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Förvaltarkommentar
Juli månad kom a� präglas av en rapportsäsong
med ovanligt stora utslag i ak�ekursreak�onerna.
Programvarubolaget
Vitec
blev
månadens
glädjeämne. Ak�en värderades upp markant i
spåren av en delårsrapport som visade på
grundstyrkorna i Vitecs beprövade koncept. De
repe��va intäkterna ökade med 24% jämfört med
föregående år och i spåren av de�a stärktes
marginalen betydligt. Vitec har länge arbetat med
en aﬀärsmodell som först under senare år ge�s
namnet ’So�ware as a Service’. E� fokus på smala
nischer gör a� de organiska �llväxtmöjligheterna är
något begränsade, men den stabiliteten i intjäning
och de starka kassaﬂöden som skapas ur de�a
borgar för goda möjligheter �ll förvärv. De�a har
le� �ll god �llväxt historiskt och vi ser inte heller
någon uppenbar anledning �ll a� det skulle
förändras framöver.
Även konsultbolaget Rejlers överträﬀade våra
förväntningar. Rejlers har e�er några tuﬀa år inle�
en förbä�ringsresa där ny� ledarskap medfört
förändringar som börjar ge avtryck i lönsamheten.
Det kan noteras a� Rejlers under kvartalet tangerar
samt �ll och med överträﬀar branschkollegan
Swecos marginal i Finland respek�ve Norge.

Vi ser Recipharms rapport som e� steg i rä�
riktning. E�er en period av svaga kassaﬂöden i
spåren av kapacitetsexpansion sågs det nu e�
avsevärt förbä�rat kassaﬂöde. Bevisbördan ligger
nu hos ledningen a� visa a� man kan omsä�a de
omfa�ande investeringar som gjorts �ll starkare
�llväxt och marginaler.
Lagercrantz rapport kom a� bli en besvikelse
rela�vt marknadens förväntningar, men vi
fortsä�er a� glädjas över bolagets opera�onella
utveckling. Marginalerna fortsä�er a� i öka i
spåren av a� andelen egna produkter ökar som
andel av försäljningen. En djupare genomgång av
Lagercrantz visar även a� produktbolagen o�ast
verkar på en global spelplan, med ledande
posi�oner i nischer där det ﬁnns goda möjligheter
för fortsa� �llväxt.
Husqvarnas försäljning understeg förväntningarna
e�er e� svagt kvartal för gräsklipparna där för höga
lagernivåer hos återförsäljarna bidrog �ll
svagheten.
Fokus
riktas
dock
mot
kapitalmarknadsdagen i september där e� ny�
marginalmål ska kommuniceras. A� Securitas
lyckades förbä�ra marginalerna i Nordamerika kom
i skymundan av en svagare utveckling i Europa.
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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
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

10 största innehav

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.
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Tracking Error

5,44

Schouw & Co A/S
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7,1

Konsument, stabil

5,4

Basindustri & råvaror
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KONTAKT
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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.

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.

