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Förvaltarkommentar
Mekonomen presenterade en kvartalsrapport som
var bä�re än förväntningarna. Jämfört med vad
branschkollegor ute i Europa har rapporterat samt
om tar hänsyn �ll den nega�va kalendereﬀekten i
kvartalet framstår siﬀrorna förhållandevis starka.
Både försäljning och lönsamhet är direkt kopplat
mot antal arbetsdagar under rapportperioden.
Framgent kommer jämförelsetalen under andra
halvåret vara betydligt lä�are för Mekonomen.
Dessutom kommer bolaget under de kommande
12–18 månaderna sannolikt gynnas av synergier
från föregående års stora förvärv, eﬀekterna av
�digare annonserade kostnadsbesparingsprogram
samt eﬀek�vitetsvinster från sammanslagningen av
MECAs och Mekonomens centrallager.

mål a� framöver succesivt stänga marginalgapet
mellan de förvärvade Alerisenheterna och
motsvarande
beﬁntliga
Ambeaenheter.
Uppstarterna av nya enheter går enligt plan både
vad
gäller
beläggningsgrad
och
kompetensförsörjning.
Slutligen kan vi kor�a�at konstatera a� Fagerhult,
VBG Group och Sydbank presenterade svagare
rapporter än väntat och a� THQ Nordic, Karnov
Group, Schouw & Co, Kopparbergs Bryggerier samt
Kojamo rapporterat stabila eller bä�re resultat än
väntat.
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VD Pehr Oscarsson har även varit tydlig med a�
förlustbringande verksamheter ska an�ngen snabbt
visa en tydlig väg �ll lönsamhet eller avvecklas.
Dessa eﬀekter bedöms med råge övervinna den
valutamotvind som en försvagad svensk krona
utgör för bolaget.
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Ambea presenterade en rapport som slog
förväntningarna. Den från Aleris förvärvade
verksamheten i Norge visade vinst återigen e�er
e� svagt första kvartal. Företagsledningen har som
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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.

Nyckeltal  5 år
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Securitas AB Class B
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Ambea AB
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THQ Nordic AB Class B
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12,0

Danmark

4,5

Fas�ghet

9,6

Finland

3,8

Sällanköpsvaror

7,7

Total

Bank och ﬁnans
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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.

