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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  November 2020
Småbolagsfonden steg 9,8 % i november vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 11,3%.
Fonden gynnades av kursutvecklingen i Lagercrantz, Bufab och Trelleborg. Fondens utveckling
missgynnades däremot av kursutvecklingen i Kopparbergs, Biotage och Kojamo.
November kom a� bli en stark börsmånad där posi�va nyheter kring utveckling av ﬂera COVID19
vaccin var den främsta förklaringen �ll förnyad op�mism. Glädjande nog annonserade Recipharm
e� kontrakt med Moderna där Recipharm kommer a� stå för ﬂera steg i �llverkningsprocessen av
Modernas möjliga vaccin. Det är Recipharms andra kontrakt med en vaccin�llverkare då man sedan
�digare har tecknat avtal med Arcturus Therapeu�c. Även om det kvarstår en del regulatoriska
hinder innan produk�onen kan sä�as igång är sannolikheten hög för a� framförallt kontraktet med
Moderna kommer a� bidra påtagligt posi�vt �ll Recipharms �llväxt under 2021. Kontrakten belyser
även Recipharms ökade teknologiska förmågor i spåren av omfa�ande investeringar samt förvärv,
och trots en omvärdering under hösten kvarstår e� betydande värderingsgap gentemot
interna�onella bolag inom samma sektor.
Den ökade sannolikheten för a� det kommer a� ﬁnnas e� vaccin under 2021 gör självfallet a� våra
blickar riktas mot de innehav som ha� det tu� i spåren av pandemin. Bland dem ﬁnns Coor vars
fokus på arbetsplatstjänster förståeligt nog skapat en oro. Vi kan konstatera a� y�erligare stark
delårsrapport belyser det faktum a� Coor har lyckats hantera den kortsik�ga eﬀekten väl. Även om
volymerna har fallit i spåren av mindre rörliga intäkter (exempelvis från lunchmatsalar) så har
resultatet ökat i år. Förnyelsegraden i existerande kontrakt är hög. Framstegen på vaccinfronten
bidrog �ll en stark börsmånad för Coor. Vårdbolaget Ambea är e� annat innehav som har tyngt
fonden under 2020. Vårdkoncernens äldreboende har hamnat i fokus då pandemin har drabbat
dem hårt. Vi noterar sam�digt a� Ambeas resultatnivå har hållits uppe väl, �ll och med ökat, under
året då integra�onen av Alerisförvärvet inneburit s�gande marginaler i de förvärvade enheterna.
Aleris har i dagsläget högre marginaler än innan förvärvet, trots a� beläggningsgraden fallit med
�o procentenheter. De�a borde borga för en strukturellt högre resultatnivå den dag vi är bortom
pandemin.
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Bostadspriserna har nå� nya rekordnivåer i Sverige. De ins�tu�onella pengar som jagar avkastning i
den rådande lågräntemiljön fokuserar sam�digt allt mer på hyresbostäder, då kontorsinvesteringar
framstår som mer osäkra e�er pandemin. Denna miljö skapar goda förutsä�ningar för våra
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investeringar i hyresfas�ghetsbolagen Heba och Kojamo, samt bostadsutvecklaren Bonava. Heba
meddelade under november två nya projekt i den rad av samarbeten som de har med Åke Sundvall
AB. Vi ökade vår investering i Heba under månaden då vi bedömer a� börsen ännu inte fullt ut
förstå� omfa�ningen av den �llväxt som Heba står inför de kommande åren u�från den
projektpor�ölj de har. Vi ökade även vårt innehav i Bonava. Historiken i Bonava väcker vårt
intresse. Ak�en hade två goda år e�er sin avknoppning från NCC men när den svenska
bostadsmarknaden började bli svagare 2017 drog Bonava allt fört hårt i bromsen. Även om de�a
var kortsik�gt korrekt och helt förståeligt u�från det marknadsklimat som då rådde innebär
led�derna i branschen a� Bonava nu står med all�ör få pågående byggna�oner. Under den
senaste �den har Bonava �llsa� en ny VD och CFO, vilket är e� steg i arbetet med a� vända blad.
Vår bedömning är a� Bonava har alla förutsä�ningar för a� kunna öka antalet byggstarter markant
under de kommande åren, delvis i Sverige men framförallt i Tyskland. Även om en försik�g
redovisningsprincip gör a� de förmodade vinsterna från denna utveckling kan dröja, så bedömer vi
a� marknaden kommer a� posi�onera sig för värdeskapandet som kommer a� ske �digare än så.
Bland sektorrota�onens förlorare ﬁnns Embracer och Pexip. Trots starka delårsrapporter från dessa
två var ak�erna rela�va förlorare under månaden. Embracer slog förväntningarna för kvartalet,
sam�digt som e� antal förvärv genomfördes. Även om det innevarande kvartalet har färre
spelsläpp än �digare så har katalogförsäljningens styrka imponerat konsekvent under året. 2021
kommer bli e� år av ﬂer, större spelsläpp vilket kommer driva fortsa� organisk �llväxt. Företaget
annonserade hela 13 förvärv, något som man kan tycka vara väldigt många a� hantera på en gång.
Bolagets organisa�on har transformerats över �d �ll a� numera bestå av sex aﬀärsområden. THQ
Nordic, Koch Media, Coﬀee Stain, Ampliﬁer Game Invest, Saber och DECA Games är samtliga
ansvariga för si� eget aﬀärsområde inklusive förvärv, vilket möjliggör det höga förvärvstempot. Det
verkar som a� Embracers och dess grundares tro på styrkan i en decentraliserad organisa�on har
en förmåga a� a�rahera många oberoende mindre studios. Mjukvarubolaget Pexip är verksamma
inom videokonferens med fokus på större företag och organisa�oner. Inför börsintroduk�onen i
maj hade bolaget som mål a� 2025 nå en årlig återkommande intäkt (ARR) på 300MUSD. Vid den
senaste kvartalsrapporten kommunicerade Pexip a� man nu bedömer a� man når den
försäljningsnivån e� år �digare. Vi bedömer a� bolaget har en stor �llväxtpoten�al framöver vilket
kanske enklast illustreras genom a� belysa a� Pexip idag har 0,5%1% marknadsandel på en
marknad som växer kra�igt.

