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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2020
Augus� blev glädjande nog en stark månad för
Småbolagsfonden som steg 8,7% vilket kan
jämföras med jämförelseindex som steg 5,2%.
Fonden gynnades i augus� av kursutvecklingen i
Embracer, Schouw och Mekonomen. Fondens
utveckling
missgynnades
däremot
av
kursutvecklingen i Coor, Securitas och Enento.
Embracer blev den främsta bidragsgivaren och
bolaget överträﬀade samtliga analy�kernas högt
ställda förväntningar e�er e� imponerande kvartal.
Bolaget presenterade även för första gången sina
organiska �llväxtsiﬀror. Organisk �llväxt slutade på
+74% i kvartalet drivet bland annat av ﬂera
framgångsrika spelsläpp. Vissa marknadsaktörer
har �digare hävdat a� bolaget varit beroende av
förvärv för a� driva sin �llväxt. Med dessa siﬀror i
handen kan man konstatera a� det påståendet
minst sagt varit felak�gt. Kanske än vik�gare
framgår det av rapporten a� avkastningen i
förhållande �ll investeringar inom spelutvecklingen
är väldigt hög. Danska Schouw blev den näst
största bidragsgivaren då bolaget redovisade si�
starkaste andra kvartal hi�lls trots pandemin.
Schouws exponering mot hälsovård inom Fibertex
Personal Care kom a� bidra �ll de�a.
SOBI blev e� ny� innehav i fonden under augus�.
Vi bedömer a� marknaden underska�ar den
kommersiella uthålligheten i SOBIs produkter inom
blödarsjuka, där farhågor om ökad konkurrens gjort

e� kra�igt avtryck i ak�evärderingen under det
senaste året. Vi tar i de�a resonemang fasta på
den pa�en�llväxt som de facto hi�lls ske� under
året för Elocta (som numera ser konkurrens från
Hemlibra) samt a� delar av por�öljen inte alls ser
samma konkurrens (Alprolix). Förvärvet av Dova
Pharmaceu�cals under �olåret öppnar sam�digt
upp nya �llväxtben. SOBI har under de senaste åren
även breddat sig med en por�ölj inom immunologi
där ﬂera kliniskt beprövade produkter nu är i en
mer intensiv kommersialiseringsfas, vilket bedöms
driva �llväxt. Baserat på de starka kassaﬂöden som
SOBI genererar ﬁnns även en möjlighet �ll ﬂer
förvärv, vilket kan komma a� ski�a fokus från oron
kring Hemlibra.
Kopparbergs kom med en stark delårsrapport.
Styrkan i varumärket är tydlig då ﬂera
produktlanseringar har varit framgångsrika hi�lls i
år. Det kan noteras a� de nya produkterna
lanserades successivt under det andra kvartalet
varför vi inte ännu se� den fulla påverkan av dem
på intjäningen, utan de�a bör sker under det
innevarande kvartalet. Vi noterar a� Kopparbergs
värderas klart lägst inom sin sektor trots a�
�llväxten vida övers�ger den som andra nordiska
bryggerier visade under kvartalet.
Por�öljmässigt har vi valt a� öka innehaven i
Konecranes, AAK och Hexpol sam�digt som vi
minskat i Sweco, Embracer och Lifco.
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Fondfakta
Startdatum

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

10 737

% av �llg. i 10 största innehav

50,4%

Antal Innehav

39

ISIN

SE0002699421

NAV (Per sista månad)

968,00

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

19,8%

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

17,98

Sharpekvot

0,82

Beta

1,02

Tracking Error

5,34

Informa�onskvot

0,48

Alpha

2,71

Up Capture Ra�o

95,85

Down Capture Ra�o

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB Class B

SWE

7,4%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

6,9%

Schouw & Co A/S

DNK

5,3%

Trelleborg AB B

SWE

4,9%

Recipharm AB B

SWE

4,7%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,6%

Nolato AB B

SWE

4,5%

Coor Service Management Holding AB

SWE

3,4%

FIN

3,3%

SWE

3,3%

Kojamo Oyj
Bufab AB

108,76

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

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.

