
Q1•2020KVARTALSRAPPORT



2

VD HELENA HILLSTRÖM HAR ORDET

FÖRSTA KVARTALET 2020
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Stockholmsbörsen inledde året med en uppgång på cirka 
sju procent fram till mitten av februari. När det stod klart 
att coronaviruset COVID-19 blivit allmänt spritt i Europa 
och USA samt att regering efter regering vidtog allt krafti-
gare åtgärder för att begränsa spridningen föll börserna 
kraftigt. På fem veckor sjönk den svenska börsen med 32 
procent. Börsnedgångar brukar vara hastiga, men en så 
stor nedgång på en så kort tid är unik. I skrivande stund har 
därefter börsen återhämtat sig med cirka tio procent. 
 Osäkerheten kring den närmaste tidens utveckling är 
dock stor. Regeringar i västvärlden har svarat med mas-
siva stödåtgärder. De har både varit till det finansiella sys-
temet, men i hög grad även i olika former till företag och 
anställda, som blivit korttidspermitterade eller friställda. 
 När ekonomierna väl gradvis öppnar upp igen finns det 
dock skäl att tro att återhämtningen blir god. Erfarenhe-
terna från fastighetskrisen i början av 1990-talet, IT-kra-
schen i början av 2000-talet samt finanskrisen 2008 är att 
återhämtningar går relativt fort, trots att det mitt i krisen 
kan framstå som nattsvart. 

Uppsala mars 2020
Henrik Didner och Adam Gerge 

Vi hoppas att ni mår bra i dessa speciella och prövande 
tider som vi befinner oss i på grund av coronavirusets 
spridning.

Vi på Didner & Gerge arbetar vidare, dock på lite nya sätt. 
Personalens hälsa och verksamhetens fortskridande är 
givetvis vår högsta prioritet och vi följer noga myndigheter-
nas rekommendationer. Det innebär att vi i dagsläget upp-
manar alla kollegor som kan att arbeta hemifrån, vilket har 
visat sig fungera väl. Vi företar för närvarande inga resor 
och i stället för fysiska möten genomför vi video- eller tele-
fonkonferenser. Vi har även arbetat med att säkerställa 
kontinuiteten i verksamheten på olika sätt, till exempel 
genom att förbereda för ett potentiellt scenario där vår 
administration ska kunna arbeta från extern plats, om det 
skulle bli nödvändigt. 
 Parallellt med detta följer vi utvecklingen på markna-
derna. Det händer mycket på alla världens börser just nu. 

Riskinformation:  
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte  säkert att du får tillbaka hela det 
insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför re kommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan 
förväntas förekomma för fonder och därmed dess andelsägare är bl.a. marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk 
och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informations broschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fond bestämmelser 
innan du gör en insättning. Informationsbroschyrochfaktabladfinnsatttillgåhosfondbolagetpåwww.didnergerge.seellertel:018-640540.

Nervositeten är stor och kursrörelserna är häftiga. Då gäller 
det att behålla lugnet och tänka långsiktigt, det vet vi av 
erfarenhet. Sedan fondbolagets start 1994 har vi varit med 
om ett antal finansiella kriser genom åren. Vi har stor 
respekt för att ingen kris är den andra lik, men det finns 
ändå vissa lärdomar som vi kan dra av det som skett tidi-
gare. En lärdom är att för oss som är aktiva förvaltare så 
öppnar sig alltid möjligheter när det är stökigt på markna-
derna. Vi arbetar nu hårt för att ta vara på dessa möjligheter.
 Vi har alltid varit och kommer alltid att vara långsiktiga i 
allt vi gör. Det är om möjligt ännu viktigare just nu i tider 
som dessa.

Duärsomalltidvälkommenatthöraavdigtillossomdu
harnågrafrågor.

