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Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal Innehav

ISIN

NAV (Per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

9 035

49,5%

40

SE0002699421

811,48

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                       

20,1%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

*Avser genomsni�lig årlig avkastning. 

Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)

I år 3 mån 3 år* 5 år* 10 år*
Sedan

start*

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small CSX Return Sweden TR SEK 5,4% 24,2% 9,9% 13,9% 16,4% 19,41%

8,7% 24,5% 3,2% 9,9% 15,2% 20,24%

Fondens avkastning  Utveckling i % sedan start (SEK)
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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2020

Fonden deltog under juni i den nyemission 
som Recipharm genomförde för a� finansiera 
köpet av Consort Medical. Förvärvet ger 
Recipharm en stark ställning inom inhala�on 
då Consorts verksamhet Bespak är en 
framstående leverantör av inhalatorer �ll 
aktörer som GSK. I kombina�on med 
Recipharms existerande verksamhet inom 
utvecklingstjänster och �llverkning av 
substanser �ll inhalatorer skapar förvärvet e� 
starkt erbjudande inom området, som präglas 
av �llväxt. Sam�digt �llförs Recipharm en 
teknikpla�orm inom inhalatorer vars 
strukturella värde inte bör underska�as givet 
det intresse som finns kring läkemedelsintag 
via lungorna. Ak�en värderas under 
sektorsni�et trots a� den organiska �llväxten 
förbä�rats avsevärt under de senaste 
kvartalen. I takt med a� den skuldsä�ning som 
förvärvet medfört börjar a� minska bedömer 
vi a� ak�en kan värderas mer i linje med 
sektorn.

Fonden ökade under månaden innehavet i 
Bonava. Denna fas�ghetsutvecklare har ha� 

det tu� under de senaste åren i spåren av en 
sval svensk bostadsmarknad samt en 
organisatorisk växtvärk i spåren av 
avknoppningen från NCC. Ak�emarknadens 
skep�cism kan ses i a� ak�en värderas avsevärt 
under det egna kapitalet. Vi bedömer a� 
intjäningen alltjämt kommer vara under press 
under resterande del av 2020 och även 2021, 
men vi ser sam�digt fog för långsik�g op�mism 
framförallt givet bolagets starka ställning på 
den tyska marknaden. Denna del av 
verksamheten har undgå� flera av de problem 
som präglat övriga delar av Bonava sam�digt 
som fundamenta på den tyska bomarknaden är 
starka än i Norden.

Fonden gynnades i juni av en god utveckling av 
framförallt Embracer, Lagercrantz och Bufab. 
Fondens utveckling missgynnades av 
kursutvecklingen i Ambea, Biotage och Nolato.

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

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

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

17,37

0,67

0,99

5,03

0,69

3,25

91,15

106,23

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB Class B

Lagercrantz Group AB Class B

Schouw & Co A/S

Trelleborg AB B

Lifco AB Class B

Coor Service Management Holding AB

Nolato AB B

Vitec So�ware Group AB Class B

Sweco AB Class B

Kojamo Oyj

SWE 7,4%

SWE 7,3%

DNK 5,6%

SWE 5,0%

SWE 4,3%

SWE 4,2%

SWE 4,1%

SWE 4,0%

SWE 4,0%

FIN 3,8%

Branschfördelning (%)

%

Industri 42,5

Teknologi 13,3

Hälsovård 11,1

Konsument, stabil 9,4

Media & kommunika�on 7,6

Fas�ghet 6,6

Sällanköpsvaror 5,3

Basindustri & råvaror 2,0

Bank och finans 2,0

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 85,1

Finland 6,3

Danmark 5,7

Norge 2,9

Total 100,0

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.
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