som ökade 
organiskt med över 20% jämfört med motsvarande period föregående år. 
Kompressorer är e� av dem vik�gaste verktygen för industrin men sam�digt är 
kompressorer en stor energiförbrukare. En stor del av totalkostnaderna för en 
kompressor under sin livscykel är energi. Atlas Copco erbjuder bra lösningar för a� 
minska energiförbrukning och återvinna värmen vilket skapar en betydande posi�v 
effekt både för kundernas resultat och miljön. Den här typen av investeringar har 
blivit mer intressanta i och med större fokus på hållbarhet och på grund av de höga 
energipriser vi har idag. Atlas såg även ökad e�erfrågan på kompressorer från LNG 
applika�oner, ba�eri applika�oner och carbon capture, vilka alla är kopplade �ll mer 
hållbara energilösningar.

Ge�nge har ha� e� tu� år på börsen men utvecklades starkt under oktober. 
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 med förvärv. De opera�onella förbä�ringar och 
kostnadsminskningar bolaget har jobbat hårt med under flera år bör sam�digt 

*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

27,4 7,8 6,3 2,8 14,6

26,0 8,5 7,7 7,8 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.  

fortsä�a bidra �ll gradvisa resulta�örbä�ringar. Balansräkningen är stark och 
värderingen är a�rak�v. 2022 har dock varit utmanande. Planerad kirurgi har inte 
återhämtat sig �ll prepandemiska nivåer och produkter som används vid behandling 
och vaccin av covid19 har utvecklats svagare än vad bolaget beräknat. Problem i 
leveranskedjorna, nedstängningar i Kina, personalbrist i vården och oro kring 
sjukhusens budgetar har påverkat nega�vt. Därför var nedguidningen för helåret i 
kvartalsrapporten inte oväntad. Ge�nge har alltjämt goda långsik�ga fram�dsutsikter 
för god vins�llväxt.

Embracer är e� entreprenörsdrivet bolag som utvecklar och förlägger tv och 
dataspel, mobilspel och brädspel. Embracer har varit framgångsrika med a� knyta �ll 
sig duk�ga entreprenörer och rä�gheter i branschen via förvärv, och har gjort e� 
stort antal förvärv under de senaste åren. Embracers utvecklingspor�ölj har mognat 
och bolaget har nu kommit in i en spännande fas med många spelsläpp planerade 
under de kommande åren. Därför har bolaget god poten�al a� nå betydligt högre 
intjäningsnivåer och kassaflöden, vilket skulle mo�vera en högre värdering. 
Embracers kvartalsrapport kommer i mi�en på november.

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

20,75

0,26

1,04

6,07

0,76

4,78

92,26

110,13

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Atlas Copco AB Class B

Hexagon AB Class B

Ge�nge AB Class B

Svenska Handelsbanken AB Class A

Volvo AB Class B

Bravida Holding AB

Hexpol AB Class B

AAK AB

Embracer Group AB

Sandvik AB

SWE 7,4%

SWE 6,1%

SWE 5,2%

SWE 4,8%

SWE 4,0%

SWE 3,9%

SWE 3,9%

SWE 3,7%

SWE 3,4%

SWE 3,3%

Branschfördelning (%)

%

Industri 45,1

Hälsovård 14,9

Bank och finans 10,2

Sällanköpsvaror 7,5

Teknologi 7,0

Basindustri & råvaror 4,2

Konsument, stabil 3,9

Media & kommunika�on 3,6

Fas�ghet 2,0

Ny�otjänster 1,6

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 96,8

Storbritannien 3,2

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.



Didner & Gerge 

Småbolag
MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2022

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

8 285

37,5%

40

SE0002699421

939,66

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                54,0%

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Erik Nordström
Sedan 20220815

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  oktober 2022

Småbolagsfonden steg 3,3% i oktober vilket kan jämföras med jämförelseindex som 
steg 7,1%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång sjunkit 33,4% i år, 
vilket kan jämföras med index som gå� ner 34,4%. Fonden gynnades i oktober av 
kursutvecklingen i Vitec, MEKO och Hexpol. Fondens utveckling missgynnades 
däremot av kursutvecklingen i bland annat Embracer, Coor och Nolato.