Helena Hillström, VD
Didner & Gerge Fonder AB



DIDNER & GERGE  

Indutrade (SE) 6,7
Volvo B (SE) 6,6
Hexagon (SE) 5,8
Atlas Copco B (SE) 5,1
Epiroc B (SE) 5,0
AAK (SE) 4,7
Husqvarna B (SE) 4,2
Handelsbanken A (SE) 4,2
Hexpol (SE) 4,1
Trelleborg (SE) 3,7

Hennes & Mauritz (SE) 3,7
Lifco (SE) 3,7
SKF B (SE) 3,6
Nordea (FI) 3,3
Thule (SE) 2,8
Sandvik (SE) 2,7
Bravida (SE) 2,5
ÅF Pöyry (SE) 2,4
SEB A (SE) 2,3
Astra Zeneca (GB) 2,2

Värdepapper Andel Värdepapper Andel

De 20 största innehaven i portföljen 2020-03-31

Största nettoköp Mkr
Hennes & Mauritz (SE) 915
Hexagon (SE) 466
Ericsson B (SE) 380
Elekta (SE) 354
ABB U (CH) 291

Största nettosälj Mkr
Nibe Industrier (SE) 809    
Sandvik (SE)  696    
Volvo B (SE)  612    
Atlas Copco B (SE)  406    
Securitas (SE)  312    

Större förändringar i portföljen Q1

Övrig information
Fondförmögenhet   26 662 Mkr             
Andelskurs   2 280,85 kr                           
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)  5,70 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)    21,79 %
Förvaltningsavgift                        1,22 %
Förvaltare                          Carl Bertilsson, Simon Peterson
Jämförelseindex Six Return
Bankgiro                                    5923-6356
PPM-nummer  291 906

Avkastning
Period D&G Aktiefond Index
2020 (200101-200331)          -23,3% -18,2%
3 år (170331-200331)            -5,1% * 2,8% *
5 år (150331-200331)            -0,5% * 3,9% *
Sedan start (1994-10-21)       14,4% * 10,9% *

* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [1994-10-21]

20

15

10

5

0
D&G Aktiefond

14,4%

10,9%

Index

Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond utvecklades sämre än sitt index 
under det första kvartalet 2020. Fonden sjönk med 23,3 
procent vilket var 5,1 procentenheter sämre än SIX Return 
Index. Sedan start har fonden i snitt avkastat 14,4 procent 
per år jämfört med 10,9 procent för jämförelseindex. 

Bland de positiva bidragsgivarna till fondens utveckling rela-
tivt index under perioden kan nämnas AAK, AstraZeneca, 
Atlas Copco, Embracer, Ericsson och Nibe. Fonden har 
påverkats negativt relativt index av bland annat innehaven i 
Dometic, Hexpol, Husqvarna, Lifco, Trelleborg och Volvo.

Fonden har ökat innehaven i bland annat H&M och Hexa-
gon. Electrolux Professional, Elekta, Ericsson och GN Store 
Nord är nya innehav i fonden.

H&M tappade under kvartalet då en stor del av bolagets 
butiksbestånd tillfälligt stängdes ner. Efter att de en period 
halkade efter sina konkurrenter har H&M på senare tid visat 
goda resultat i att förbättra sin kundnöjdhet, tack vare ett 
bättre produkterbjudande och investeringar i att integrera 
e-handel och fysisk handel. Bolaget har en god finansiell 
ställning och har möjlighet att gå stärkta ur krisen relativt 
branschen som helhet. Vi bedömer även att det fortsatt 
kan finnas potential för H&M att höja lönsamheten.

Hexagon har under åren byggt upp en teknikportfölj 
inom bland annat mätteknik, kvalitetskontroll och design-
mjukvara, och är väl positionerat för att möta en ökad 
efterfrågan inom digitalisering och automation. Bolaget 
har en förhållandevis motståndskraftig affärsmodell, där 
en betydande andel av intäkterna kommer från återkom-
mande mjukvaru- och licensintäkter. Bolaget har historiskt 
varit bra på att ta vara på möjligheter som skapats ur en 
tillfälligt mer föränderlig miljö.

Fonden har minskat innehaven i Volvo, Sandvik och Nibe. 
Innehavet i Nolato har sålts i sin helhet.

