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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Januari 2021
Småbolagsfonden sjönk 0,9% i januari vilket kan jämföras med jämförelseindex som
sjönk 1,3%. Fonden gynnades i januari av kursutvecklingen i Elanders, Pexip och
Recipharm. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland
annat Coor, Vitec och Sbanken.
Norska Lerøy Seafood Group är e� ny� innehav i fonden. Lerøy är en norsk aktör
inom ﬂera steg av sjömatsindustrin, där det �ll skillnad från ﬂera av sina norska
kollegor även är involverade i ak�viteter som ligger närmare konsument, som
�llverkning av färdigmat. Den absolut vik�gaste faktorn för värdeskapande är dock
just laxodlingen, där Leroy under e� antal år bro�ats med en svag volymutveckling
och s�gande kostnadsnivåer i spåren av de�a. Under de senaste åren har Lerøy
därför genomfört e� omfa�ande investeringsprogram som innebär a� den odlade
laxen nu kommer a� vara större när den sä�s ut i havet. Dessa investeringar
påbörjades 2016 och givet de långa led�derna inom laxodling så blir det först nu
eﬀekten av investeringar börjar a� synas. Vi kan redan nu se a� volymutvecklingen
kommer a� förbä�ras under de kommande åren. De�a kommer även leda �ll en
lägre kostnad per kilo. Den tredje faktorn a� ha under uppsikt är pris per kilo. De�a
ligger utanför Leröys kontroll, vilket är en av nackdelarna med sektorn. Vi bedömer
dock i takt med a� samhället normaliseras när pandemin avtar – förmodligen under
senare delen av 2021 – kommer laxpriserna a� återgå �ll historiska sni�nivåer. Dessa
tre faktorer i kombina�on indikerar en avsevärd vins�örbä�ringspoten�al för Lerøy.
Ak�en värderas lägre än sektorn, sam�digt som vinstutvecklingen framstår som god.
Pexip utvecklades starkt under januari. Ak�en gynnades av y�erligare en stark siﬀra
för de återkommande intäkterna, som bedöms ha ökat med 73% under �olårets
avslutande kvartal. Dessutom annonserades i januari e� samarbete med Logitech
där Pexips mjukvara kommer a� integreras med en ny genera�on av kameror från
Logitech. Den skep�cism kring Pexips långsik�ga �llväxtmöjligheter som präglat
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ak�ens förhållandevis svaga kursutveckling under hösten förby�es �ll op�mism
under januari, vilket medförde a� ak�en steg med 28% under månaden.
Elanders kom med e� starkt bokslut och befäste bilden av e� bolag som hanterat
pandemin y�erst väl. Det medförde a� ak�en steg 19% under januari. Resultatet
växte med 51% då försäljningen kopplad �ll ehandel gick starkt, sam�digt som
e�erfrågan från fordonsindustrin ökade. Det framstår som a� den starka
marginalnivå som Elanders uppvisade under den andra halvan av 2020 är e� ny�
golv för bolaget i termer av lönsamhet, och med denna slutsats som utgångspunkt
framstår värderingen inte som ansträngd trots den starka kursutvecklingen. En
avsevärt starkare balansräkning skapar sam�digt möjligheter �ll förvärv.
Bonava överträﬀade marknadens förväntningar med si� bokslut. A� vinstnivån
översteg marknadens förväntningar med råge hade bostadsbyggaren redan meddelat
i en posi�v vinstvarning. Rapportens glädjeämne var därför en stark utveckling av
antalet starter av nya bostadsprojekt. Bonava har en omfa�ande por�ölj av
byggrä�er och det ﬁnns goda förutsä�ningar för a� denna goda utveckling av antalet
byggstarter skall fortsä�a givet de högre bostadspriser som se�s under det senaste
året. Ak�en steg med 13% under januari.
Coor �llhörde månadens förlorare e�er a� ha förlorat e� kontrakt med norska
Equinor. Kontraktsförluster är en av riskerna i Coors aﬀärsmodell, och även om
förnyelsegraden har varit hög under det senaste året smärtade förlusten då Equinor
är en av Coors största kunder. Det kan noteras a� kontraktet gick �ll en konkurrent,
och inte direkt berodde på nedskärningar av antalet kontorsplatser i spåren av
pandemin. Ak�en föll 20% i januari.

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*

Under januari har vi ökat innehaven i AAK, Lerøy och Pa�entsky. Vi har även ökat
innehavet i Hexpol. Vi minskade innehavet i Recipharm e�er den budhöjning som
skedde under månaden, och har även minskat i Sweco och Lagercrantz. Fondens sista
ak�er i Husqvarna såldes även i januari.

* 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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Trelleborg AB B
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Recipharm AB B

SWE

5,0%

Bufab AB

SWE

4,9%

Schouw & Co A/S Ordinary Shares  Class B

DNK

4,5%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,2%

Sharpekvot

0,87

Nolato AB Ordinary Shares  Class B

SWE

3,6%

Beta

1,02

Lifco AB Class B

SWE

3,4%

Tracking Error

5,10

Ambea AB

SWE

3,1%

Informa�onskvot
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Alpha

3,48

Up Capture Ra�o

95,17

Down Capture Ra�o

111,17

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

38,5

Sverige

83,9

Teknologi

13,3

Norge

6,1

Hälsovård

12,3

Finland

5,1

Konsument, stabil

10,6

Danmark

5,0

Media & kommunika�on

7,5

Sällanköpsvaror

7,0

Fas�ghet

6,5

Basindustri & råvaror

2,9

Bank och ﬁnans

1,4

Total

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.
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