Oktober präglades av mer posi�va tongångar på världens börser även om det 
for�arande råder en stor osäkerhet kring var den globala ekonomin ska ta vägen 
under 2023. Under månaden har många bolag öppnat böckerna och redovisat sina 
siffror för årets tredje kvartal. Precis som alla rapportperioder, så har denna bjudit på 
såväl posi�va som nega�va överraskningar, men vad som s�cker ut är a� vi har se� 
ovanligt stora intradagsrörelser i många ak�er. De�a är även något som har präglat 
småbolagsfondens innehav och vi har tagit �llfället i akt a� köpa mer ak�er i vissa 
bolag där vi har anse� a� den nega�va kursrörelsen på rapportdagen har varit 
obefogat stor.

Por�öljbolaget Coor, som är en helhetsleverantör inom facility managementtjänster 
(lokalvård, fas�ghetsförvaltning, restaurang, recep�onsbemanning, etc.), redovisade 
en Q3rapport som kom in något under marknadens förväntningar vad gäller 
försäljningen, men där EBITAmarginalen om 4,4% var en större besvikelse. De�a 
renderade i en omfa�ande kursnedgång på rapportdagen och ak�en, som historiskt 
har stå� emot börsnedgångar och oros�der rela�vt väl, är nu ned 25% i år. Orsaken 
�ll resultatmissen i Q3rapporten är �ll stor del hänförlig �ll a� Coor har e� antal nya 
uppdrag som har ini�erats under kvartalet, men även �ll en normal fördröjning vad 
gäller årliga prisjusteringar för a� kompensera för ökade kostnader. A� 
kontraktsmarginalen pressas under uppstartsfasen av e� mandat är naturligt då 
ini�ala investeringar görs för a� komma på plats hos en ny kund. När det kommer �ll 
prisjusteringar, så är majoriteten av bolagets kontrakt indexreglerade med en årlig 

*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

33,4 16,5 5,1 4,5 17,8

34,4 13,3 6,7 9,0 17,2

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 OKTOBER 2022

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.  

revidering som normalt se� sker i inledningen av e� ny� år. I �der av hög infla�on 
har �dsfördröjningen mellan kostnadsökningar och prisjustering mot kund således en 
tydligare effekt på resultatet. Även om dessa två faktorer hade en stor påverkan på 
resultatet i det tredje kvartalet, så utgör de en naturlig del av Coors affärsmodell och 
i e� historiskt perspek�v har vi se� a� effekten tenderar a� vara övergående. Vidare 
ska man komma ihåg a� de kontrakt som man skriver med sina kunder är långa 
(många gånger 34 års löp�d), vilket innebär a� de mandat som har ini�erats i det 
tredje kvartalet kommer a� löpa under många år framöver. E�ersom vi tror a� den 
lägre EBITAmarginalen är temporär har vi valt a� öka vårt ägande i Coor e�er 
rapporten.

E� bolag som Småbolagsfonden har ägt under många år är industrikoncernen Lifco 
som består av närmare 200 bolag verksamma inom tre olika affärsområden; Dental, 

Demoli�on & Tools samt Systems Solu�on. Bolaget släppte den 21 oktober en stark 
Q3rapport där man redovisade en omsä�nings�llväxt om 20,7% y/y (+10,2% 
organiskt), sam�digt som EBITA ökade med 28,0% y/y. Lifco har en lång och 
framgångsrik historik av a� förvärva välskö�a och lönsamma bolag inom a�rak�va 
nischer och har under perioden 2006–2022 (rullande 12 månader) lyckats 
åstadkomma en genomsni�lig årlig försäljnings och EBITA�llväxt om 13,7% 
respek�ve 18,7%. Vi anser a� Lifcos Q3rapport utgör e� y�erligare bevis på a� 
bolaget kan fortsä�a a� växa såväl organiskt som genom förvärv under många år 
framöver och har mot denna bakgrund valt a� öka vår posi�on i ak�en.

Största köp under månaden har ske� i Lifco och Electrolux Professional. Vi har bland 
annat minskat våra innehav i Hexpol, Knowit och Trelleborg. Vidare har vi avy�rat 
hela innehaven i Schouw & Co., Heba och VBG.

