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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

# of Stock Holdings

ISIN

NAV (MoEnd)

20081223

12 661

48,4%

38

SE0002699421

798,25

Förvaltningsavgi�                                          1,4 %

Geografisk inriktning                                 Norden

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

*Avser genomsni�lig årlig avkastning. 

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)

i år 3 mån 3 år* 5 år* 10 år*
Sedan

start*
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17,7% 8,3% 11,0% 13,2% 19,4% 22,18%

24,6% 9,0% 15,1% 15,5% 18,8% 20,48%

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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Förvaltarkommentar

I juni för e� år sedan tecknade småbolagsfonden 
ak�er i börsintroduk�onen av det finska 
fas�ghetsbolaget Kojamo. Vi har beskrivit bolaget i 
�digare rapporter, bland annat i årsberä�elsen 
2018. Kojamo är Finlands största fas�ghetsbolag 
inriktat mot hyresbostäder. Fas�ghetsbeståndet är 
koncentrerat �ll Helsingfors samt andra 
storstadsregioner.

En anledning �ll vår investering vid �llfället var den 
a�rak�va värderingen, både rela�vt si� eget 
substansvärde och även rela�vt likande 
hyresfas�ghetsbolag i Sverige och Tyskland. De�a 
blev än mer uppenbart e�er a� vi lagt ner mer 
jobb på bolaget inför e� möte med 
bolagsledningen under förra hösten. Då framgick 
det a� bolaget �llämpat en mycket mer försik�g 
redovisning av si� substansvärde jämfört med �ll 
exempel svenska noterade fas�ghetsbolag.

Kojamo skickade ut e� pressmeddelande på den 
svenska na�onaldagen i år (vilket så klart inte är en 
helgdag i Finland) och meddelade a� man kommer 
a� framgent �llämpa en fas�ghetsvärdering mer i 
linje med övriga europeiska fas�ghetsbolag. Vi ser 
de�a som posi�vt då det troligtvis kommer 
medföra en mer jämförbar värdering av Kojamos 
�llgångar. Ak�en har s�git 65% på 
Helsingforsbörsen i år och det har varit en god 

investering för fonden. Under juni månad 
färdigställde Ambea sin företrädesemission på 
1,215 MSEK som var en delfinansiering av förvärvet 
av Aleris omsorgsverksamheter i Sverige, Danmark 
och Norge. Småbolagsfonden deltog i 
nyemissionen. Ak�ekursutvecklingen har varit svag 
i år och vi avstår a� spekulera om anledningarna �ll 
det. Men vi kan konstatera a� Ambea inte har 
någon verksamhet i Finland, det land där 
branschkollegan A�endo har problem. Vi kan även 
konstatera a� det fram�da behovet av 
äldreboenden kvarstår. Enligt prognoser från SCB 
kommer från 2017 �ll 2026 andelen av Sveriges 
befolkning som är 80 år eller äldre a� öka med 
255,000 personer eller med 50 procent.

Vi bedömer a� det är osannolikt a� kommunerna 
klarar av a� själva möta det stora behov som väntar 
utan a� man måste göra det �llsammans med 
privata aktörer. Det vik�ga för Ambeas 
omsorgsverksamheter är a� man kan visa a� man 
håller en högre kvalitet �ll lägre kostnad än de 
kommunala alterna�ven.

Under juni månad gynnades por�öljen av god 
utveckling i Husqvarna, Lagercrantz och Nolato. 
Por�öljen missgynnades av utvecklingen i Vitec, 
Atea och Kopparbergs Bryggeri.

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 bolag på den nordiska marknaden. Fonden är ak�vt 
förvaltad och har som målsä�ning a� leverera en avkastning som 
övers�ger relevant jämförelseindex på fem års sikt. Fonden har en 
investeringshorisont på 35 år och normalt en koncentrerad por�ölj på 
3550 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

13,09

1,05

0,86

5,24

0,39

0,00

86,54

88,00

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Husqvarna AB B

Lagercrantz Group AB Class B

Securitas AB Class B

Trelleborg AB B

Lifco AB Class B

Ambea AB

THQ Nordic AB Class B

Coor Service Management Holding AB

Sbanken ASA

Schouw & Co A/S

SWE 6,7%

SWE 6,6%

SWE 6,2%

SWE 5,1%

SWE 4,6%

SWE 4,2%

SWE 4,0%

SWE 3,9%

NOR 3,6%

DNK 3,5%

Branschfördelning (%)

%

Industri 39,2

Teknologi 17,9

Hälsovård 11,0

Fas�ghet 8,5

Sällanköpsvaror 7,8

Bank och finans 7,5

Konsument, stabil 5,3

Basindustri & råvaror 2,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 82,6

Norge 8,4

Danmark 5,2

Finland 3,7

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.
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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 
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