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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2021
Småbolagsfonden steg 6,5% i februari i vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 3,5%.
Därmed har Småbolagsfonden per månadens utgång s�git 5,5% i år a� jämföra med index som gå�
upp 2,1%. Fonden gynnades i februari av kursutvecklingen i Embracer, Trelleborg och Vitec.
Fondens
utveckling
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däremot
av
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annat Rejlers, Kojamo och Sweco.
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Geograﬁsk inriktning
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Februari präglades av en för Småbolagsfonden stark rapportperiod, vilket är glädjande. Vi ser a�
ﬂera av de bolag vars kvaliteter vi bedömt vara underska�ade av marknaden nu inte bara börjar
bevisa de�a gentemot analy�kernas förväntningar (vilket leder �ll es�matupprevideringar) utan
även får betalt via en välförtjänt kursutveckling. I de�a sammanhang kan exempelvis Elanders och
Trelleborg nämnas. Vi accepterade under månaden budet på Recipharm, vilket medförde a� e� av
våra större innehav lämnade por�öljen.
Embracer blev månadens vinnare e�er a� ha annonserat tre förvärv, där Gearbox So�ware
(utvecklare av bland annat Borderlandstrilogin, som sålt mer än 45m exemplar) och Easybrain
(mobilspelsutvecklare, som bland annat äger Sudoko.com, och som totalt har 750m nedladdningar
av sina spel) var de tongivande. Embracers VD Lars Wingefors tycks ha funnit e� recept för a�
a�rahera entreprenörer a� ansluta �ll den snabbt växande spelkoncernen, som nu har blivit
Europas största spelkoncern. Embracer levererade även en stark delårsrapport, där framförallt
försäljning av sedan �digare lanserades spel överträﬀade förväntningarna. Under februari
lanserades även spelet Valheim som i skrivande stund har sålt mer än fem miljoner exemplar, vilket
avsevärt överträﬀar förväntningarna.
Lerøy Seafood Groups rapport överträﬀade förväntningarna. Dessa hade dock sänkts inför
rapporten på av svaga priser på lax under avslutningen av �olåret, som kom a� präglas av
pandemin. Vi noterar a� Lerøys lönsamhet höll uppe bä�re än många av konkurrenternas i denna
utmanande miljö, vilket vi bedömer beror på de underliggande förbä�ringar som ske� under de
senaste åren vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev. Laxpriserna har stärkts avsevärt hi�lls under
2021. Vi valde a� öka innehavet i Leröy e�er rapporten då värderingen är avsevärt under
branschsni�et sam�digt som det tycks a� Leröy har kommit �llrä�a med de problem som hämmat
dem under de senaste åren. Den totala konsum�onen av lax i samhället har hållit uppe väldigt väl
under 2020 tack vare en trend av a� äta mer lax i hemmet, framförallt i Europa. En normalisering
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av samhället bör medföra a� den vik�ga försäljningen �ll hotell och restauranger återupptas, vilket
bör gynna laxpriserna.
Biogaia �llhörde en av få besvikelser under februari med en rapport som inte levde upp �ll de
redan sänkta förväntningarna. Den försäljningsmodell som Biogaia förlitar sig på i stora delar av
Europa har visat sig mer sårbar för pandemins eﬀekter än vad vi ini�alt bedömde, varför
resultatutvecklingen under andra halvan av 2020 avsevärt unders�git våra förväntningar. Även om
den nyemission som bolaget genomförde under hösten har �llfört medel för förvärvsdriven �llväxt
framstår det som a� konkurrensen om bolag i sektorn har ökat avsevärt e�er a� bjässar som Chr.
Hansen ökat si� fokus på probio�ka. Sammantaget gjorde dessa faktorer a� Småbolagsfonden
valde a� minska innehavet under februari månad.
Trelleborg gick starkt under februari då marknaden börjar få upp ögonen för den
lönsamhetspoten�al som ﬁnns inom bolagets däckverksamhet i spåren av starkare fundamenta
inom jordbrukssektorn. Vi ser även a� den omvandling av bolaget som utlovades hösten 2019 nu
börjar a� materialisera sig då Trelleborg avy�rade delar av sin verksamhet inom olja & gas vid
inledningen av mars.
Vitec levererade e� väldigt starkt avslut på pandemiåret 2020 då vinsten ökade med 40% i det
�ärde kvartalet. I en �d då många nyligen noterade mjukvaruföretag ly�er fram återkommande
intäkter så bör det inte glömmas a� Vitec har ha� fokus på de�a sedan grundandet av bolaget för
snart tre�o år sedan.
Vi ökade innehaven i ÅF Pöyry och Nolato under februari.

