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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2020
Pexip är e� norskt mjukvaruföretag som är
verksamt inom global videokommunika�on.
Företaget
har
uppvisat
en
stark
försäljnings�llväxt redan innan utbro�et av
Covid19 pandemin samt en god lönsamhet,
med en beprövad aﬀärsmodell som ger
a�rak�va strömmar av återkommande
intäkter. Coronaepidemin har medfört a�
e�erfrågan på deras tjänster ökat markant.
Småbolagsfonden deltog i börsintroduk�onen
av bolaget på Oslobörsen i maj månad. I
samband med noteringen gjordes en
kapitalanskaﬀning på drygt 1 miljard NOK som
bolaget ska använda för a� investera i en
större
försäljningsorganisa�on
och
produktutveckling. Pexip erbjuder sina
videotjänster både som Enterprise so�ware
och som So�ware as a service och riktar sig
primärt mot stora företag och organisa�oner
som har höga krav på kvalitet, säkerhet och
interoperabilitet. Pexip har partnerskap med
ﬂera stora aktörer såsom Microso� och
Google.
Danska bolaget Schouw & Co. rapporterade si�
bästa kvartalsresultat hi�lls e�er en god
utveckling i framförallt de två största
divisionerna Biomar och Fibertex Personal

Care. Resultaten av ﬂera års stora investeringar
börjar bli synliga genom högre resultatbidrag
samt lägre investeringsnivåer, vilket bådar go�
för fram�da kassaﬂödes�llväxt. Vi ser
investeringen som en a�rak�v exponering mot
en por�ölj av rela�vt konjunkturokänsliga
�llväxtområden.
Embracer rapporterade det sista kvartalets
siﬀror i si� brutna räkenskapsår. Trots svåra
jämförelsetal och påverkan av coronaepidemin
inom verksamheten inom fysisk distribu�on
överträﬀade både omsä�ningen och vinsten
analy�kernas förväntningar. Kvartalet saknade
större spelsläpp och återigen överraskade
försäljningen
av
äldre
spel
posi�vt.
Integra�onsarbetet av Saber löper enligt plan
och balansräkningen är mycket stark med
likvida medel och outny�jade kredi�aciliteter
på ca. 4.3 miljarder SEK. Vi bedömer a�
pipelinen för spelsläpp både i när�d och på
medellång �d ser mycket intressant ut.
Fonden gynnades i april av en god utveckling
av framförallt Lifco, Nolato och Ambea.
Fondens
utveckling
missgynnades
av
kursutvecklingen i Coor, Fagerhult och
Lagercrantz.
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Fondfakta
Startdatum

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

8 823

% av �llg. i 10 största innehav

50,1%

Antal Innehav

39

ISIN

SE0002699421

NAV (Per sista månad)

786,84

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

20,1%

Geograﬁsk inriktning

Norden
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*Avser genomsni�lig årlig avkastning.

i år

3 mån

3 år*

5 år*

11,5%
7,6%

2,1%
0,7%

1,4%
8,1%

8,4%
11,8%

4,0%

10 år*

Sedan
start*

14,3% 20,08%
15,8% 19,32%

2,0%
0,0%
.

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small CSX Return Sweden TR SEK

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

17,48

Sharpekvot

0,59

Beta

0,97

Tracking Error

5,16

Informa�onskvot

0,60

Alpha

2,74

Up Capture Ra�o

90,47

Down Capture Ra�o

Land

Por�öljvikt %

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

7,1%

Embracer Group AB Class B

SWE

6,6%

Schouw & Co A/S

DNK

6,0%

Lifco AB Class B

SWE

4,6%

Trelleborg AB B

SWE

4,6%

Sweco AB Class B

SWE

4,5%

Kojamo Oyj

FIN

4,3%

Nolato AB B

SWE

4,2%

Coor Service Management Holding AB

SWE

4,1%

Ambea AB

SWE

4,0%

102,80

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

42,9

Sverige

84,0

Teknologi

13,0

Finland

6,8

Hälsovård

12,0

Danmark

6,2

Konsument, stabil

9,6

Norge

3,0

Fas�ghet

7,1

Total

Media & kommunika�on

6,8

Sällanköpsvaror

4,6

Basindustri & råvaror

2,1

Bank och ﬁnans

2,1

Total

100,0

100,0

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.