Volvo är alltjämt ett av de största innehaven i fonden. 
Bolaget har genomgått ett stort förbättringsarbete under 
de senaste åren och höjt sin intjäningsförmåga betydligt. 
Bolaget har en lite tuffare period framför sig på grund av 
svagare slutmarknader och ett investeringsbehov för att 
möta ökade miljökrav. Aktien är fortsatt tydligt attraktivt 
värderad givet intjäningsförmågan i en mer normal miljö, 
samt en mycket stark balansräkning.

Nibe har minskats på grund av kursutveckling. Värde-
ringen i bolaget har nått nivåer där vi tycker att den poten-
tial som finns i större utsträckning avspeglas i kursen. 
Nibes produktportfölj är fortsatt väl positionerad inför 
framtiden. Bolagets värmepumpar erbjuder stora fördelar 
inom energieffektivitet, vilket vi tror kommer att fortsätta 
gynna efterfrågan både på befintliga och nya marknader.
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DIDNER & GERGE

Lagercrantz (SE) 7,9
Embracer (SE) 6,8
Schouw & Co. (DK) 6,2
Kojamo (FI) 5,1
Trelleborg (SE) 4,7
Sweco B (SE) 4,7
Vitec (SE) 4,1
Ambea (SE) 4,0
Coor Service Management (SE) 4,0
Securitas (SE) 3,7

Nolato (SE) 3,5
Lifco (SE) 3,5
Recipharm (SE) 3,4
Bufab (SE) 3,0
Mekonomen (SE) 2,7
Husqvarna B (SE) 2,3
Biogaia B (SE) 2,1
Rejlers (SE) 2,1
Hexpol (SE) 2,1
Karnov Group (SE) 2,1

Värdepapper Andel Värdepapper Andel

De 20 största innehaven i portföljen 2020-03-31

Största nettoköp Mkr
Biotage (SE)  85    
Cargotec (FI)  76    
Securitas (SE)  64    
Heba Fastighets (SE)  55    
Konecranes (FI)  53    

Största nettosälj Mkr
Atea (NO)  277    
Storebrand (NO)  134    
Embracer (SE)  112    
AFRY (SE)  101    
Kojamo (FI)  101    

Större förändringar i portföljen Q1

Övrig information
Fondförmögenhet       7 390 Mkr                 
Andelskurs       651,55 kr
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)       5,32 %
Standardavvikelse(senaste 24 månaderna)     21,08 %
Förvaltningsavgift                                  1,40 %
Förvaltare           Carl Gustafsson, Kristian Åkesson
Jämförelseindex       CSRX
Bankgiro       360-4071

PPM-nummer       140 491

Avkastning
Period D&G Småbolag Index
2020 (200101-200331)             -26,8% -23,8%
3 år (170331-200331)               -2,1% *       4,4% *
5 år (150331-200331)              5,5% * 8,3% *
Sedan start (2008-12-23)          18,4% * 17,6% *

* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2008-12-23]
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Småbolag 
Didner & Gerge Småbolag utvecklades sämre än index 
under årets första kvartal. Fonden föll med 26,8 procent 
jämfört med 23,8 procents nedgång för Carnegie Small 
Cap Return Index Sweden. Bland de positiva bidrags-
givarna till fondens utveckling under kvartalet finns Embra-
cer, Kojamo och Biogaia. Utvecklingen har påverkats nega-
tivt av bland annat Ambea, Mekonomen och Coor.

Pandemins pågående förlopp ställer oss inför en ny situa-
tion. I vår portföljkonstruktion resonerar vi ofta kring saker 
som bolagens konjunkturkänslighet, strukturella tillväxt 
och finansiella risk. En pandemi som COVID-19 skapar en 
annorlunda situation. Innehav som Coor och Ambea, där vi 
förväntat oss motståndskraft i en traditionell börssättning, 
kom istället att bli bland våra största negativa bidragsgi-
vare. Datorspelsföretaget Embracer blev vår främsta posi-
tiva bidragsgivare, då intresse för denna form av underhåll-
ning har sett en markant ökning.  Kojamo och Heba, båda 
verksamma inom hyresbostäder, gynnades även relativt 
börsen under kvartalet.

