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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  November 2019
Recipharms delårsrapport visade på ﬂera
posi�va tecken. Den organiska �llväxten var
stark sam�digt som kassaﬂödet förbä�rades
avsevärt. De�a är i linje med vår tes a�
Recipharm är färd med a� skörda frukterna
från en längre period av tunga investeringar.
Den goda opera�va utvecklingen kom dock a�
överskuggas av Recipharms 6,3miljardersbud
på det bri�ska bolaget Consort Medical. Om
aﬀären går igenom (det börsnoterade Consort
handlas i skrivande stund över budkursen)
kommer den delﬁnansieras av en nyemission.
Aﬀären framstår som välmo�verad ur e�
opera�onellt perspek�v, men mo�ogs med
viss skepsis från börsens sida.

försäljningsutvecklingen goda förutsä�ningar
för
a�
fortsä�a.
Heba
är
e�
bostadsfas�ghetsbolag, verksamt framförallt i
Stockholm samt omgivande kommuner.
Investeringstesen är i linje med den vi ser i våra
innehav Hembla och Kojamo, dvs. y�erst låg
vakansrisk borgar för opera�onell stabilitet,
sam�digt
som
nybyggna�on
och
fas�ghetsutveckling driver substansvärdet.
Fonden gynnades i november av en god
utveckling för Lagercrantz, Bufab och Vitec.
Bufab överraskade oss med e� andra stort
förvärv på förhållandevis kort �d. Förvärvet av
American Bolt & Screw sker �ll en
överraskande låg mul�pel sam�digt som det
ger Bufab den �llgång �ll den amerikanska
marknaden som det så länge önskat få. I den
andra vågskålen fanns Coor och Embracer, som
båda föll under månaden trots starka
delårsrapporter. Ibland riktar marknaden fokus
på vad vi uppfa�ar som fel saker och vi har
följaktligen ökat våra innehav i dessa två bolag.

Vi har lagt �ll två nya bolag �ll por�öljen –
Biotage och Heba. Biotage är e� snabbväxande
medicinteknik som säljer instrument som ökar
produk�viteten
i
laboratoriemiljöer.
Instrumen�örsäljningen
komple�eras
av
försäljning av förbrukningsvaror, vilket borgar
för en underliggande stabilitet. Genom a� den
egna försäljningskåren gradvis utrustas med
ﬂer produkter a� sälja har den starka
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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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Ambea AB

SWE

5,4%

Schouw & Co A/S
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Coor Service Management Holding AB
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Lifco AB Class B
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Tracking Error
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KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

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.

