Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Didner & Gerge Småbolag
Didner & Gerge Fonder AB

ISIN-kod: SE0002699421

Mål- och placeringsinriktning
Målsättningen för placering av fondens medel är
att på lång sikt, dvs en tidsperiod på fem år eller
mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens
andelsvärde. Fonden är en aktiefond som kan
placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara
värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet
för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid
investeringstillfället får uppgå till högst en procent
av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige
i enlighet med fondens informationsbroschyr.
Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i
aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
Minst ¾ av dessa investeringar skall ske i aktier
och överlåtbara värdepapper som emitterats av
företag med säte i Norden. Urvalet av aktier och
fördelningen mellan olika branscher och regioner

är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen
från tid till annan kan vara koncentrerad till ett
fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt
förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att
handla med derivat. Fonden kan enbart använda
derivat i högst begränsad omfattning och med
syfte att effektivisera förvaltningen. Fondens
jämförelseindex är CSRX.
Rekommendation: Didner & Gerge Småbolag kan
vara olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom fem år.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt
ske alla bankdagar. Fonden lämnar inte någon
utdelning utan alla inkomster återinvesteras i
fonden.
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Indikatorn baseras på hur
fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket
betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden

är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till
höger och till vänster på skalan. Detta beror på att
indikatorn bygger på historiska data som inte är
en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden
placerar i företag noterade på aktiemarknader
som generellt kännetecknas av hög risk, men
också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn
speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier
fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste
riskerna i fonden, men inte risken för att, vid
extrema förhållanden på aktiemarknaden, inte
kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid
(likviditetsrisk).
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Avgifter
Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift.

Engångsavgifter som tas ut före
eller efter du investerar

Fonden tillämpar inga insättnings- eller
uttagsavgifter.

0%
Insättningsavgift
Uttagsavgift
0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan behållningen betalas ut.

Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution.
Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

1,40 %

Årlig avgift

Årlig avgift avser kalenderåret 2018.

Avgifter som tagits ur fonden
under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift ingen
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Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till
inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är ej inkluderade.

Fonden startade 2008-12-23. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information
För ytterligare information om Didner & Gerge
Småbolag se fondens årsrapport, halvårsredogörelse,
samt informationsbroschyr som även innehåller
fondbestämmelser. Dessa finns tillgängliga på
svenska på vår hemsida www.didnergerge.se samt
kan kostnadsfritt beställas från Didner & Gerge
Fonder AB.
För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande hänvisas till www.didnergerge.se
Information om fondbolagets ersättningspolicy
finns på hemsidan samt kan skickas kostnadsfritt på
begäran.
Förvaringsinstitut: SEB
Telefonnummer: 018-640 540
Hemsida: www.didnergerge.se
Kursinformation: Andelsvärdet beräknas dagligen
och publiceras i de större dagstidningarna, på text-tv

och på hemsidan www.didnergerge.se. Du kan även
kontakta oss på telefon 018-640 540.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fon-

dens auktorisationsland kan ha en inverkan på din
personliga skattesituation.
Didner & Gerge Fonder AB kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Auktorisation

Didner & Gerge Småbolag är auktoriserad i
Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per 1 februari
2019.
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