En börsnedgång skapar även möjligheter. Under mars 
valde vi att öka i ett antal existerande innehav som momen-
tant följde med ned i den allmänna börssättningen men där 
de långsiktiga förutsättningarna kvarstår som starka och 
där även den kortsiktiga påverkan bör vara förhållandevis 
begränsad, möjligen även positiv. Bland dessa innehav finns 
kreditupplysningsföretaget Asiakastieto, medicinteknikbo-
laget Biotage, probiotikatillverkaren Biogaia och program-
varubolaget Vitec. 

Under inledningen av kvartalet – innan förutsättningarna 
förändrades så pass markant – adderade vi tre innehav till 
fonden: Cargotec, Konecranes och Bonava. Cargotec och 
Konecranes är till stora delar verksamma inom logistik, där 
kundbasen har stora problem för stunden samtidigt som 
serviceverksamheten har svårigheter i att få åtkomst till 
anläggningar. Bonava har en framgångsrik tysk verksam-
het som har hamnat i skymundan då bolaget mött svårig-
heter i Norden. Ur ett kortsiktigt perspektiv får dock risken 
för högre arbetslöshet negativ påverkan. 

De största köpen under året har skett i Biotage, Cargo-
tec, Securitas, Heba och Konecranes. De största försälj-
ningarna under året har skett i ATEA, Storebrand, AFRY, 
Embracer och Kojamo. 
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DIDNER & GERGE

Övrig information
Fondförmögenhet       5 890 Mkr                 
Andelskurs                                          265,60 kr
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)       4,76 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)     17,26 %
Förvaltningsavgift                                  1,60 %
Förvaltare                        Henrik Andersson, Lars Johansson
Jämförelseindex            MSCI ACWI TR Net
Bankgiro                                           779-1320
PPM-nummer                                     541 235

Avkastning
Period D&G Global Index
2020 (200101-200331) -14,0% -16,6%
3 år (170331-200331) 4,4% * 5,2% *
5 år (150331-200331)            5,6% * 5,8% *
Sedan start (2011-09-28)             12,1% * 12,4% *

* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2011-09-28]
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Index

Nexon (JP) 4,9
Centene (US) 4,9
Fairfax Financial (CA) 4,5
Brookfield Asset 
Management (CA) 4,3
Activision Blizzard (US) 4,2
Markel (US) 4,1
WSP Global (CA) 4,0
SolarWinds (US) 4,0
Brookfield Renewable
Partners (BM) 3,9

Gilead Sciences (US) 3,8
VMware (US) 3,7
Salesforce.com (US) 3,7
Fresenius Medical Care (DE) 3,6
Prudential (GB) 3,6
Nomura Research Institute (JP) 3,6
Zebra Technologies (US) 3,5
VF (US) 3,4
Check Point Software (IL) 3,4
Ashmore Group (GB) 3,2
Bunzl (GB) 3,0

Värdepapper Andel Värdepapper Andel

De 20 största innehaven i portföljen 2020-03-31

Största nettoköp Mkr
Zebra Technologies (US)  263    
VMware (US)  175    
Schneider Electric (FR)  143    
VF (US)  41    
Salesforce.com (US)  20    

Största nettosälj Mkr
Snap-on (US)  216    
Centene (US)  128    
Mandom Corp (JP)  126    
Nexon (JP)  109    
Gilead Sciences (US)  96   

Större förändringar i portföljen Q1

Global
Första kvartalet 2020 kommer för evigt att vara en tid att 
minnas. Året och börsen startade i linje med hur föregående 
slutade, med riktning uppåt. Utbrottet av COVID-19 fick för-
utom påtagliga samhällseffekter även substantiell påverkan 
på börserna globalt. Börsen toppade 12 februari, för att 
sedan börja resan nedåt. Handelsdagarna i mitten av mars 
innehöll både bland de högsta omsättningarna på börsen 
någonsin, samtidigt som ett antal av handelsdagarna kvalar 
in på topp 10-listan över både största börsfall och uppgångar 
på en enskild dag i världshistorien. Turbulent var ordet.

