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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2020
Småbolagsfonden sjönk med 7,1 % i oktober vilket kan jämföras med
jämförelseindex som gick ned med 7,4%. Fonden gynnades av kursutvecklingen i
Embracer, Elanders och Veoneer. Fondens utveckling missgynnades däremot av
kursutvecklingen i Nolato, Biogaia och Schouw.

Antal innehav

38

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

922,65

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

22,9%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Vi deltog i börsnoteringen av LINK Mobility som ankarinvesterare. LINK är e�
teknikbolag verksamhet inom mobilkommunika�on som förenklat u�ryckt möjliggör
direktkommunika�on mellan företag och deras kunder. Det kan handla om enkla
tjänster som SMS för a� påminna om tandläkar�der �ll mer avancerade tjänster där
mjukvara spelar en vik�g roll. LINK har vuxit kra�igt historiskt och vi bedömer a�
drivkra�erna �ll de�a ﬁnns kvar, nämligen en kombina�on av en växande marknad,
där stora aktörer som LINK dessutom gynnas av skalfördelar, och förvärv som medför
en konsolidering av marknaden.
Småbolagsfonden deltog även i börsintroduk�onen av det norska bolaget
Pa�entSky. Bolaget är e� mjukvarubolag verksamt inom hälso och sjukvård och
erbjuder bland annat journalsystem, recep�örskrivningshantering och andra
administra�va verktyg. Bolaget har även utvecklat den mest nedladdade
hälsovårdsappen i Norge. Till skillnad från många konkurrenter �llhandahåller
bolaget även e� pla�ormserbjudande där man kan erbjuda sina kunder både
egenutvecklade moduler och andra mjukvaror utvecklade av partners. Förutom goda
�llväxtmöjligheter ﬁnns e� antal olika a�ribut som gjorde oss intresserade av
bolaget. Allt utvecklingsarbete är gjort in house, vilket visar på kompetens och
kunskap inom organisa�onen och a� man äger all IP. Bolagets erbjudande är inte
beroende av vare sig tredje parts mjukvara eller pla�orm vilket vi bedömer bidrar �ll
en lägre risk i aﬀärsmodellen då förutsä�ningarna inte kan förändras över en na�.
De�a i sin tur medför lägre licensavgi�er vilket medför lägre kostnader för
slutkunden och e� konkurrenskra�igt erbjudande för a� kunna a�rahera nya kunder
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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
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i fram�den. Churn hos uppgraderade kunder ligger under 1%, e� tecken på väldigt
nöjda kunder. Ak�en har handlats under introduk�onskursen sedan notering och
småbolagsfonden ökat posi�onen jämfört med ursprunglig allokering.
Elanders presenterade en stark rapport för det tredje kvartalet. Trots stor påverkan
från covid19pandemin var kvartalet det bästa bolaget rapporterat resultatmässigt.
Elanders har genomgå� en stor transforma�on under de senaste åren, då de gå�
från a� vara en tryckerikoncern �ll a� ha fokus på supply chain management. Denna
verksamhet är i många fall direkt kopplad �ll speciﬁka företags produk�onstakt, där
framförallt en stor exponering mot tyska bilproducenter innebar en sä�ning under
årets första halvår. När sedan dessa bilproducenter ökade produk�onstakten under
det tredje kvartalet kom Elanders marginaler �llbaka på e� överraskande starkt sä�,
vilket pekar på a� det ske� strukturella förbä�ringar. De�a är i linje med vår tes i
Elanders om a� e� ökat fokus på lönsamhet framför �llväxt kommer medföra en
markant lönsamhetsförbä�ring.
Vi ökade i fas�ghetsbolaget NP3 under oktober. NP3 har navigerat genom pandemin
utan någon större påverkan då deras fas�ghetsbestånd framförallt är knutet �ll
sällanköpsvaror och lä� industri. I kontrast �ll många andra fas�ghetsbolag har
intjäningsförmågan stärkts under året. I takt med a� NP3 blir större minskar
dessutom beroendet av enskilda hyresgäster, vilket ökar kreditgivarnas vilja a�
ﬁnansiera bolagets �llväxt. Strategin kan �ll stora delar liknas vid Sagax (vilka äger
20% av NP3).

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*

Oktober präglades av en rapportperiod. Bland glädjeämnena fanns bland annat trion
Bufab, Hexpol och AAK som alla levererade posi�va vinstvarningar. Även om de�a
inte fullt ut reﬂekterades i kurserna under månaden ser vi anledningar �ll �llförsikt i
dessa tre bolag. Bufab ökade rörelseresultatet med 61% (!) under kvartalet och
redovisade en rekordhög marginal om 12%. Hexpol återhämtade sig från e� svagt
andra kvartal och visade också den högsta marginalen på ﬂera år. Den �digare VDn
Georg Brunstam kommer a� göra comeback som VD, vilket förhoppningsvis kan leda
�ll ökad tydlighet kring bolagets strategiska riktning.
Biogaia fanns i den nega�va vågskålen och lämnade e� avsevärt sämre resultat än
vad vi bedömt. De�a �llskrivs lagerjusteringar hos distributörer samt det faktum a�
mycket av probio�ka säljs i samband med fysiska läkarbesök, vilket skapar
svårigheter under pandemin. Biogaia är e� �llväxtbolag men har en betydande
slagighet mellan kvartalen. De�a har vi se� historiskt, och vi lär se liknande rörelser
även i fram�den. Under månaden genomförde även Biogaia en stor nyemission där
likviden kommer a� användas �ll förvärv.
Under oktober har vi ökat våra innehav i ovan nämnda LINK, Pa�entsky och NP3
samt fas�ghetsbolaget Heba. Vi har minskat innehavet i bland annat Embracer. Vi
har sålt hela innehavet i SOBI. Vår innehavsperiod i SOBI blev avsevärt kortare än vad
som är normalt för oss men förklaras av det faktum a� vår investeringstes
försvagades e�er ﬂera nega�va datapunkter. Vi har även sålt vårt innehav i Enento.

* 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).

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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2020

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 %

18,27

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB Class B

SWE

7,4%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

6,5%

Trelleborg AB B

SWE

5,2%

Schouw & Co A/S

DNK

5,2%

Recipharm AB B

SWE

4,7%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,6%

Bufab AB

SWE

4,1%

Sharpekvot

0,73

Nolato AB B

SWE

4,0%

Beta

1,02

Lifco AB Class B

SWE

3,4%

Tracking Error

5,25

Coor Service Management Holding AB

SWE

3,3%

Informa�onskvot

0,42

Alpha

2,42

Up Capture Ra�o

96,13

Down Capture Ra�o

106,71

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

39,5

Sverige

86,2

Teknologi

13,5

Finland

5,6

Hälsovård

11,3

Danmark

5,3

Konsument, stabil

10,0

Norge

2,9

Media & kommunika�on

7,7

Total

Fas�ghet

7,3

Sällanköpsvaror

6,6

Basindustri & råvaror

2,8

Bank och ﬁnans

1,4

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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