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

21,67

0,33

0,92

6,77

0,60

3,48

86,73

98,54

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

MEKO AB

AAK AB

Embracer Group AB

Castellum AB

Nolato AB Class B

Karnov Group AB

Vitec So�ware Group AB Class B

Lifco AB Class B

Bufab AB

Coor Service Management Holding AB

SWE 4,6%

SWE 4,4%

SWE 4,0%

SWE 3,8%

SWE 3,7%

SWE 3,7%

SWE 3,4%

SWE 3,4%

SWE 3,3%

SWE 3,2%

Branschfördelning (%)

%

Industri 47,3

Teknologi 19,6

Hälsovård 8,8

Konsument, stabil 7,0

Media & kommunika�on 5,9

Fas�ghet 5,5

Basindustri & råvaror 3,6

Sällanköpsvaror 2,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 89,5

Finland 5,0

Norge 3,7

Danmark 1,8

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 Global MSCI ACWI NR USD

*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

5 515

42,9%

30

SE0004167567

369,08

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                23,6%

Henrik Andersson
Sedan 20110928

Lars Johansson
Sedan 20140101

Globalfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2022

Oktober är en börsmånad känd för historiskt skrämmande börskrascher som de 1929, 1987 och 
2008. Trots a� makroekonomiska faktorer och mörka �dningsrubriker fortsa�e a� oroa 
ak�emarknaden under oktober 2022 så uteblev kraschtendenserna. Istället steg globala 
ak�emarknader under något som kan beskrivas som e� lä�nadsrally under andra halvan av 
månaden.
Infla�onen är fortsa� besvärande sam�digt som fortsa�a räntehöjningar ökar risken för en kra�ig 
inbromsning i ekonomin. Ledande indikatorer pekar mot dystrare konjunkturutsikter. Huruvida det 
värsta av 2022 är över beror på om kommande infla�onsrapporter visar några tecken på avkylning. 
Vad  Federal  Reserve  gör  med  räntorna  vid  årets  två  sista  möten  kommer  också  vara  i  fokus. 
Marknadens  hyperfokus  på  denna  enda  faktor  betyder  a�  den  förmodligen  förblir  källan  �ll 
osäkerhet under de kommande månaderna. Räkna med vola�litet!

Ak�euppgången kom trots nedslående resultatrapporter från stora teknikföretag, där �llväxten inte
nådde  förväntningarna  �ll  fullo.  De�a  är  något  som  tenderat  a�  diktera  marknadsindexets 
utveckling  under  en  lång  period.  Vi  är  nu  inne  i  den  mest  intensiva  delen  av  rapportperioden. 
Besvikelser  straffas  hårt,  men  vi  gick  in  med  låga  förväntningar  vilket  gjort  a�  stressen  på 
marknaderna  har  varit  kontrollerad.  På  det  hela  taget  har  dock  rapportsäsongen  varit  bra,  men 
tydliga osäkerhetstecken kring framåtblickande e�erfrågan har också varit återkommande. Ser man 
framåt mot november kan avslutningen av tredje kvartalets resultatsäsong möjligen ge y�erligare 
lä�nad, och månaden är historiskt se� en av årets starkaste för ak�er. Men det kan lika gärna gå åt 
andra hållet. Räkna med vola�litet!

Det  ser  ut  som  a�  vi  går  in  i  den  å�onde  globala  EPS  recessionen  under  de  senaste  50  åren.  I 
genomsni� varade de  föregående sju  recessionerna  två år och vinsterna sjönk med 31%. Medan 
vinstprognoserna för Japan, Europa och �llväxtmarknader redan prisar in tvåsiffriga minskningar av 
vinster ser förväntan på USAbaserade bolag fortsa� hög ut. Sammantaget ligger vins�örväntan för 
2023 på e� fall någonstans mellan 5 och 10%, vilket ur e� historiskt perspek�v ser op�mis�skt ut. 
(källa: Ci�). Räkna med vola�litet!

