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* Fondens basvaluta är SEK. **Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Juni 2021
Småbolagsfonden sjönk med 2,4% i juni vilket kan jämföras med jämförelseindex
som stod s�ll under samma period. Därmed har Småbolagsfonden per månandens
utgång s�git 15,3% i år a� jämföra med index som gå� upp 17,7%. Fonden gynnades
i juni av kursutvecklingen i Lifco, Biotage och Sbanken. Fondens utveckling
missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Embracer, Mekonomen
och LINK Mobility.

Antal innehav

42

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 256,29

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

30,9%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Norska banken DNB höjde budet på småbolagsfondens por�öljbolag Sbanken �ll
108,85 norska kronor per ak�e och meddelade a� bolaget kontrollerar 91,2% av
rösterna i Sbanken. DNB har få� godkännande från den norska ﬁnansinspek�onen
och nu återstår som enda villkor �ll aﬀären a� det norska konkurrensverket ger si�
y�rande och godkännande.
LINK Mobility annonserade i maj förvärvet av australiensiska Soprano Design och
annonserade y�erligare e� ny� stort förvärv i juni av amerikanska Message
Broadcast. Bolaget har nu gjort större insteg i både Asien och Nordamerika från a�
�digare fokuserat framför allt på Europa. Ak�ekursens utveckling har varit en
besvikelse. Bolaget själva beskriver den marknad man verkar på litet förenklat som
en enterprisedel och en aggregatordel. LINK har valt a� fokusera på
enterprisemarknaden som karakteriseras av långa kontrakt, med låga kundtapp och
högre grad av integra�on i kundens aﬀärssystem. Bolaget har över 40,000 kunder här
men en stor del av dessa som verkar inom rese och retailbranschen drabbades hårt
av pandemin. Småbolagsfondens tes har varit och är for�arande a� denna marknad
kommer återgå �ll det normala under kommande år och bolaget kommenterade i sin
Q1 rapport a� man såg en tydlig volymåterhämtning under inledningen av det andra
kvartalet. Aggregatormarknaden, som vissa av LINKs konkurrenter har en mycket stor
närvaro i, menar bolagets ledning ﬁck en enorm utveckling under pandemin men a�
denna volym är nyckfull och har historiskt karakteriserats av prispress och stora
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kundtapp. Ledning och styrelse menar a� det är långsik�gt strategiskt rik�gt a�
fokusera på enterprisemarknaden. Ak�emarknaden håller inte med för �llfället och
LINK handlas �ll en stor raba� �ll noterade bolag i samma bransch.
Mobilspelmarknaden är en ung bransch som på rik�gt tog fart i samband med
lanseringen av Apples Iphone 2007. Den skiljer sig ganska mycket från PC och
konsolspelsbranschen på e� antal vik�ga punkter. Konsumenten behöver inte göra
några utlägg för hårdvaran (sin smartphone) och distribu�onen görs digitalt genom
t.ex. Apples App Store vilket öppnade upp en enorm global massmarknad.
Mobilspelen skiljer sig även från PC och konsolspelen, de är enklare och riktar sig
mot en o�ast bredare publik och kostar en bråkdel av a� utveckla och distribuera.
Det är enkelt a� förstå a�rak�onskra�en i denna �llväxtbransch men a�ributen
innebär även a� inträdesbarriärerna är väldigt låga, konkurrensen är stenhård och
hundratals om inte tusentals nya spel lanseras varje dag på mobila pla�ormar. Bra
spel är all�d av stor vikt men likaså marknadsföring som leder �ll nerladdade spel
och förmågan a� få konsumenten a� slutligen betala för spelen av väldigt stor vikt.
Finska Rovio har bevisat a� man har e� väldigt starkt IP, har visat a� man har
förmågan a� använda sin data och marknadsföringsförmåga och utveckla och lansera
nya värdeskapande mobilspel. Småbolagsfonden har valt a� investera i Rovio då vi
ser a� intjäningsförmågan på existerande spel är väldigt stark samt a� man står inför
en större �llväxtpoten�al kommande åren. Vi tror bolaget har ”turned a corner” med
en ny ledningsgrupp, nedstängning av förlustbringande streamingprojekt och nya
spelsläpp. Vi bedömer a� värdering idag speglar alls denna op�onalitet och bolaget
har en väldigt stark balansräkning.
Knowit är en ITkonsult som erbjuder sina kunder hjälp med digitalisering av sin
verksamhet. Kunderna återﬁnns både inom det oﬀentliga såväl som i det privata
näringslivet och bolaget är primärt verksamt i Norden, med betoning på Sverige.
Verksamheten är indelad i tre aﬀärsområden som fokuserar på systemutveckling,
kundinterak�on och managementkonsul�ng. Knowit annonserade i maj i år förvärvet
av konkurrenten Cybercom. I samband med förvärvet annonserade man inten�onen
a� göra en riktad nyemission, något som genomfördes i juni och som
Småbolagsfonden deltog i. Nyemissionen var primärt avsedd för a� fortsä�a a�
konsolidera konsultmarknaden. Knowit har förbä�rat sin rörelsemarginal på e�
imponerande sä� de sista åren �ll en nivå som vi anser vara både a�rak�v och
bedömer vara uthållig. Vi tror även a� behoven av a� investera i digitalisering
kommer fortsa� vara stora under en lång �d framöver.
Största köp under månaden har ske� i Rovio, Hexpol och Knowit. Vi har minskat våra
innehav i Lagercrantz, Schouw och Bufab.

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.

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).
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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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

18,22

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

6,1%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

5,4%

Bufab AB

SWE

4,9%

Nolato AB Class B

SWE

4,5%

Trelleborg AB B

SWE

4,3%

Mekonomen AB

SWE

4,1%

Schouw & Co A/S

DNK

4,0%

Sharpekvot

0,97

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

3,8%

Beta

1,02

Electrolux AB B

SWE

3,4%

Tracking Error

5,37

Hexpol AB Class B

SWE

3,3%

Informa�onskvot

0,60

Alpha

3,52

Up Capture Ra�o

94,96

Down Capture Ra�o

111,75

*Baserad på månatlig avkastning. Riskfri ränta: OMRX Tbill 90 day SEK

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

43,4

Sverige

79,6

Teknologi

17,2

Norge

8,7

Media & kommunika�on

8,7

Finland

7,6

Konsument, stabil

7,4

Danmark

4,1

Fas�ghet

7,2

Total

Sällanköpsvaror

5,7

Hälsovård

5,3

Basindustri & råvaror

3,4

Bank och ﬁnans

1,6

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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