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*Fondens basvaluta är SEK.

Geografisk inriktning                                Norden

Fondfakta

Startdatum

Fondförmögenhet (MSEK)

% av �llg. i 10 största innehav

Antal innehav

ISIN

NAV (per sista månad)

Förvaltningsavgi�

20081223

13 109

44,7%

44

SE0002699421

1 279,07

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,3%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  April 2021

Småbolagsfonden steg 5,4% i april vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 7,8%. Därmed 
har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 17,4% i år a� jämföra med index som gå� upp 
15,4%. Fonden gynnades i april av kursutvecklingen i Lagercrantz,  Embracer och Mekonomen. 
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat  Pexip, Rejlers och 
Veoneer. 

Den norska storbanken DNB lade e� bud på småbolagsfondens por�öljbolag Sbanken under april 
månad. Budet på 103,85 kronor per ak�e motsvarade en premie på knappt 30%. Sbankens styrelse 
rekommenderar budet och vissa ak�eägare, däribland huvudägaren Altor, har valt a� acceptera 
budet under vissa villkor och förhållanden. Vi utvärderar budet och följer utvecklingen. 

Förutom budet på Sbanken har månaden präglats av kvartalsrapporter. Generellt se� kan vi 
konstatera a� den absoluta majoriteten av rapporterna har varit starka och överträffat 
analy�kernas prognoser sam�digt som kursreak�onerna i flera fall varit något försik�ga. Svenska 
fas�ghetsak�ers kra�iga uppgång under månaden missgynnade fondens utveckling rela�vt index.

Vitec fortsä�er a� imponera med både en bra försäljningsutveckling och höga marginaler. 
Återkommande intäkter växte med 24% och bolaget rapporterade en EBITAmarginal på hela 26%. 
Mångårige VD Lars Stenlund har meddelat a� han slutar e�er 35 år och han e�erträds av 
finanschefen Olle Backman. Lars valdes �ll ny styrelseordförande vid bolagstämman vilket borgar 
för en fortsa� kon�nuitet i bolaget vars förvärvstempo tycks ha tagit e� kliv uppåt under det 
senaste året. Förvärvet av Unikum Datasystem i år visade en ap�t för större förvärv, vilket är 
glädjande. 

Trelleborg rapporterade en stark rapport där samtliga vik�ga affärsområden rapporterade 
rörelsevinster som överträffade förväntningarna. Framför allt var det intressant a� notera a� 
divisionen Wheel Systems uppvisade en rörelsemarginal på hela 15% och ledningen bekrä�ade en 
stark e�erfrågan på däck från jordbruksmaskiner. Den råvaruprisinfla�on som råder för �llfället 
omfa�ar även flera vik�ga intäktskällor för bönder, varför flera år av låga volymer inom 
jordbrukssegmentet bör förvandlas �ll förhållandevis kra�ig volym�llväxt. Det bör noteras a� det
starka resultatet inom Wheels skedde trots en nega�v påverkan från pandemirelaterad 
sjukfrånvaro i Trelleborgs östeuropeiska fabriker, samt en fortsa� svag e�erfrågan inom 

*Fondens basvaluta är SEK.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika perioder (SEK)*

I år 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Småbolag
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17,4%

15,4%

18,5%

17,0%

18,7%

24,7%

17,5% 23,2%

20,2% 21,9%

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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Koldioxidavtryck,  tCO₂e/Mkr intäkt* 

* 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).

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.  

logis�ksegmentet. Båda dessa faktorer bör utvecklas �ll det bä�re under innevarande kvartal. Vår
fortsa�a tes är a� Trelleborg är på väg a� transformeras �ll en starkare koncern med högre 
lönsamhet, något som inte reflekteras fullt ut i dagens ak�ekurs.

Bufab levererade trots stora utmaningar i de globala leveranskedjorna den högsta omsä�ningen 
och rörelsevinsten hi�lls. Bolaget bedömer a� e�erfrågesitua�onen hos kund är stark och det 
senaste årens effek�viseringsarbete har burit frukt. Tidigare i år anordnade Bufab en 
kapitalmarknadsdag där man presenterade målsä�ningen a� växa omsä�ningen 10% per år fram 
�ll 2025 samt a� senast 2023 uppnå en hållbar rörelsemarginal om 12%. Det finns en viss risk a� 
Bufabs bru�omarginal kan påverkas nega�vt av de kra�igt s�gande råmaterialpriserna som råder 
för stunden, men en stark slutkundse�erfrågan och acceptans för prisökningar kan mildra de�a. 
Det bör även noteras a� Bufabs grundkoncept – a� ta hand om inköp och hantering av mindre 
komponenter för kunderna – kommer �ll sin rä� i perioder av komplex logis�k, vilket över �d bör 
leda �ll fortsa� marknadsandelsvinst.

