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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2020
Februari började som en stark börsmånad, där
fokus gradvis kom a� ski�as �ll den nu pågående
Coronasitua�onen. Småbolagsfonden utvecklades
10,1% under februari månad.
Embracer kom med en delårsrapport som var
starkare än förväntningarna och i samband med
rapporten annonserades även förvärvet av den
amerikanska spelutvecklaren Saber Interac�ve.
Saber Interac�ve har en lång historik och har under
senare år ökat satsningen på egna produkter, vilket
har le� �ll markant förbä�ring av lönsamheten.
Ak�en utvecklades starkt i spåren av förvärvet.
Biogaia är e� innehav i fonden sedan hösten 2019.
Bolaget drabbades av produk�onsproblem hos en
underleverantör under hösten och det påverkade
leveranserna nega�vt. Problemet verkar vara löst
och av temporär karaktär. Vi a�raheras av Biogaias
goda lönsamhet och starka underliggande �llväxt,
något som maskerats av e� intäktsbor�all från en
större kund under 2019. Bolaget investerar
betydande belopp i forskning och utveckling och
har breddat si� produktsor�ment, något som vi
förväntar bidrar med god �llväxt i fram�den.
I och med a� Biogaia har en i stort se� global
distribu�onspla�orm (samt ökad direk�örsäljning

via exempelvis Amazon) tror vi a� �llväxten för
dessa nya produkter kommer a� vara snabbare än
vad marknaden bedömer.
I den nega�va vågskålen fanns bland annat den
norska ITdistributören ATEA som kom med e�
resultat som understeg marknadens förväntningar.
ATEAs danska verksamhet har ha� ﬂer svaga år och
det framstår nu som tydligt a� den svaga perioden
kommer a� bestå längre än �digare förväntat. I
kombina�on med risken för en svagare e�erfrågan
från oﬀentlig sektor och en risk för bristande
�llgång �ll datorutrustning i spåren av stängda
fabriker i Asien valde fonden a� minska innehavet.
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Småbolagsfonden. Sedan avknoppningen från NCC
har en markant försämring av lönsamheten i den
svenska verksamheten le� �ll en svag utveckling för
ak�en. Vår bedömning är a� marknaden inte sä�er
e� �llräckligt värde på Bonavas framgångsrika tyska
verksamhet, som numera står för majoriteten av
bolagets vinster.
Fonden gynnades i februari av en god utveckling för
Embracer, Kojamo, Biogaia och missgynnades av
bland annat Lagercrantz, Ambea och Sweco.
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Fondförmögenhet (MSEK)

9 757

% av �llg. i 10 största innehav

47,6%

Antal Innehav

38

ISIN

SE0002699421

NAV (Per sista månad)

803,62

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet %

15,7%

Geograﬁsk inriktning

Norden
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*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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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 och medelstora bolag i Norden, med huvudsakligt fokus på
Sverige. Fonden är ak�vt förvaltad och har som målsä�ning a� på lång sikt,
dvs. en �dsperiod om fem år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av
fondens andelsvärde. I första hand strävar fondbolaget e�er a� uppnå en
sådan värdemässig ökning genom a� generera en avkastning övers�gande
fondens relevanta jämförelseindex. Didner & Gerges fondpor�öljer är
koncentrerade och består normalt se� av cirka 30  40 bolag.
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13,85

Sharpekvot
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Beta
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Tracking Error

5,24

Informa�onskvot
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Alpha

1,24

Up Capture Ra�o
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Down Capture Ra�o

97,10
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Lagercrantz Group AB Class B
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7,2%

Schouw & Co A/S

DNK

5,1%

Embracer Group AB Class B
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5,1%

Coor Service Management Holding AB

SWE

5,0%

Trelleborg AB B

SWE

4,9%

Kojamo Oyj

FIN

4,3%

Ambea AB

SWE

4,3%

Sweco AB Class B
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Mekonomen AB
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Lifco AB Class B
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Geograﬁsk fördelning (%)
%
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Industri

47,4

Sverige

82,3

Teknologi

11,6

Finland

6,8

Hälsovård

10,5

Norge

5,6

Konsument, stabil

7,2

Danmark

5,3

Fas�ghet

6,8

Total

Media & kommunika�on

5,3

Bank och ﬁnans

4,7

Sällanköpsvaror

4,4

Basindustri & råvaror

2,0

Total

100,0
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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.

