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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  September 2021
Småbolagsfonden sjönk med 6,4 % i september vilket kan jämföras med
jämförelseindex som sjönk 8,3 % under samma period. Därmed har
Småbolagsfonden per månadens utgång s�git 19,1 % i år a� jämföra med index som
gå� upp 21,0 %. Fonden gynnades i september av kursutvecklingen
i Modulight, Nolato och Cary Group. Fondens utveckling missgynnades däremot av
kursutvecklingen i bland annat Embracer och Lagercrantz. September var en
transak�onsintensiv månad, vilket har resulterat i ﬂera nya innehav i fonden.
Finska Modulight är e� ny� innehav i fonden e�er a� vi deltog i börsintroduk�onen
som ankarinvesterare. Modulight kan möjligen ses som e� ﬁnskt Sectra – e� bolag
byggt kring en tämligen unik innova�on med stark bolagskultur, där grundarna och
de anställda är de största ägarna. Modulight �llverkar en laser som kan användas i
ﬂera olika �llämpningar, bland dem cancerbehandling (PDT, så kallad fotodynamisk
terapi). Genom a� ha en fullständigt integrerad produk�on är lasern tämligen unik,
vilket också förklarar den historiska �llväx�akten som övers�ger 30%. Under årets
första halvår översteg rörelsemarginalen 50%. Det som även lockar i Modulight är
den op�onalitet som bolagets samarbeten inom cancerbehandlingen av typen PDT
skapar. Även om dessa forskningsprojekt är i en �dig fas så ﬁnns det lovande resultat,
och vid framgång skapas en situa�on där Modulights laser är regulatoriskt
speciﬁcerad i behandlingen vilket skapar en inlåsningseﬀekt. Då Modulight erhåller
en royalty på upp �ll 20% av behandlingens pris så skulle det skapas en stor eﬀekt på
lönsamheten i bolaget vid framgångsrika projekt. På kundlistan ﬁnns även bolag som
Bausch & Lomb inom o�almologi samt Olympus för deras kommande endoskopi
produkt.
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Vi deltog även vid börsnoteringen av Cary Group. För de ﬂesta är bolaget mer känt
under si� svenska varumärke Ryds Bilglas, vars namn är förhållandevis
självförklarande för verksamhetens karaktär. Vid en första anblick kan det framstå
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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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som en alldaglig aﬀär, men när vi skrapar på ytan så ser vi en stark �llväxthistorik
med fortsa� europeisk expansion på agendan. Marknaden styrs av försäkringsbolag
som e�erfrågar enkel ärendehantering för a� hålla kunderna nöjda. De ITsystem
som krävs för de�a gör a� mindre aktörer får det svårt a� konkurrera, vilket gör a�
marknaden tenderar a� få en oligopolliknande karaktär med två aktörer. En
förhållandevis kapitallä� aﬀär, med begränsad konkurrens och de starka
�llväxtutsikterna tenderar a� uppska�as av börsen vilket även kan ses i den
kursuppgång som Cary se� sedan börsnoteringen.

Hållbarhet i korthet

Norska Crayon är också e� ny� innehav. Bolaget är återförsäljare av programvaror
men erbjuder även tjänster som kan beskrivas som en inköpskonsult för mjukvara. Vi
kan se paralleller �ll por�öljinnehav som Bufab och NCAB i Crayons sä� a� hjälpa
kunder a� hantera inköp från stora interna�onella aktörer som Microso�. Egentligen
säljer dessa bolag branschkunskap, om än a� det paketeras i form av skruvar,
kretskort eller i Crayons fall, mjukvara. Crayon har en väldigt stark �llväxthistorik via
en kombina�on av organisk �llväxt (det används mer och mer mjukvara),
underliggande strukturell �llväxt (ﬂer företag väljer a� ta hjälp av en extern part för
a� hantera inköp och licenser) och förvärv (som e� sä� a� skapa e� brofästa i nya
marknader). Värdering är förhållandevis hög men skall ses i ljuset av starka
�llväxtutsikter. Det ﬁnns även anledning a� tro på högre rörelsemarginaler i
fram�den när verksamheter utanför Norden når kri�sk massa och skalar på fasta
kostnader.
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eller krigsmateriel | Tobak | Kommersiell
spelverksamhet |Pornograﬁ Fossila bränslen
(olja, gas, kol) | Kol |Uran

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:

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 ökat våra innehav i bolag som Embracer, Know IT, Kojamo, Lerøy Seafood och
Rovio sam�digt som vi minskat i bolag som Bufab, Nolato, Lifco, NCAB, Hexpol och
Lagercrantz. En röd tråd kan skönjas bland dessa aﬀärer, vilket är a� vi valt a� öka
exponering mot starka case inom områden som ej är direkt exponerad mot
kostnadsinﬂa�on och industriproduk�on då vi hyser en försik�ghet kring vilka
marginalnivåer �llverkande bolag kan mäkta med under årets avslutande månader.

* 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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Por�öljvikt %

Nyckeltal  5 år
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18,55

Sharpekvot
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1,00

Tracking Error

5,46

Informa�onskvot
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3,03

Up Capture Ra�o

94,10

Down Capture Ra�o

107,90

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

Branschfördelning (%)
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Industri

42,5

Sverige

78,2

Teknologi

18,5

Norge

9,7

Media & kommunika�on

8,6

Finland

8,9

Fas�ghet

7,2

Danmark

3,2

Hälsovård

6,5

Total

Konsument, stabil

6,4

Sällanköpsvaror

6,0

Basindustri & råvaror

2,8

Bank och ﬁnans

1,5

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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