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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  September 2020
Småbolagsfonden steg 2,6% i september vilket kan jämföras med jämförelseindex
som steg 6,2%. Fonden gynnades av kursutvecklingen i Bufab, Heba och Bonava.
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i Kojamo, Coor och
Sweco.

Antal innehav

40

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

993,08

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

22,9%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Vi ökade vårt innehav i Heba under september. Heba är e� svenskt fas�ghetsföretag
med huvudsakligen bostadsfas�gheter i den större Stockholmsregionen. Den svenska
hyresmarknadsmodellen innebär a� hyresnivåerna är reglerade, vilket i
förlängningen har medfört e� kroniskt undersko� på bostäder av den typen Heba
erbjuder, dvs. förhållandevis centralt belägna hyresrä�er där hyresnivåerna
unders�ger vad som vore rik�ga marknadshyror. De�a märks i den vakansgrad om
0,23% (!) som Heba uppvisade i det andra kvartalet. Den låga risknivå som de�a
implicit innebär medför a� direktavkastningen på fas�gheterna är låg.
Vad vi ﬁnner intressant i Heba är a� bolaget – i kontrast �ll gängse uppfa�ning –
beﬁnner sig i en kra�ig expansionsfas. Under de kommande fem åren bedömer
bolaget sig kunna öka förvaltningsresultatet med 70% med beﬁntlig projektpor�ölj.
Till de�a kan läggas en förhållandevis omfa�ande fram�da projektpor�ölj där det
ﬁnns e� ﬂertal förtätningsprojekt för Heba i Stockholms närförorter, vilket kan driva
fortsa� �llväxt över en längre �d än fem år.
Hur skall då denna �llväxt ﬁnansieras? Legio i marknaden i dagsläget a� behöva
emi�era nya ak�er för a� driva omfa�ande �llväxt som denna. Vi bedömer dock a�
Hebas starka balansräkning där belåningsgraden (LTV) är 37% per Q2 kan hantera
de�a. Det bör sam�digt noteras a� Heba i kontrast �ll de ﬂesta av sina kollegor inte
�llskriver e� värde �ll markanvisningar och byggrä�er på sin balansräkning, vilket
innebär a� många underska�ar �llgångsvärdet i bolaget i en rela�v jämförelse.
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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.
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Det innebär också a� projektvinsterna när väl Heba färdigställer sin projektpor�ölj
blir större. E� alterna�v �ll de�a är a� Heba ly�er in de implicita värden som ﬁnns i
byggrä�erna �ll sin balansräkning, vilket skulle kunna medföra en markant
förstärkning av densamma. Och därmed möjliggöra en fortsa� låneﬁnansierade
expansion. Med andra ord, vi ser en betydande värdepoten�al i Heba över de
kommande åren baserat på dessa expansionsplaner och vi bedömer a� värderingen
gentemot andra svenska bostadsfas�ghetsbolag som K2A, John Ma�sson och
Wallenstam inte reﬂekterar de�a.
Vi har �digare nämnt Konecranes och Cargotec i månadsbrevet som exempel på
innehav där vi ser a� den underliggande kvaliteten i rörelserna underska�as. De�a
underströks av halvårsrapporterna där Konecranes visade en stark motståndskra� i
sin e�ermarknadsaﬀär. Cargotec visade sam�digt styrka inom områdena HIAB och
Kalmar. Oktober inleddes med en rivstart då dessa två ﬁnska bolag – som konkurrerar
inom marknaden för hamnutrustning – föreslog e� sammangående. De�a är något
som spekulerats under många år. Ak�erna reagerade posi�vt på nyheten då det
ﬁnnas betydande synergipoten�al i de överlappande verksamheterna. Vi bedömer
sam�digt a� det ﬁnns en möjlighet a� HIAB skulle kunna knoppas av från det
sammanslagna bolaget. Hiab �llverkar lasthanteringsutrustning för lastbilar. Hade
HIAB varit e� särnoterat eget företag så hade det uppvisat en organisk �llväxt om 9%
i sni� per år under de senaste fem åren, vilket är bland de högsta nivåerna bland de
nordiska verkstadsföretagen. Med tvåsiﬀriga marginaler, e� högt serviceinnehåll i
verksamheten samt goda �llväxtutsikterna ser vi a� HIAB skulle värderas högre som
e� fristående bolag än inom konstella�on Cargotec och Konecranes. Parallellen �ll
Metsos avknoppningar av Valmet och Neles är tydlig och aﬀären belyser sam�digt a�
förändringsviljan inom den ﬁnska verkstadssektorn inte ska underska�as.

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*

Vi besökte under månaden Embracers årsstämma i Karlstad och träﬀade VD Lars
Wingefors i samband med de�a. Tillväxtutsikterna framstår som fortsa� goda, både
via förvärv och organiskt. Embracer ser ut a� ha kunnat behålla sin små� unika
kultur av a� kunna a�rahera entreprenörer trots en oerhört �llväxt i bolaget sedan vi
deltog i börsnoteringen 2016.
Bufab �llhörde september månads vinnare. Återhämtningen fortsä�er i Bufabs
slutmarknader och via förvärven av American Bolt & Screw samt danske HT Bendix
har bolaget få� en exponering mot husbilar och möbler, vilket är gynnsamt för
stunden. När vi blickar e� antal år ut i linje med vår investeringshorisont ser vi a�
Bufab har goda förutsä�ningar a� vara e� betydligt större företag med bibehållen
eller förbä�rad lönsamhet. Det ﬁnns ﬂera �llväxtmöjligheter för Bufab i a� fortsä�a
a�rahera nya kunder, sälja mer hos existerande kunder och göra förvärv – helt i linje
med historiken sedan börsnoteringen. Bufab värderas avsevärt lägre än vad andra
förvärvande teknikhandelsföretag gör, vilket skapar en poten�al.
Under september har vi ökat våra innehav i Bonava, SOBI och Hexpol. Vi har minskat
innehaven ibland annat Lagercrantz, Sweco och 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).
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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 %

17,95

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB Class B

SWE

7,1%

Lagercrantz Grp

SWE

6,5%

Schouw & Co A/S

DNK

5,3%

Trelleborg AB B

SWE

5,1%

Recipharm AB B

SWE

4,6%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,5%

Nolato AB B

SWE

4,5%

Sharpekvot

0,87

Bufab AB

SWE

3,8%

Beta

1,01

Ambea AB

SWE

3,3%

Tracking Error

5,55

Lifco AB Class B

SWE

3,2%

Informa�onskvot

0,55

Alpha

3,08

Up Capture Ra�o

93,76

Down Capture Ra�o

107,88

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

42,6

Sverige

85,2

Hälsovård

14,2

Finland

6,0

Konsument, stabil

10,4

Danmark

5,4
3,4

Media & kommunika�on

7,8

Norge

Teknologi

7,1

Total

Fas�ghet

7,0

Sällanköpsvaror

6,4

Basindustri & råvaror

2,7

Bank och ﬁnans

1,8

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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