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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Juli 2020
Juli kom a� präglas av en rapportperiod där
ﬂertalet av fondens innehav rapporterade
bä�re än vad som förväntades av marknaden.
Det är tydligt a� eﬀekten av omfa�ande
statliga stöd har underska�ats av marknaden
vilket i kombina�on med e� utökat fokus på
kostnadskontroll bidrog �ll uthålliga – i vissa
fall även s�gande – marginaler i våra innehav.
Denna eﬀekt bör dock behandlas med
försik�ghet då det är sannolikt a� de statliga
stöden kommer a� avta. Sam�digt ser vi a�
vissa av våra innehav som behandlats
styvmoderligt av börsen under det senaste
halvåret visar tydliga tecken på a� deras
förbä�ringsresor fortsä�er även i dessa �der. I
denna skara kan exempelvis Konecranes och
Trelleborg nämnas.
Recipharm, där fonden nyligen deltog i en
nyemission, rapporterade avsevärt starkare än
förväntningarna och kom a� bli en av
månadens större bidragsgivare. Vi bedömer a�
marknaden är i färd med a� få upp ögonen för
Recipharms
förvandlingsresa
från
en
kontrakts�llverkare av läkemedel med e�
beroende av e� fåtal kunder �ll a� bli en

partner �ll en diversiﬁerad kundbas, och där
även e� högre inslag av eget kunnande kring
framförallt inhala�onsprodukter kommer a�
leda �ll högre marginaler. De�a avspeglas ännu
inte i ak�ens värdering.
Nolato visade på styrka i sin delårsrapport där
den organiska omsä�nings�llväxten var tolv
procent, �ll stor del drivet av verksamheten
Medical Solu�ons.
I början av augus�
annonserade Nolato si� största förvärv hi�lls
då de köper amerikanska GW Plas�cs för
närmare 1,8 miljarder kronor. De�a förvärv är
e� logiskt steg då det ökar Medical Solu�ons
globala räckvidd avsevärt, framförallt på den
vik�ga USAmarknaden. Nolato har historiskt
se� varit framgångsrika i a� höja marginalerna
i de verksamheterna de förvärvar, och vi
bedömer det som troligt a� de�a
framgångsrika track record kan fortsä�a.
Fonden gynnades i juni av en god utveckling av
framförallt Lagercrantz, Vitec och Recipharm.
Fondens
utveckling
missgynnades
av
kursutvecklingen i Hexpol, Schouw och VBG.
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Fondfakta
Startdatum

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

9 853

% av �llg. i 10 största innehav

50,4%

Antal Innehav

39

ISIN

SE0002699421

NAV (Per sista månad)

890,42

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

19,8%

Geograﬁsk inriktning

Norden
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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

17,72

Sharpekvot

0,71

Beta

1,00

Tracking Error

5,13

Informa�onskvot

0,56

Alpha

2,80

Up Capture Ra�o

93,38

Down Capture Ra�o

Land

Por�öljvikt %

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

7,5%

Embracer Group AB Class B

SWE

7,3%

Schouw & Co A/S

DNK

4,9%

Trelleborg AB B

SWE

4,8%

Recipharm AB B

SWE

4,8%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,5%

Nolato AB B

SWE

4,3%

Coor Service Management Holding AB

SWE

4,3%

Lifco AB Class B

SWE

4,0%

Sweco AB Class B

SWE

3,9%

106,23

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

42,3

Sverige

85,5

Teknologi

14,3

Finland

6,5

Hälsovård

12,9

Danmark

5,1

Konsument, stabil

8,4

Norge

3,0

Media & kommunika�on

7,4

Total

Fas�ghet

6,4

Sällanköpsvaror

4,9

Bank och ﬁnans

1,9

Basindustri & råvaror

1,6

Total

100,0

100,0
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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.
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