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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2021
Småbolagsfonden steg 3,7 procent i oktober vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 6,4
procent. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång s�git 23,4% i år a� jämföra med
index som gå� upp 28,7%. Fonden gynnades i oktober av kursutvecklingen i Bufab, Mekonomen,
Modulight, NP3 och Nolato. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i
bland annat Pexip, LINK Mobility och Embracer.
Småbolagsfonden deltog i börsintroduk�onen av Byggfakta Group. Koncernen är e�
informa�onsbolag inom byggsektorn och �llhandahåller olika digitala tjänster �ll sina kunder.
Kärnan i bolagets verksamheter är databaser med projekt och marknadsinforma�on som samlas in
från e� diversiﬁerat antal källor genom telefonsamtal, online och andra källor. Däre�er validerar,
paketerar och distribuerar Byggfakta denna informa�on �ll kunder genom olika typer av digitala
erbjudanden och abonnemang. A� återskapa denna databas och det nätverk som Byggfakta har
byggt upp under lång �d bedömer vi vara y�erst svårt och/eller kostsamt för konkurrenter. Där�ll
är byggbranschen �ll sin natur en lokal verksamhet vilket medför a� Byggfakta har mycket starka
marknadsposi�oner inom respek�ve land. Det sistnämnda är också en förklaring �ll varför det är
svårt a� bygga upp en ny verksamhet i en ny geograﬁ. Därför är en central del av koncernens
�llväxtstrategi uppbyggd kring a� förvärva bolag i nya länder. Ak�en ﬁck en tråkig start och handlas
strax under noteringskursen. Givet den starka marknadsposi�onen som bolaget har, de starka
kassaﬂöden som aﬀärsmodellen genererar och de �llväxtambi�oner som ledningen har framstår
värdering a�rak�v i vår mening.
Knowit är e� förhållandevis ny� innehav i fonden. Rapporten för det tredje kvartalet gav en �dig
indika�on om a� förvärvet av Cybercom går enligt plan, vilket ledde �ll en god kursreak�on på
rapportdagen. Vi bedömer a� Knowit kan slå börsen under de kommande åren genom en a�rak�v
kombina�on av god underliggande �llväxt, komple�erande förvärv via en stark balansräkning och
marginalökning via dels de synergier som uppstår e�er Cybercomförvärvet, dels en bä�re
priskomponent e�er många år av förhållandevis oförändrade prisnivåer. Det senare skall
naturligtvis även ses i ljuset av en god löneutveckling för ITkonsulter, men vi tror a� Knowits
opera�va modell – med tydliga geograﬁska enheter där den lokala chefen har god överblick över
lönsamhetsnivåerna – sä�er dem i en bä�re posi�on än många andra konkurrenter. Ak�en
framstår som lågt värderat rela�vt vad börsen är villiga a� betala för många andra bolag med
liknande fundamenta.
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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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Modulight blev en av månadens vinnare. Ak�en noterades sent i september och kursutvecklingen
var god under oktober, så pass a� ak�en mer än dubblerats på den korta �den på börsen.
Modulight släppte en kvartalsuppdatering i slutet av månaden som visade på fortsa� �llväxt i linje
med förväntningarna. Värderingen se� �ll nuvarande intjäning kan framstå som hög men det skall
ses i ljuset av en omfa�ande op�onalitet inom ﬂera områden, där det framförallt ﬁnns betydande
uppsida inom det som kallas PDT inom cancerbehandling. Modulight är involverad som
teknikleverantör �ll e� stort antal projekt inom de�a område.
Största köp under månaden har ske� i Byggfakta, Bonava och Embracer. Vi har minskat våra
innehav i bland annat Lagercrantz, Cary Group och AAK.

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).

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

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 %

18,49

Land

Por�öljvikt %

Bufab AB

SWE

5,6%

Nolato AB Class B

SWE

5,4%

Embracer Group AB

SWE

5,2%

Mekonomen AB

SWE

5,0%

Trelleborg AB Class B

SWE

4,7%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

4,1%

Lagercrantz Group AB Class B

SWE

3,2%

Sharpekvot

0,93

Heba Fas�ghets AB Class B

SWE

3,1%

Beta

1,00

Schouw & Co A/S

DNK

3,1%

Tracking Error

5,55

Kojamo Oyj

FIN

2,8%

Informa�onskvot

0,67

Alpha

3,60

Up Capture Ra�o

92,77

Down Capture Ra�o

109,11

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

43,8

Sverige

78,4

Teknologi

14,7

Finland

9,9

Sällanköpsvaror

8,6

Norge

8,6

Media & kommunika�on

8,3

Danmark

3,2

Fas�ghet

7,8

Total

Hälsovård

6,9

Konsument, stabil

5,9

Basindustri & råvaror

2,4

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.

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.