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 november har vi ökat våra innehav i ovan nämnda Pexip, Huscompagniet och Biotage.
Huscompagniet noterades under månaden. Det är en dansk bostadsutvecklare med fokus på
småhus som har en god �llväxthistorik och en kapitallä� aﬀärsmodell. Vi har minskat innehaven i
bland annat Sweco, Embracer och Lagercrantz.

* 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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Lagercrantz Group AB Class B

SWE

7,3%

Embracer Group AB Class B

SWE

6,3%

Trelleborg AB B

SWE

5,5%

Recipharm AB B

SWE

5,1%

Schouw & Co A/S

DNK

4,8%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,5%

Bufab AB

SWE

4,5%

Sharpekvot

0,73

Coor Service Management Holding AB

SWE

3,9%

Beta

1,00

Nolato AB B

SWE

3,8%

Tracking Error

5,08

Lifco AB Class B

SWE

3,3%

Informa�onskvot

0,60

Alpha
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Up Capture Ra�o

93,46

Down Capture Ra�o
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Geograﬁsk fördelning (%)
%
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Industri

39,1

Sverige

Teknologi

14,3

Danmark

5,3

Hälsovård

12,0

Finland

5,1

Konsument, stabil

9,2

Norge

4,6

Media & kommunika�on

7,4

Total

Fas�ghet

7,0

Sällanköpsvaror

6,5

Basindustri & råvaror

2,9

Bank och ﬁnans

1,6

Ny�otjänster

0,1

Total

85,0

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.

