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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Januari 2020
Vi har lagt �ll två nya ak�er i por�öljen: Cargotec
och Konecranes. Dessa ﬁnska verkstadsföretag har
många likheter, men vi ﬁnner a� de vardera
mo�verar en plats i por�öljen. Till de
gemensamma dragen hör förhållandevis höga
serviceandelar,
starka
marknadsposi�oner,
värderingar som är lägre än sektorgenomsni�et
samt slutmarknader som beﬁnner sig under vad
kan betraktas som historiska normalnivåer. I den
nega�va vågskålen kan läggas omfa�ande
omstruktureringskostnader, en något bristande
förmåga a� leverera på utlovade besparingar samt
e� förhållandevis högt konjunkturberoende.
Konecranes ökade fokus på service mo�verar i vårt
tycke en högre värdering än vad som är fallet i
dagsläget. Sedan förvärvet av Demag har den
lönsamma serviceverksamheten växt betydligt som
andel av försäljningen, vilket borgar för en större
stabilitet i intjäningen över �d. Cargotec har under
ﬂera år se� en stark utveckling inom HIAB,
verksamt inom mobila ly�kranar, men det har �ll
stor del överskuggats av en svag utveckling inom
MacGregor,
som
är
verksamt
inom
skeppsutrustning. Även om Cargotecs senaste
delårsrapport indikerade a� det krävs y�erligare
åtgärder för a� få den verksamheten lönsam så bör

det has i åtanke a� dagens värdering är låg även
utan e� resultatbidrag från MacGregor.
Fondens största innehav Lagercrantz presenterade
en
bra
kvartalsrapport.
Merparten
av
do�erbolagen i koncernen utvecklades åt rä� håll
och förefaller väl posi�onerade i respek�ve nisch.
Lifco rapporterade en svagare rapport jämfört med
analy�kernas förväntningar. Aﬀärsområdena Dental
och Demoli�on & Tools visade en svagare
utveckling under kvartalet. Kassaﬂödet var dock
mycket starkt under både kvartalet och helåret.
Elanders presenterade en rapport präglad av
engångskostnader men justerat för de�a
uppvisades e� stabilt kvartal. Hexpol rapporterade
något sämre än analy�kers förväntningar där
bolaget försäljning påverkas nega�vt av en
avma�ning i e�erfrågan sam�digt som förvärv
bidrar posi�vt.
Fonden gynnades i januari av en god utveckling för
Embracer, Lagercrantz och Coor. Bland förlorarna
fanns Mekonomen, Trelleborg och ATEA.
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Fondfakta
Startdatum

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

11 298

% av �llg. i 10 största innehav

46,4%

Antal Innehav

38

ISIN

SE0002699421

NAV (Per sista månad)

894,20

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet %

15,7%

Geograﬁsk inriktning

Norden
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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
Standardavvikelse

13,25

Land

Por�öljvikt %

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

7,7%

Ambea AB

SWE

4,9%

Schouw & Co A/S

DNK

4,8%

Coor Service Management Holding AB

SWE

4,7%

Trelleborg AB B

SWE

4,3%

Embracer Group AB Class B

SWE

4,3%

SWE

4,2%

FIN

4,0%

Sharpekvot

1,12

Sweco AB Class B

Beta

0,88

Kojamo Oyj

Tracking Error

5,35

Lifco AB Class B

SWE

3,9%

Informa�onskvot

0,41

Mekonomen AB

SWE

3,5%

Alpha

0,34

Up Capture Ra�o

88,41

Down Capture Ra�o

92,72

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

47,3

Sverige

82,0

Teknologi

13,3

Norge

6,7

Hälsovård

10,2

Finland

6,3
5,1

Konsument, stabil

7,1

Danmark

Fas�ghet

6,4

Total

Bank och ﬁnans

4,8

Media & kommunika�on

4,5

Sällanköpsvaror

4,4

Basindustri & råvaror

2,2

Total

100,0

100,0

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
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www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
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