Uppdaterad månadsrapport per sista April
Klicka på respektive fond nedan för att läsa om fondens utveckling under april
månad

Aktiefonden

Småbolagsfonden

Globalfonden

Small & Microcap

US Small & Microcap

Ny version Didner & Gerge App
Nu finns vår nya app nedladdningsbar hos Apple/Appstore och Google/Android.
Appen är en viktig kanal för vår digitala interaktion. Nyligen lanserades en
uppdaterad app som utvecklats i React Native i samarbete med Smartrefill.
Vår målsättning med den nya appen har varit att mycket av vår hemsida ska
finnas tillgängligt i appen, då vi vet att fler och fler vill ha information direkt i sin
telefon eller padda. Våra direktkunder kan även logga in och se sitt saldo,
transaktioner mm.

Kvartalsrapport Q1 2019
Ta gärna del av fondernas rapport för det första kvartalet 2019. Du finner
rapporten genom att klicka på knappen nedan.

Kvartalsrapport Q1 2019

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning.
Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel:
018-640 540
Dina personuppgifter behandlas av fondbolaget genom att du finns registrerad i fondbolagets
register över samarbetspartners, kunder eller liknande. Om denna e-post avser en inbjudan till ett
evenemang och du anmäler dig kan fondbolagets medarrangör få ta del av dina personuppgifter.
Didner & Gerge · Didner & Gerge Fonder AB · Box 1008 · Uppsala 751 40 · Sweden

Om du inte vill motta denna typ av utskick framöver avanmäl dig här.
Om du vill avsäga dig från alla typ av elektronisk kommunikation från Didner & Gerge avanmäl dig
här.
Kan du inte läsa detta e-postmeddelande. Klicka här för webbversionen.