Huvudstrategin för oss i denna turbulens är att hitta nya 
möjligheter. Både utom portföljen bland bolag som vi länge 
tittat på som plötsligt blir intressanta, samt bland existe-
rande innehav där vi anser felprissättningar öppnar upp en 
god källa till avkastning genom nya tilläggsinvesteringar. 
Ofta på temat att man ”drar alla bolag över samma kam”.
 Globalfonden har under det senaste året minskat antalet 
innehav, främst p.g.a. ansträngda värderingar. Det gjorde 
att fonden hade en något högre kassanivå än normalt när 
vi gick in i denna turbulens. Det möjliggjorde att vi kunde 
addera två nya innehav under mars månad efter skarpa 
kursfall. VMware, som är världsledande inom utveckling av 
mjukvara för virtualisering av servermiljöer, samt Schnei-
der Electric, som är en ledare inom energihantering och 
automation inom fastigheter, infrastruktur och industrier. 
Det bolag som fått stryka på foten för dessa två nya inne-
hav är Snap-on, som vi (låg värdering till trots) anser har en 
lägre långsiktig potential givet de riskfaktorer som finns. 
Utöver detta har vi valt att göra tilläggsinvesteringar i t.ex. 
Markel, Salesforce och Prudential. 
 I linje med vår strategi fortsätter vi arbetet med att 
antingen addera nya innehav, tilläggsinvestera i befintlig 
portfölj eller överväga att byta ut existerande innehav som 
vi förvisso gillar väldigt mycket men där värdering och 
framtidsutsikter anses vara inferiora de vi överväger inves-
tera i. Byta mästare inom ett område mot världsmästare i 
ett annat mer lukrativt område kan vara en liknelse som är 
tillämpbar (även om region, sektor och globalt ledarskap i 
sig inte är förbehåll). 
 Vid kvartalets utgång var fondens fem största innehav 
Nexon, Centene, Fairfax Financial, Activision Blizzard samt 
Brookfield Asset Management.
 Bland de största positiva bidragsgivarna till fondens 
utveckling under perioden hittar vi framförallt Nexon, 
Gilead och nya innehavet VMware. Innehaven som bidrog 
mest negativt till avkastningen var i turordning SER, Fairfax 
Financial samt VF Corp.
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DIDNER & GERGE

Paradox (SE) 7,2
Discoverie Group (GB) 5,0
Sumo Group (GB) 5,0
Atoss Software (DE) 4,6
Embracer (SE) 4,0
Bahnhof (SE) 3,9
Corticeira Amorim (PT) 3,8
Kopparbergs Bryggeri (SE) 3,8
Cranswick (GB) 3,6
Sabaf (IT) 3,4

Ansell (AU) 3,3
Cembre (IT) 3,0
TFF Group (FR) 2,9
MAG Interactive (SE) 2,7
Bakkafrost (FO) 2,5
Thor Industries (US) 2,1
Interpump (IT) 2,1
Superior Group of Companies (US) 2,1
Ubisoft Entertainment (FR) 2,1
Diploma (GB) 2,1

Värdepapper Andel Värdepapper Andel

De 20 största innehaven i portföljen 2020-03-31

Största nettoköp Mkr
Storytel (SE)  21    
Carasent (NO)  15    
Codemasters Group (GB)  14    
Frontier Developments (GB)  13    
Vostok New Ventures (BM)  11

Största nettosälj Mkr
Aurelius (DE)  40    
Bahnhof (SE)  30    
ISRA Vision (DE)  21    
Paradox (SE)  18    
AirBoss of America (CA)  18    

Större förändringar i portföljen Q1

Övrig information
Fondförmögenhet        1 153 Mkr                 
Andelskurs                                          151,24  kr
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)        9,49 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)       17,54 %
Förvaltningsavgift                                  1,60 %
Förvaltare                           Carl Granath, Henrik Sandell
Jämförelseindex        MSCI Europe Small+Microcap
Bankgiro                                             545-0846

Avkastning
Period D&G Small and Microcap Index

2020 (200101-200331) -16,6% -26,0%
3 år (170331-200331)            -2,9% * -0,2% *
5 år (150331-200331) 3,7% * 3,1% *
Sedan start (2014-08-28)     7,7% * 6,2% *

* årligt genomsnitt  

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2014-08-28]
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Small and  
Microcap 
Under det första kvartalet uppvisade Didner & Gerge Small 
and Microcap en avkastning motsvarande -16,6 procent. 
Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 
-26,0 procent och fonden överträffade jämförelseindex 
med 9,4 procentenheter under det första kvartalet. 

