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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

13 167

44,7%

44

SE0002699421

1 287,75

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                30,0%

Carl Gustafsson
Sedan 20151116

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Maj 2021

Småbolagsfonden steg 0,7% i maj vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 
2,0%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 18,2% i år a� 
jämföra med index som gå� upp 17,7%. Fonden gynnades i maj av kursutvecklingen i 
Lagercrantz, Bufab och Heba. Fondens utveckling missgynnades däremot av 
kursutvecklingen i bland annat Vitec, Embracer och Ambea.  

Nolato rapporterade återigen en fin rapport med stark organiskt �llväxt och god 
lönsamhet. Det vik�gaste verksamhetsområdet Medical har påverkats både posi�vt 
och nega�vt av coronapandemin. Den kundexponering man har mot �ll exempel 
diagnos�k har gynnats något medan �ll exempel kunder inom kirurgi har drabbats 
hårt på grund av inställda och uppskjutna opera�oner. Förvärvet av GW Plas�cs 
under förra året gav inte bara bolaget en större pla�orm i USA utan även en större 
verksamhet inom just kirurgiska applika�oner. Inom Integrated solu�ons ser bolaget 
fortsa� stark e�erfrågan inom både Vaporiser Hea�ng Products och EMC. Nolato har 
annonserat fem pågående utbyggnadsinvesteringar, något som vi tolkar speglar 
ledningens posi�va e�erfrågebild de kommande åren. Nolatos goda �llväxtutsikter 
avspeglats ännu inte fullt ut i värderingen i vårt tycke, speciellt den a�rak�va 
kombina�onen av solida organiska förutsä�ningar som komple�eras med förvärv. 

Hemnet släppte sin först sin första rapport som noterat bolag. Rapporten var stark 
och bekrä�ade vår investeringstes. Vi kan konstatera a� ak�ens prisutveckling har 
varit utomordentligt stark sedan noteringsdagen. Den kursutveckling vi såg framför 
oss de kommande tre åren hade redan inträffat e�er en månad. Vi gillar fortsa� 
bolaget, dess ledning och affärsmodellen men vi kan inte mo�vera en högre 
värdering. Vi valde a� sälja samtliga våra ak�er de sista dagarna i månaden och gläds 
över en fin avkastning. Det tycks som a� ak�en delvis har drivits av passiva flöden, 
då den starka utvecklingen under de sista dagarna i maj sammanföll med e� antal 
indexinkluderingar. Ak�en har i skrivande fallit cirka 30% sedan toppnivåerna. 

*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

Carnegie Small Cap Return GR SEK

18,2% 12,0% 17,8% 16,2% 23,1%

17,7% 15,3% 24,8% 19,6% 22,0%

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 krigsmateriel | 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.  

Electrolux presenterade en kvartalsrapport som vida översteg analy�kernas es�mat. 
Rörelseresultatet var hela 53% högre jämfört med konsensus. Vi beskrev vår 
investeringstes närmare i mars månadsbrev och rapporten bidrog �ll a� bekrä�a och 
stärka vår tro a� bolaget har möjlighet a� överträffa sina marginalmål de kommande 
åren. Ak�ens värdering indikerar a� de�a är en tro som inte delas av marknaden i 
stort, men vår bedömning är a� Electrolux allt starkare produkterbjudande samt en 
ökad grad av automa�sering i produk�onen i USA, bör innebära en starkare och mer 
uthållig marginalprofil.  

Karnov rapporterade en bra rapport. Den svenska verksamheten i synnerhet 
redovisade en stark organiskt �llväxt och lönsamhetsutveckling men man såg även 
en förbä�ring i Danmark. Offlineförsäljningen, som är en mindre del av Karnovs 
erbjudande �ll sina kunder, drabbades ofrånkomligen av coronapandemin och höll 
�llbaka gruppens totala �llväxt under 2020. Vi tror a� det är rimligt man kan 
förvänta sig a� den kommer �llbaka succesivt under kommande kvartalen. Sam�digt 
har bolaget sedan en �d etablerat sig både genom förvärv, samarbeten och organiskt 
på en tredje marknad, nämligen Norge. De�a, �llsammans med nya 
produktlanseringar i Danmark gör a� vi a� tror bolaget står inför en accelera�on i 
försäljnings�llväxt. Under månaden fick vi även �llfälle a� träffa den nya VDn Pontus 
Bodelsson. Vi har köpt fler ak�er under månaden. 

Vi har sålt våra kvarvarande ak�er i Veoneer. Även om Veoneer har börjat visa en 
organisk �llväxt u�från den orderbok som företaget byggt upp under de senaste åren 
så har bolaget ha� en svag orderingång under de senaste kvartalen, vilket fällde 
avgörandet.  

E�er månadens utgång höjde DNB si� bud på Sbanken �ll 108,85kr och sänkte sin 
acceptansgrad, vilket innebär a� det enbart återstår en konkurrensprövning innan 
budet kan gå i lås. Vi har accepterat budet men minskade innehavet inför 
acceptansperiodens inledning då vi befarar a� en lång konkurrensprövning kan 
fördröja e� slu�ört bud.  

LINK Mobility har rent ak�ekursmässigt varit en besvikelse under våren. E�er en 
förhållandevis stark inledning på börsen har ak�en gå� märkbart svagt under våren. 
Även om rapporten för det första kvartalet visade på en svagare organisk utveckling 
än vad som låg i förväntansbilden så sågs det en rejäl återhämtning i 
meddelandevolymerna under april. De�a är en indika�on på a� LINK kan utvecklas 
starkare när vi väl ser en återgång �ll en mer normaliserad samhällsbild under 
hösten, givet en större exponering mot retail och andra konsumentnära 
verksamheter. LINK har även genomfört e� flertal mindre förvärv samt e� större 
förvärv i Soprano Design.  De�a är i linje med den strategi som bolagsledningen har 
lagt fram. Vi har gradvis ökat vårt innehav under maj.  

Vi ökat våra innehav i LINK Mobility, Karnov och Electrolux. Vi har sålt våra ak�er i 
Veoneer och Hemnet, samt minskat i Sbanken.

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

18,29

0,95

1,02

5,28

0,53

3,02

94,96

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

Mekonomen AB

Schouw & Co A/S

Vitec So�ware Group AB Class B

Elanders AB Class B

Electrolux AB B

SWE 6,5%

SWE 6,4%

SWE 5,2%

SWE 4,5%

SWE 4,3%

SWE 4,2%

DNK 4,1%

SWE 3,8%

SWE 3,0%

SWE 2,9%

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.