Hållbarhet i korthet
VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.
VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:
Klusterbomber|personminor | Kemiska och
biologiska vapen | Kärnvapen | Vapen och/
eller krigsmateriell | Tobak | Kommersiell
spelverksamhet |Pornograﬁ Fossila bränslen
(olja, gas, kol) | Kol |Uran
PÅVERKAR
Genom dialog med bolag vi investerat i kan
vi påverka bolagen posi�vt i sy�e a� få
bolagen a� utveckla och förbä�ra si�
hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtryck, tCO₂e/Mkr intäkt*

ÅF Pöyry har ha� e� tuﬀare 2020 än många andra konkurrenter inom konsultsektorn på grund av
sin exponering mot bil och annan �llverkningsindustri. Sam�digt lyckades man hålla upp en god
marginalnivå tack vare besparingar samt en stark utveckling inom Pöyrys exponering mot
processindustrin. Förvärvet av Pöyry bör alltså ses som e� korrekt beslut enligt oss, och med den
betydligt starkare balansräkningen än för e� år sedan ser vi möjligheter �ll återupptagen
förvärvsagenda inom ÅF Pöyry. Denna förväntade återgång �ll �llväxt i vad som historiskt se� varit
en stark kapitalallokerare framstår som intressant, speciellt i ljuset av värdering som unders�ger
börsens. Tillsä�ande av Alfa Lavals VD Tom Erixson som ny ordförande kan även innebära e� ökat
fokus på exekvering av de goda möjligheter som ÅF Pöyry har.
Nolatos kurs har stå� och stampat det senaste halvåret och är kring samma nivåer som vid
annonserandet av GW Plas�csförvärvet. Trots förvärvet – det största i Nolatos historia – är bolaget
så go� som skuldfri�, vilket betonar de starka kassaﬂödena i Nolato. Medicalverksamheten visade
en god utveckling under helåret trots en viss påverkan av uppskjuten kirurgi. Industrialdelen bör
gynnas av en fortsa� återhämtning av industrikonjunkturen.
Vi minskade i bland annat Sweco och Biogaia under månaden, samt avy�rade Recipharm
innehavet.

* Talet anger koldioxidavtryck per 20191231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt.
5 ton Co2e/Mkr SEK i bolagsintäkter  anger hur
mycket koldioxid bolagen i Didner & Gerge
Småbolag släpper ut i rela�on �ll por�öljbolagens
intäkter, dvs. hur koldioxideﬀek�va bolagen i
fonden är.
Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande
beräkningsdata omfa�ar Scope 1 (bolagens utsläpp
från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av
företaget) och scope 2 (bolagens iindirekta utsläpp
från konsum�on av el, värme eller ånga).
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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.
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Mekonomen AB

SWE

3,5%

Beta

1,03

Lifco AB Class B

SWE

3,3%

Tracking Error

5,30

Elanders AB Class B

SWE

3,2%

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

Informa�onskvot

0,46

Alpha

2,85

Up Capture Ra�o

97,39

Down Capture Ra�o

111,17

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri
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Media & kommunika�on
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Sällanköpsvaror
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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.
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