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Under månaden ökade vi innehavet i Karnov som är en
leverantör av juridiska informa�onstjänster. Det är e�
bolag som tycks vara helt okänt för den breda
allmänheten, men som erbjuder vad som framstår som
en oumbärlig databas för jurister. E�er förvärvet av
Norstedts Juridik är Karnov den dominerande aktören i
Sverige, då man sedan �digare ägde det enda relevanta
alterna�vet Zeteo. De två informa�onstjänsterna ska nu
bli en – Juno. Den sammanslagna tjänsten kommer a�
leda �ll lägre kostnader för Karnov (då två ITpla�ormar
blir en) och på längre sikt en påtaglig möjlighet a� höja
priserna för tjänsten (då vi e�er diskussioner med e�
antal användare få� bilden a� det inte ﬁnns något
relevant alterna�v �ll Juno). De�a bör borga för en god
vinstutveckling i vad som framstår som en
konjunkturokänslig verksamhet.

det historiska sni�et. När de�a sker bedömer vi a�
lönsamhetenspoten�alen inom Wheel Systems är
betydande, men det råder alltjämt osäkerhet kring
�dpunkten för de�a.
Vi besökte en av Nolatos största produk�onsenheter i
Mosonmagyaróvár i västra Ungern. Fabriken har
produk�on inom såväl Medical som Industrial Solu�ons.
Nyligen avslutades en betydande fabriksexpansion som
förväntas nå full produk�onstakt 2021. Generellt kan
man konstatera a� produk�onen likt många av Nolatos
andra anläggningar förefaller välinvesterad med en hög
grad av automa�on. Vid första anblick framstår Nolato
som en tradi�onell kontraktsleverantör, och det är �ll
viss del sant, men Nolatos framgångskoncept är a�
rela�onen med kunderna går djupare än a� vara en ren
�llverkare av produkter. Nolato är o�a en partner genom
hela utvecklingsprocessen, från ax �ll limpa.
Ny
produk�onskapacitet tas därmed inte fram på ren
spekula�on, utan vi bedömer a� kapacitetsutökningarna
kommer a� bidra �ll försäljnings�llväxten redan under
2020.

Vi har under månaden även besökt Trelleborg i Tjeckien
och Nolato i Ungern. Trelleborg Wheel Systems har
totalt 15 fabriker globalt och den största
produk�onsenheten ligger i Otrokovice i sydöstra
Tjeckien. Här �llverkar bolaget däck �ll lantbrukssektorn
men kommer e�er färdigställande av en pågående
utbyggnad även �llverka däck �ll entreprenadmaskiner.
Divisionen har under ﬂera år påverkats av en lägre
e�erfrågan än vad som varit förväntat och volymerna är
idag markant lägre jämfört med �digare toppar.
Kapacitetsutbyggnaden visar a� Trelleborg tror a�
marknaden en dag kommer �llbaka �ll nivåer i linje med
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Fonden gynnades i december av en god utveckling för
Vitec, Lagercrantz och Lifco. Bland förlorarna fanns
Fagerhult och Husqvarna. Vi sålde under månaden våra
ak�er i Hembla i samband med budet från Vonovia.
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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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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.

