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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Mars 2020
Mars blev en börsmånad där fokus kom a� hamna på
den pågående pandemin. Pandemins pågående förlopp
ställer oss delvis inför en ny situa�on. I vår
por�öljkonstruk�on resonerar vi o�a kring saker som
bolagens konjunkturkänslighet, strukturella �llväxt och
ﬁnansiella risk. En pandemi som COVID19 skapar en
annorlunda dynamik, i alla fall ini�alt.
Tjänsteföretag som Coor och Ambea fanns bland
månadens förlorare då de påverkas av den pågående
situa�onen med nedstängda arbetsplatser och påverkan
på den ordinarie verksamheten. Då tjänsteföretag som
dessa o�a väljer a� kombinera en (teore�skt se�) lägre
opera�v risk med högre ﬁnansiell belåning blir
marknadens reak�on kra�igt nega�v när väl det uppstår
situa�oner som COVID19. En fråga som investerare bör
ställa sig framöver är förmodligen vilka bolag har en
aﬀärsmodell som klarar av en något högre ﬁnansiell
belåningsgrad och för vilka bolag är de�a mindre
lämpligt?
Under månaden har vi valt a� öka i e� antal existerande
innehav som momentant följde med ned i den allmänna
börssä�ningen men där de långsik�ga förutsä�ningarna
kvarstår som starka och där även den kortsik�ga
påverkan bör vara förhållandevis begränsad, möjligen
även
posi�v.
Bland
dessa
innehav
ﬁnns
kreditupplysningsföretaget
Asiakas�eto,
medicinteknikbolaget Biotage, probio�ka�llverkaren
Biogaia och programvarubolaget Vitec.

Datorspelsföretaget Embracer blev månadens vinnare
för Småbolagsfonden. Datorspel gynnas av s�gande
intresse i spåren av pandemin, då det är en av få former
av underhållning som inte påverkas nega�vt av den
pågående situa�onen.
Fonden har under en längre �d valt a� undvika
fas�ghetsbolag med stor exponering mot kommersiella
lokaler. Anledningen �ll vår försik�ghet, som vi har
beskrivit �digare, har varit kombina�onen av höga
hyresnivåer och låga vakansgrader och sam�digt höga
värderingar som mo�verats av väldigt låga räntenivåer.
Avsaknaden
av
denna
exponering
gynnade
fondandelsägarna under mars månad och vår
försik�ghet kvarstår. Fondens större fas�ghetsinnehav,
Kojamo och Heba, båda verksamma inom hyresbostäder,
blev även förhållandevis förskonande i nedgången då
vakansrisken (�ll skillnad från kommersiella fas�gheter)
är fortsa� låg och då statliga åtgärder bör säkerställa
hyresgästernas betalningsförmåga även i en situa�on där
pandemin fortgår länge.
Under månaden valde vi a� avy�ra våra återstående
ak�er i det norska ITföretag ATEA.
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Fondfakta
Startdatum

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

7 391

% av �llg. i 10 största innehav

51,1%

Antal Innehav

38

ISIN

SE0002699421

NAV (Per sista månad)
Fonden gynnades i mars av en posi�v utveckling för
Embracer och Kojamo och missgynnades av bland annat
Coor, Mekonomen och Trelleborg.

651,55

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.

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse

16,44

Sharpekvot

0,45

Beta

0,96

Tracking Error

5,20

Informa�onskvot

0,50

Alpha

2,21

Up Capture Ra�o

89,89

Down Capture Ra�o

Land

Por�öljvikt %

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

7,9%

Embracer Group AB Class B

SWE

6,8%

Schouw & Co A/S

DNK

6,2%

FIN

5,1%

Trelleborg AB B

SWE

4,7%

Sweco AB Class B

SWE

4,7%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,1%

Ambea AB

SWE

4,0%

Coor Service Management Holding AB

SWE

4,0%

Securitas AB Class B

SWE

3,7%

Kojamo Oyj

100,52

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

43,4

Sverige

83,9

Teknologi

12,2

Finland

7,5

Hälsovård

11,5

Danmark

6,3

Konsument, stabil

8,3

Norge

2,4

Fas�ghet

8,2

Total

Media & kommunika�on

7,0

Sällanköpsvaror

4,8

Bank och ﬁnans

2,4

Basindustri & råvaror

2,1

Total

100,0

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.