Vola�liteten  kan  förklaras  med  en  dragkamp  mellan  makroekonomiska  faktorer  som  �llväxt, 
infla�on och räntor, som gradvis försämrats, och ak�evärderingar, som kommit ner �ll vad som kan 
anses vara rimliga nivåer. Även posi�oneringen bland placerare som �dvis varit mycket nega�v har 

*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

3,3 2,3 7,1 7,5 12,5

3,7 0,1 9,7 11,2 13,7

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.  

påverkat  utvecklingen.  Sam�digt  är  varken  värderingar  eller  förväntningar,  trots  räntehöjningar,  i
många fall ännu inte frikopplade från de i närhistorien väldigt lågt ställda avkastningskrav som fick 
marknaden a� s�ga kra�igt under många år av lågräntemiljö. Räkna med vola�litet!

Räknar man som  investerare med vola�litet  så vet man också a� �llfällen a� hi�a  in  i nya  (eller 
nygamla) innehav kan dyka upp när man minst anar det. Eller ibland kan möjligheter dyka upp inom 
befintlig por�ölj. Vi har �digare skrivit a� vi fokuserar med extra kra� på a� analysera många av de 
högkara�ga företag med ledande posi�oner inom de områden vi anser ha strukturell medvind (de 
så kallade klustren). Inga nya innehav �llkom dock under oktober.

Avkastningsmässigt kom de främsta bidragenfrånB3 (Digitala produkter & tjänster), konsultbolagen 
WSP Global (Miljö & energiteknik) och Stantec (Miljö & energiteknik), Fiserv (Digitala produkter & 

tjänster),Autodesk (Digitala produkter & tjänster).  På  andra  sidan  avkastningstabellen  märktes 
Ameresco (Miljö & energiteknik),  Brookfield Renewable (Miljö & energiteknik),  Pruden�al
(Kapitalallokerare),  Brookfield Asset Management (Kapitalallokerare) samt  Nexon (Digitala 

produkter & tjänster).

Främsta  investeringskluster  blev  därmed  Digitala produkter & tjänster följt  av  Hälsovård & 

medicinteknik. Fondens två minsta  investeringskluster, Varumärken och New ventures, placerade 
sig något under nollstrecket under månaden.

Fonden  har  under  månaden  gjort  �lläggsinvesteringar  i  e�  antal  bolag,  bland  annat 
Pruden�al,Brookfield Asset Management samtAalberts. De�a har finansierats genom minskningar 
i bland annat Centene,B3 samtFairfax Financial.

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

14,1

0,6

0,9

4,6

0,7

2,7

86,8

101,9

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg

Fiserv Inc

WSP Global Inc

Hologic Inc

Stantec Inc

Markel Corp

Qiagen NV

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

Brookfield Asset Management Inc Registered Shs A Limited Vtg

Centene Corp

CAN 6,1%

USA 5,2%

CAN 4,6%

USA 4,4%

CAN 4,2%

USA 4,1%

USA 3,8%

USA 3,7%

CAN 3,5%

USA 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Hälsovård 25,6

Bank och finans 24,3

Teknologi 20,4

Industri 18,7

Sällanköpsvaror 4,2

Ny�otjänster 3,9

Media & kommunika�on 3,0

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 45,4

Kanada 22,6

Frankrike 6,2

Japan 5,6

Danmark 4,7

Irland 3,5

Storbritannien 3,3

Brasilien 3,3

Nederländerna 2,8

Italien 2,5

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

1 547

34,0%

45

SE0005962347

219,29

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                15,9%

Carl Granath
Sedan 20140828

Henrik Sandell
Sedan 20140828

Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Oktober 2022

Under oktober månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning 
på motsvarande 7,0 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna 
period 7,2 procent.

De tre innehav som bidrog mest posi�vt �ll avkastningen under månaden var MAG 
Interac�ve, Bakkafrost och discoverIE.

