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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2021
Småbolagsfonden steg 2,3% vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 3,1%.
Därmed har Småbolagsfonden per månadens utgång s�git 27,2% i år a� jämföra
med index som gå� upp 32,0%. Fonden gynnades i augus� av kursutvecklingen i
Vitec, Mekonomen och Link Mobility. Fondens utveckling missgynnades däremot av
kursutvecklingen i bland annat Embracer och Elanders.
Link Mobility steg mer än 25% under augus� e�er en stark delårsrapport som
skingrades några av de frågetecken som ly�s kring deras organiska
försäljningsutveckling under de senaste kvartalen. Link jämförs typiskt se� med sin
svenska motsvarighet Sinch men det är vik�gt a� komma ihåg några vik�ga
skillnader. Link har en större exponering mot små och medelstora företag och
framförallt dessas kommunika�on med sina kunder. Den exponering mot
lösenordstraﬁk som Sinch har gynnats av ﬁnns inte i Link �ll samma utsträckning. Vi
har under sommaren ökat vårt innehav i Link på tesen a� en återgång i
marknadsföringssatsningar hos många företag skulle skapa en förbä�ring i
försäljningen gentemot årets inledning och så kom a� bli fallet. Delårsrapporten visar
en återgång �ll markant organisk försäljnings�llväxt, och marginalerna förbä�rades.
De förvärv som annonserats under de senaste månaderna (Message Broadcast,
Soprano Design) kommer även a� transformera Link från en regional spelare i
Europa �ll en global aktör, med e� starkt produktutbud i en snabbväxande marknad.
Ak�ens värdering framstår som låg givet de starka �llväxtmöjligheter som ﬁnns.
Mekonomen var en annan av månadens vinnare. Under det senaste året har
Mekonomen kommit med e� ﬂertal starka rapporter, men det tycks som a�
marknaden – måhända försik�g e�er några år av förhållandevis svag utveckling – är
obenägen a� höja sina förväntningar på intjäningsförmågan. Trots en oväntad
nega�v påverkan från en periodiseringseﬀekt så överträﬀade Mekonomen
förväntningarna markant. Den nega�va utvecklingen av bru�omarginalen har vänt,
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den organiska �llväxten har återkommit och balansräkningen har stärkts avsevärt
givet den starka underliggande kassaﬂödesgenerering som Mekonomen har.
Karnov har fört en förhållandevis sömning �llvaro på börsen sedan noteringen för
två år sedan. Vi har i grund och bo�en svårt a� förstå varför. Möjligen kan den allt
starkare organiska �llväxt som bolaget uppvisat de senaste kvartalen förändra det.
Värderingen på omkring 20x årsvinsten är låg se� �ll de defensiva kvaliteter som
Karnov uppvisade under det pandemipräglade �olåret (vinsten upp samt fortsa�
organisk �llväxt). Förvärvet av DIBKunnskap i Norge och det nyligen annonserade
förvärvet av franska Echoline lägger �ll en ny dimension i �llväxtagendan genom e�
steg på det snabbväxande marknaden för EHSmjukvara, vilket enklast kan förklaras
som ITstöd för a� hantera regele�erlevnad på området för miljö och arbetsmiljö. Vi
äger sedan �digare Ecoonline inom EHSmjukvara som även de fortsä�er a� leverera
på den �llväxtagenda som de annonserade i samband med noteringen.
Fonden har under augus� deltagit i den riktade nyemission som Vitec genomförde. Vi
valde a� öka innehavet i Embracer e�er en period av svag utveckling för ak�en. Vi
har minskat innehavet ibland annat Bufab, AAK och Lifco.

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.
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SWE

5,6%

Embracer Group AB

SWE

5,3%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

5,3%

Nolato AB Class B

SWE

5,0%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,9%

Trelleborg AB B

SWE

4,7%

18,21

Mekonomen AB

SWE

4,2%

Sharpekvot

0,96

Schouw & Co A/S

DNK

3,3%

Beta

1,01

Heba Fas�ghets AB Class B

SWE

3,2%

Tracking Error

5,38

Hexpol AB Class B

SWE

3,2%

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

Informa�onskvot

0,67

Alpha

3,82

Up Capture Ra�o

93,85

Down Capture Ra�o

111,75

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
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Industri

44,3

Sverige

80,4

Teknologi

17,4

Norge

8,6

Media & kommunika�on

8,7

Finland

7,6

Fas�ghet

7,6

Danmark

3,4

Konsument, stabil

6,6

Total

Sällanköpsvaror

5,5

Hälsovård

5,0

Basindustri & råvaror

3,4

Bank och ﬁnans

1,4

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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