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Förvaltarkommentar
Vid slutet av september meddelades det a�
det tyska fas�ghetsbolaget Vonovia har ingå�
avtal med Hemblas största ak�eägare
Blackstone om a� förvärva den senares
ak�epost om cirka 61,2% av ak�ekapitalet.
Aﬀären är villkorad godkännande från
relevanta konkurrensmyndigheter. Förutsa� a�
ak�erna överlåts kommer det medföra a�
Vonovia blir budpliktsskyldiga för de
resterande utestående ak�erna i Hembla �ll
e� lägsta pris om 215 kronor per ak�e.
Vonovia är väl bekanta med den svenska
hyresfas�ghetsmarknaden e�er köpet av
Victoria Park förra året. VD Rolf Buch har
dessutom �digare su�t i Hemblas styrelse.
Didner & Gerge Småbolag var vid utgången av
juni Hemblas tredje största ak�eägare.
Vi deltog på Husqvarnas kapitalmarknadsdag i
Huskvarna där den största nyheten var a�
bolaget presenterade en ny teknologi för
robotgräsklippare. Husqvarna EPOS är e�
satellitbaserat
naviga�onssystem
för
robotgräsklippare och medför a� man ej
behöver avgränsa klippytan genom a�

installera en begränsningskabel. Produkten
kommer �ll a� börja med adressera den
professionella
marknaden
som
företagsledningen, utan a� ge en exakt siﬀra
på, bedömer vara betydligt större en den
konsumentmarknad som Husqvarna är klar
marknadsledare på inom robotgräsklippare.
Vi hann även med e� företagsbesök i Värmland
där vi besökte två fabriker �llhörande Beijer
Almas do�erbolag Lesjöfors. Den första
fabriken vi besökte, som är belägen just i orten
Lesjöfors, är den största inom divisionen och
�llverkare både chassi och industri�ädrar. Den
andra fabriken belägen i Nordmarkshy�an och
är en liten enhet med bara 19 anställda men
med en hög grad av automa�on i �llverkningen
av industri�ädrar.
Under september månad gynnades fonden av
god utveckling i Coor, Rejlers, Hembla, Kojamo
och Sweco. Fonden missgynnades av
utvecklingen i ÅF Pöyry, Ambea och Lifco.
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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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Lagercrantz Group AB Class B

SWE

6,4%

Ambea AB
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Trelleborg AB B
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Securitas AB Class B

SWE

4,7%

Husqvarna AB B
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4,3%

Hembla AB B
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4,2%

SWE

4,1%

FIN

4,0%

Sharpekvot
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Coor Service Management Holding AB

Beta
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Kojamo Oyj

Tracking Error
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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.