MAG Interac�ve är en svensk mobilspelsutvecklare. Sammanlagt har bolagets 
spelpor�ölj över 350 miljoner nedladdningar. MAG Interac�ve fick en succé med si� 
första spel ”Ruzzle” som laddats ned över 50 miljoner gånger globalt. Bolaget har 
följt upp de�a med y�erligare å�a spel som har laddats ner över 10 miljon gånger. 
Senaste spelet a� nå denna milstolpe var det sociala frågesportsspelet ”Nya 
Quizkampen”, som lanserades i maj 2020. I slutet av 2020/början av 2021 förvärvade 
MAG Interac�ve den svenska spelstudion Apprope, vars nysläppta ordpusselspel, 
”Word Mansion”, passerade en miljon nedladdningar redan i maj 2021.

Bakkafrost är en färöisk laxodlare som, �ll skillnad mot många av bolagets 
konkurrenter, är verksam i alla delar av produk�onsprocessen, från foder och 
fiskolje�llverkning �ll slutprodukt. Bakkafrosts färöiska verksamhet är tydlig 
kostnadsledare i branschen, med e� högre rörelseresultat per slaktad fisk och kilo än 
branschgenomsni�et. Lax är bra mat u�från e� hållbarhetsperspek�v. Lax har en 
foderomvandlingsfaktor på 1.2, jämfört med 2.5 för många andra proteinkällor. 
Koldioxidavtrycket är dessutom väsentligt lägre för lax. I november 2020 utsåg Coller 
FAIRR Index Bakkafrost �ll en av världens tre mest hållbara proteinproducenter.

discoverIE är en bri�sk industrigrupp som designar och producerar komponenter för 
elektroniska applika�oner. De senaste �o åren har discoverIE svängt om från 
distribu�on av andras produkter �ll egen produk�on av affärskri�ska komponenter 

*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

26,0 7,7 9,6 3,1 10,1

20,9 6,9 2,8 3,9 8,3

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: 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.  

sam�digt som koncernen fokuserat alltmer på �llväxtsegment som t.ex. förnyelsebar 
energi, där �llverkarna av vindturbiner är den enskilt största kundgruppen. Då 
discoverIEs komponenter o�a blir indesignade i kundernas produkter blir koncernens 
intäkter alltmer av återkommande karaktär.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Embracer, Polygiene och Expert.ai.

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.

Polygiene är e� svenskt bolag som utvecklar luktkontroll och an�bakteriella 
lösningar för tex�lier. Bolaget startades som en avknoppning från svenska 
kemibolaget Perstorp. I och med förvärvet av engelska Addmaster i slutet av 2020 så 
breddade koncernen si� erbjudande �ll produkter för även hårda och mjuka ytor. 
Polygienes Stays Freshteknologier säkerställer a� produkter håller sig fräscha längre, 
så a� de inte behöver tvä�as så o�a, vilket i sin tur förlänger livslängden på e� plagg. 
Koncernen har fler än 200 partners världen över inom olika segment, såsom sport 
och fri�d, livss�l, inredning, skor och arbetskläder.

Expert.ai är e� italienskt bolag med över 20 års erfarenhet av a� utveckla AIbaserad 
mjukvara för kogni�v databehandling och textanalys. Experts flaggskeppsprodukt 
Cogito kan fullt ut simulera den mänskliga förmågan a� läsa och förstå en text på tolv 
olika språk, men �ll en has�ghet som vida övers�ger någon människas. Cogito kan 
läsa och förstå hela Wikipedia på under två �mmar. Expert.ais kundkrets återfinns 
inom en mängd olika sektorer och samhällsfunk�oner som t.ex. bank och försäkring, 
media, läkemedel och olika myndigheter. AIlösningar har historiskt varit mycket 
kundanpassade, men Expert utvecklar löpande erbjudanden som skall gå snabbt a� 
implementera.

