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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Mars 2021
Småbolagsfonden steg 5,6% i mars i vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 4,9%.
Därmed har Småbolagsfonden per kvartalets utgång s�git 11,5% i år a� jämföra med index som
gå� upp 7,1%. Fonden gynnades i mars av kursutvecklingen i Lagercrantz, Mekonomen och Coor.
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Link
Mobility, Vitec och Veoneer.

Antal innehav

44

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 213,88

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

30,3%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Vi deltog som ankarinvesterare i två börsintroduk�oner under månaden.
Norska Ecoonline är e� programvaruföretag som får läggas i SaaSkategorin. Det ﬁnns en lång
historik men under de senaste åren har �llväxten tagit fart rejält. Det som lockar oss i Ecoonline är
en bedömning om solida �llväx�örutsä�ningar under en lång �d med god lönsamhet. Ecoonlines
historik ligger i en mjukvara som hjälper företag a� administrera sin kemikaliehantering. Det
handlar om a� veta vilka kemikalier som e� företag hanterar, och hur man kan hi�a mer
miljövänliga alterna�v. De�a sker i dagsläget �ll stor del via papper och penna, eller excel, hos
många företag vilket försvårar en gedigen överblick. Ecoonline kan y�erligare driva �llväxt genom
a� addera mer moduler �ll sina mjukvaror (vilket redan har börjat ske). De�a gör a� de kan sälja
mer per kund, sam�digt som det ﬁnns en betydande geograﬁsk �llväxtpoten�al.
Finska Sitowise är en teknikkonsult med fokus på den inhemska marknaden men som även har
inle� en expansion på den svenska konsultmarknaden via förvärv. Sitowise är väldigt likt Sweco, ÅF
Pöyry och Rejlers i många aspekter, men särskiljer sig genom a� bolaget �ll en stor del är
personalägt. Börsintroduk�onen skedde huvudsakligen för a� ta in ny� kapital för a� fortsä�a den
förvärvsdrivna expansionen på den svenska marknaden. Sitowise värderas betydligt lägre än de
svenska konsulter som vi nyss nämnde sam�digt som nyckeltal som debiteringsgrad och organisk
�llväxt över �d är minst i nivå med de svenska spelarna. Genom en kombina�on av organisk �llväxt
– där möjligen 2021 blir en något svagare år än sni�et – och förvärv, ser vi Sitowise som en
långsik�g vinnare där även e� ökat fokus på samhällsinfrastruktur kan bidra.
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Vi har även köpt ak�er i Electrolux. Under innevarande år står det klart a� bolaget möter högre
råvarukostnader samt även rela�vt svåra jämförelsetal under andra halvåret. Trots det anser vi a�
det ﬁnns en intressant investeringsmöjlighet om man ly�er blicken e� par år framåt. Vi bedömer
a� det ﬁnns goda möjligheter för bolaget a� för första gången både nå och överträﬀa si�
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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.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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marginalmål på 6%. Vi tror bolaget kan föra över ökade kostnader �ll kunder i när�d på grund av
mycket god e�erfrågan. Historiskt har konkurrenter i Asien ha� en tydlig konkurrensfördel genom
lägre kostnader, men denna är numera inte lika uppenbar, vilket medför en mer disciplinerad
industri vad gäller prissä�ning. Här påverkar även s�gande kostnader för transporter. Electrolux är
även i slu�asen av e� stort investeringsprogram som enligt bolaget har stor poten�al a�
transformera lönsamheten i både Nordamerika och La�namerika. Dessutom har Electrolux som mål
a� tydligt öka reservdels och e�ermarknadsaﬀären som andel av total försäljning. Summerar man
alla dessa ini�a�v bedömer vi a� bolaget har stor möjlighet a� absorbera eventuellt ännu högre
råvarupriser och ändå överträﬀa sina marginalmål. Slutligen har bolaget en överkapitaliserad
balansräkning vilket medför a� styrelsen och ledningsgruppen har möjlighet a� ��a på
komple�erande förvärv, extrautdelning och/eller återköp av egna ak�er.
Lagercrantz gynnades av en strategiuppdatering där man meddelade en målsä�ning om a� nå 1
miljard i vinst inom fem år. De�a är i grund och bo�en helt i linje med det ﬁnansiella målet om 1 5%
vins�llväxt per år, men marknaden tycks all�d föredra e� absolut tal framför en procentuell
målsä�ning. Sam�digt meddelades e� antal interna strukturförändringar i sy�e a� förstärka
gruppen framåt samt en ökad tonvikt på förvärv utanför Norden. När vi läser mellan raderna tolkar
vi de�a nya ini�a�v som en indika�on på a� den långvarige VDn Jörgen Wigh (på plats sedan 2006)
spänner bågen inför ännu en femårsperiod hos Lagercrantz, vilket glädjer oss.
Mekonomen utvecklas starkt under mars. Marknaden för begagnade bilar har varit stark i spåren
av pandemin, vilket gynnar Mekonomen, sam�digt som en rad externa faktorer som valuta och
väder gå� i bolagets riktning under årets första kvartal. Den kapitalmarknadsdag som hölls i slutet
av februari där Mekonomen pratade om de �llväxtmöjligheter som bolaget ser belyser det faktum
a� en del externa bedömare kan ha räknat ut bolaget för �digt. E� tecken på de�a är även a�
bolaget emi�erade en obliga�on med en ränta på s�bor +250 punkter under månaden, vilket bör
ge en dras�sk förbä�ring av räntekostnaden för Mekonomen vars balansräkning stärkts markant
under det senaste året. Mekonomen har en i grunden stabil verksamhet, med e� starkt kassaﬂöde,
vilket tyvärr kommit i skymundan på grund av e� antal ’unforced errors’ från bolagets sida under
de senaste åren. Det ser dock ut a� ha förändrats. Bolagets hanterande av bland annat den
cybera�ack som inträﬀade för e� år sen var imponerande, och det starka kassaﬂödet under
pandemiåret möjliggör även en fortsa� expansion, förmodligen via förvärv.

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 har – utöver Electrolux, Ecoonline och Sitowise – ökat våra innehav i Embracer, Link Mobility, ÅF
Pöyry och Nolato vilket vi har ﬁnansierat genom a� bland annat minska i Lifco, Trelleborg och
Securitas.

* Talet anger koldioxidavtryck per 20201231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index i de�a fall är CSRXSE.
5,4 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.
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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.

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

7,1%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

5,8%

Trelleborg AB B

SWE

4,9%

Bufab AB

SWE

4,9%

Schouw & Co A/S

DNK

4,3%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,3%

18,41

Nolato AB Class B

SWE

4,0%

Sharpekvot

0,92

Mekonomen AB

SWE

3,9%

Beta

1,03

Elanders AB Class B

SWE

3,1%

Tracking Error

5,31

Ambea AB

SWE

3,0%

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

Informa�onskvot

0,42

Alpha

2,66

Up Capture Ra�o

98,16

Down Capture Ra�o

111,17

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

44,6

Sverige

80,5

Teknologi

15,9

Norge

8,1

Media & kommunika�on

8,5

Finland

6,6

Konsument, stabil

7,3

Danmark

4,8

Sällanköpsvaror

6,7

Total

Fas�ghet

6,3

Hälsovård

5,9

Basindustri & råvaror

2,9

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.

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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