Att fonden överträffade utvecklingen på jämförelseindex 
under det första kvartalet är främst hänförligt till bolagsval. 
Fonden har en relativt sett stor andel bolag vars verksam-
het påverkas mindre än genomsnittet av olika åtgärder för 
att minska spridningen av Covid-19. Drygt 20 procent av 
fondens medel är investerade i bolag verksamma inom 
spelutveckling. Dessa bolag har en hög andel av sin försälj-
ning digitalt och har relativt snabbt kunnat ställa om till 
arbete hemma, men har även gynnats av en ökad efterfrå-
gan till följd av att fler är hemma för att motverka sprid-
ningen av viruset. Utöver att kortsiktigt gynnas av detta 
händelseförlopp tror vi att bolagen, genom sina numera 
större spelarbaser, har möjligheter till en starkare tillväxt 
även på sikt. Inte minst gäller detta innehav som Paradox 
Interactive och Frontier Development som har en relativt 
hög andel av sin försäljning genom expansioner av befint-
liga spel.

Under det första kvartalet har bl.a. den svenska spelut-
vecklaren Embracer Group, engelska charkuteristen Cran-
swick, svenska spelutvecklaren Paradox Interactive och 
svenska hjälmsäkerhetsföretaget MIPS bidragit positivt till 
avkastningen. De innehav som utvecklades svagast under 
perioden var svenska bryggeriet Kopparbergs, engelska 
tillverkaren av golv och heltäckningsmattor Victoria och 
italienska verkstadsbolaget Cembre.

Under året har fonden investerat i fem nya innehav: 
svenska ljudboksförläggaren Storytel, norsknoterade 
mjukvarubolaget Carasent, brittiska spelutvecklarna Code-
masters och Frontier Development samt italienska auto-
mationsbolaget Antares Vision. Utöver detta har vi ökat 
innehaven i svenska investmentbolaget Vostok New Ven-
tures, franska automationsbolaget Lectra samt spanska 
bilkomponentstillverkaren CIE Automotive. 

Under året har vi sålt ut följande innehav: tyska företags-
doktorn Aurelius, tyska maskinvisionsbolaget Isra Vision 
samt schweiziska sensorbolaget Carlo Gavazzi. Isra Vision 
köptes under perioden upp av Atlas Copco. Utöver detta 
har vi bl.a. minskat innehaven i svenska bredbandsoperatö-
ren Bahnhof, svenska spelutvecklaren Paradox Interactive 
samt kanadensiska gummiblandaren Airboss of America. 
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Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2016-08-31]
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Övrig information
Fondförmögenhet  516 Mkr                 
Andelskurs                                    126,61 kr
Aktiv risk (senaste 24 månaderna)  9,95 %
Standardavvikelse (senaste 24 månaderna)    18,85 %
Förvaltningsavgift                            1,60 %
Förvaltare                 Jessica Eskilsson Frank, Linn Hansson
Jämförelseindex MSCI US Smallcap
Bankgiro                                      487-6249 
 

Avkastning
Period D&G US Small and Microcap Index

2020 (200101-200331) -19,9% -27,2%
3 år (170331-200331) 2,0% * -0,8% *
Sedan start (2016-08-31) 6,8% * 3,6% *

* årligt genomsnitt  

Chemed (US) 4,7
Construction Partners (US) 4,3
Kinsale (US) 4,1
Winpak (CA) 4,1
LHC Group (US) 4,0
UFP Technologies (US) 4,0
Littelfuse (US) 4,0
McGrath (US) 4,0
Toro (US) 3,9
Amerisafe (US) 3,8

Aptargroup (US) 3,6
Exponent (US) 3,6
MSA Safety (US) 3,5
Kadant (US) 3,5
Douglas Dynamics (US) 3,4
Johnson Outdoors (US) 3,3
Winmark (US) 3,2
Inter Parfums (US) 3,1
Bright Horizons Family Solutions (US) 3,1
Unifirst (US) 3,0