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 OKTOBER 2022

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

17,64

0,28

0,80

9,45

0,08

0,11

90,61

92,79

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Paradox Interac�ve AB

discoverIE Group PLC

MAG Interac�ve AB

Interpump Group SpA

CIE Automo�ve SA

Fron�er Developments PLC

Embracer Group AB

Cranswick PLC

Bakkafrost P/F

Chargeurs SA

SWE 5,0%

GBR 3,8%

SWE 3,6%

ITA 3,3%

ESP 3,3%

GBR 3,2%

SWE 3,1%

GBR 3,0%

NOR 3,0%

FRA 2,6%

Branschfördelning (%)

%

Media & kommunika�on 20,2

Teknologi 19,4

Sällanköpsvaror 18,7

Industri 16,7

Hälsovård 10,6

Konsument, stabil 9,7

Basindustri & råvaror 3,8

Bank och finans 0,7

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Storbritannien 27,8

Sverige 21,4

Italien 11,2

Norge 8,0

Frankrike 7,7

USA 7,0

Spanien 3,6

Portugal 2,9

Tyskland 2,9

Nederländerna 2,6

Övrigt 5,1

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                      Nordamerika

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20160831

535

38,1%

32

SE0008347447

211,88

1,60%

Omsä�ningshas�ghet                                41,2%

Jessica Frank
Sedan 20160831

Linn Hansson
Sedan 20190819

US Small & Microcap  Förvaltarkommentar  Oktober 2022

Fonden hade posi�v utveckling under oktober månad. Bland fondens bästa 
bidragsgivare kan nämnas Medpace Holdings, Kinsale och MSA Safety.

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

Specialförsäkringsbolaget Kinsale erbjuder sak och olycksfallsförsäkring främst �ll 
mindre kunder. Bolagets konkurrensfördel består av a� använda en egenutvecklad 
teknik för a� förbä�ra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, vilket har 
resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsni�et. Kinsale 
är e� välskö� bolag som leds av sin grundare Michael Kehoe. Under månaden 
rapporterade bolaget e� starkare kvartalsresultat än vad marknaden hade förväntat 
sig vilket fick ak�en a� s�ga. Ak�en är en av fondens bästa bidragsgivare i år.

Verkstadsbolaget MSA Safety är global marknadsledare av högkvalita�va produkter 
för a� skydda arbetare och arbetsplatser. Bolaget lägger stor vikt vid teknisk 
innova�on och innehar stark kundlojalitet på marknaden. Tillväxten drivs främst av 
regleringar samt en förbä�rad levnadsstandard i utvecklingsländer. MSA är e� 
välskö� bolag med stark bolagskultur och fokus på ökad lönsamhet och kassaflöden. 
Bolaget grundades 1914 och ena grundarens sonson, John T Ryan, är stor ak�eägare, 
�digare VD och numera styrelsemedlem. Under månaden rapporterade bolaget 
bä�re kvartalssiffror än förväntat vilket fick ak�en a� s�ga.

*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 2,9 5,4 13,3 12,9 13,5

5,4 10,9 11,3 11,0 13,0

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 Advanced Drainage 
Systems och Thryv.

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 fortsa� kommer 
gynna bolagets �llväxt. Skalfördelar och god kostnadskontroll möjliggör dessutom 
s�gande marginaler och starka kassaflöden..

Thryv utvecklar molnbaserad mjukvara för bland annat kundhanteringssystem främst 
�ll mindre företag. Bolagets marknad är stor och fragmenterad och �llväxten drivs av 
e� ökat behov av digitaliserade tjänster. Thryvs stora befintliga kundbas är en 
strategisk �llgång för fram�da �llväxt. Bolaget är välskö� med en s�gande andel 
återkommande intäkter, höga kassaflöden samt en erfaren ledning med e� stort eget 
ägande.

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

15,39

0,78

0,66

9,85

0,18

2,24

75,05

69,79

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

The Toro Co

UFP Technologies Inc

Stantec Inc

Winmark Corp

Inter Parfums Inc

Compass Diversified Holdings

Chemed Corp

Advanced Drainage Systems Inc

nVent Electric PLC

CRA Interna�onal Inc

USA 5,1%

USA 4,2%

CAN 4,2%

USA 4,0%

USA 3,5%

USA 3,5%

USA 3,4%

USA 3,4%

GBR 3,4%

USA 3,4%

Branschfördelning (%)

%

Industri 35,6

Hälsovård 19,2

Teknologi 16,4

Sällanköpsvaror 9,1

Konsument, stabil 8,6

Fas�ghet 5,9

Bank och finans 3,0

Media & kommunika�on 2,1

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

USA 83,3

Kanada 10,3

Storbritannien 3,6

Övrigt 2,7

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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