Elanders rapporterade organisk omsä�nings�llväxt på hela 15% drivet av god utveckling i Supply 
Chain Solu�ons divisionen. De strukturåtgärder som genomfördes 2019 har börjat ge en tydlig 
effekt i form av förbä�rade rörelsemarginaler. Skuldsä�ningen har förbä�rats avsevärt under de 
senaste åren och den förbä�rade finansiella ställningen möjliggör e� ökat fokus på a� göra förvärv. 
Under kvartalet presenterades e� intressant förvärv av ReuseIT, e� bolag som är verksamt inom 
andrahandsmarknaden för ITutrustning. Affärsmodellen innebär a� produkternas livslängd 
förlängs, vilket kra�igt minskar den miljöpåverkan som �llverkningen av nya ITprodukter medför. 

Småbolagsfonden deltog i börsintroduk�onen av Hemnet. Tjänsten i sig behöver knappast någon 
presenta�on i Sverige i och med a� varumärket är så pass starkt men däremot kan det vara 
intressant med några kommentarer kring deras affärsmodell. Hemnet har en affärsmodell där 
säljaren betalar för bostadsannonsen, något som är rela�vt unikt i e� interna�onellt sammanhang, 
och är en styrka då säljaren har e� högt incitament a� nå ut �ll så många tänkbara köpare som 
möjligt. Hemnet är klart marknadsdominerande med 18,7 miljoner månatliga besök på hemsidan, 
hela 11x större än närmaste konkurrent. Den genomsni�liga annonsavgi�en som en bostadssäljare 
betalar �ll Hemnet är 1 760 kronor, e� mycket lågt belopp jämfört bostadsaffärens totala värde. Vi
bedömer a� Hemnet har goda möjligheter a� höja priser över �d. Intäkter från bostadssäljare står 
för närvarande �ll ca 60% av bolagets intäkter. Därutöver har Hemnet intäkter från annonsörer, 
fas�ghetsmäklare och bostadsutvecklare. Affärsmodellen binder väldigt lite kapital, visar höga 
marginaler och vi bedömer bolaget kommer visa starka och växande kassaflöden framöver. 

Biogaia har klart missgynnats av covid19 pandemin och kan därmed komma a� se en 
normalisering under året i takt med vaccineringen. Sam�digt har vi iden�fierat några orosmoment, 
bland annat problem med distributören i den största marknaden Italien. Kortsik�gt föreligger det 
även en risk a� det kra�igt minskade barnafödandet i världen �ll följd av pandemin kommer 
påverka försäljningen nega�vt inom barnhälsa. Den annonserade satsningen i Biogaia Invest där 
man avser investera upp �ll 150MSEK u�från en mer venture capitalliknande strategi, �llsammans 
med en förändrad utdelningspolicy e�er nyemissionen förra året, går inte i linje med våra tankar 
om hur bolaget bör allokera kapital. Vi har valt a� sälja våra ak�er i bolaget.

Vi ökat våra innehav i Electrolux, Leroy och Cargotec och minskat våra innehav i Embracer, 
Securitas och ovan nämnda Biogaia.

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

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 %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

18,41

1,01

1,02

5,33

0,42

2,50

96,85

108,27

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Lagercrantz Group AB Class B

Bufab AB

Trelleborg AB B

Nolato AB Class B

Vitec So�ware Group AB Class B

Mekonomen AB

Schouw & Co A/S

Ambea AB

Elanders AB Class B

SWE 6,9%

SWE 6,0%

SWE 4,8%

SWE 4,5%

SWE 4,2%

SWE 4,1%

SWE 4,1%

DNK 4,0%

SWE 3,1%

SWE 3,0%

Branschfördelning (%)

%

Industri 43,5

Teknologi 17,1

Media & kommunika�on 8,9

Konsument, stabil 7,5

Fas�ghet 6,5

Sällanköpsvaror 6,1

Hälsovård 5,8

Basindustri & råvaror 2,7

Bank och finans 1,9

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 80,3

Norge 8,5

Finland 6,9

Danmark 4,3

Total 100,0

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.

OM DIDNER & GERGEKONTAKT

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.