Värdepapper Andel Värdepapper Andel

De 20 största innehaven i portföljen 2020-03-31

US Small and 
Microcap
Den amerikanska aktiemarknaden föll under det första 
kvartalet 2020. Merparten av fondens innehav hade nega-
tiva kursutvecklingar men inte i samma uträckning som 
fondens jämförelseindex. Positiva bidragsgivare var främst 
innehaven i specialistkonsultbolaget Exponent, försäkrings-
bolaget Kinsale och ålderdomshemsbolaget LHC Group. 
Negativa bidragsgivare var främst mäss- och nationalparks-
operatören Viad, restaurangkedjan MTY Foods samt sjuk-
gymnastikbolaget US Physical Therapy.  

Under det första kvartalet investerade fonden i McGrath 
Rentcorp, Novanta och Paylocity. McGrath Rentcorp hyr ut 
specialutrustning och är verksam inom tre segment med att-
raktiva tillväxtutsikter. Bolaget har en marknadsledande 
position i USA inom skolmodulfastigheter samt elektronik-
testutrustning och gynnas av en ökad finansiering till skolor 
samt utbyggnad av 5G-nätverket. Bolaget är välskött med 
stor vikt på kapitalavkastning. Novanta är en ledande global 
leverantör av kritiska komponenter och delsystem till utrust-
ning inom hälsovårds- och tillverkningsindustrin. Efterfrågan 
av bolagets produkter gynnas av en strukturell tillväxt inom 
områden såsom DNA-sekvensering, robotkirurgi och lagera-
utomatisering. Bolaget har bra lönsamhet och god finansiell 
ställning med starka kassaflöden. Paylocity tillhandahåller 
molnbaserad mjukvara för att hantera löner och personalfrå-
gor främst till små eller medelstora företag. Paylocitys 
kunder köper deras mjukvara för att minska sin administra-
tiva börda och på så sätt spara både tid och pengar. Bolaget 
grundades 1997 av dess nuvarande ordförande och största 
ägare Steven Sarowitz. Förutom en bra lönsamhet och en 
sund finansiell ställning har bolaget en stark bolagskultur 
och har fått flera utmärkelser som ett av de bästa bolagen att 
arbeta för i USA.
 Fonden följer en långsiktig investeringsfilosofi med fokus på 
investeringar i välskötta bolag med en god potential för uthållig 
tillväxt. Vi fäster normalt sett inte så stor vikt vid kortsiktiga 
rörelser för fondens innehav, utan fokuserar mer på den under-
liggande utvecklingen i bolagen. När fonden investerar i ett 
bolag har vi en tilltänkt investeringshorisont på cirka fem år 
och ofta betydligt längre än så. Detta innebär att fonden 
kommer att ha en ganska låg omsättningshastighet. En anled-
ning att vi väljer att sälja ett innehav är att den ursprungliga 
bolagsanalysen reviderats i för stor utsträckning. 
 Under det första kvartalet sålde fonden hela sitt innehav i 
tillverkningsbolaget Standex då vi inte längre har samma för-
troende för dess ledning och inte är lika övertygade om bola-
gets förbättringspotential. Fonden sålde även ut det sista av 
innehavet i utbildningsbolaget Grand Canyon. Vi anser att 
osäkerheten och risken kring bolagets nya affärsmodell och 
ägarstyrning har ökat. Restaurangkedjan MTY Foods och 
mäss- och nationalparksoperatören Viad har sålts ut då vi 
tror att deras verksamheter står inför stora utmaningar i 
spåren av coronakrisen.

Största nettoköp Mkr
McGrath (US)  28    
Novanta (CA)  14    
Paylocity Holding (US)  7    
U.S. Physical Therapy (US)  4    
Bright Horizons Family Solutions (US)  4    
 

Största nettosälj Mkr
Grand Canyon Education (US)  17    
Standex (US)  16    
North West (CA)  15    
MTY Food Group (CA)  8    
Winpak (CA)  6    

Större förändringar i portföljen Q1
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