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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

13 744

43,1%

47

SE0002699421

1 410,82

1,40%

Omsä�ningshas�ghet                                37,4%

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  December 2021

Småbolagsfonden steg 4,1% i december vilket kan jämföras med jämförelseindex 
som steg 3,1%. De�a innebär a� Småbolagsfonden steg 29,5% under 2021 a� 
jämföra med index som steg 37,1%. Fonden gynnades i december av 
kursutvecklingen i Trelleborg, Karnov, Hexpol, Electrolux och Rejlers. Fondens 
utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Byggfakta, 
Modulight och Heba.

Karnov annonserade en stor transak�on där bolaget förvärvar verksamheter inom 
juridisk informa�on från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien 
och Frankrike för en köpeskilling om ca 160MEUR. Förvärvsmul�peln på cirka 10x EV/
EBITDA exklusive synergier på 10 MEUR framstår som a�rak�vt för dessa �llgångar, 
som bland annat inkluderar varumärken som har 126 år på nacken (franska Lamy är 
grundat 1895). Sam�digt har bolaget skapat en pla�orm för vidare expansion i 
Europa. Småbolagsfonden deltog i den riktade nyemissionen som gjordes med sy�et 
a� delfinansiera förvärven.

Även Securitas kommunicerade e� mycket stort förvärv under december månad. 
Bolaget förvärvar enheten för elektroniska säkerhetslösningar från amerikanska 
Stanley Black & Decker för 3,2 miljarder dollar. Pro forma kommer drygt häl�en a� 
lönsamhetsbidraget i Securitas framgent a� genereras genom försäljning av 
elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med klart högre marginaler jämfört med 
den tradi�onella bemannade bevakningstjänsten. Ak�en backade e�er beskedet och 
analy�ker ly�e fram a� förvärvsmul�peln framstod som hög rela�vt Securitas egen 
värdering.

Embracer annonserade totalt sex förvärv i december där det största var Asmodee 
som är en interna�onell utgivare och distributör för brädspel, spelkort och digitala 
brädspel. Bolaget har en por�ölj av knappt 1,000 spel och en förväntad försäljning 

*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)*

2021 3 mån 3 år** 5 år**
Sedan

start**

Didner & Gerge Småbolag

Carnegie Small Cap Return GR SEK 37,1 13,3 34,2 21,3 22,3

29,5 8,8 27,7 16,1 22,8

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.  

om 1,100MEUR under 2021. Asmodee �llför koncernen en finansiell diversifiering 
med stabila och växande kassaflöden och inte minst en intressant por�ölj av spel där 
det troligtvis borde finnas intressant möjlighet a� digitalisera och utveckla dataspel 
av framgångsrika brädspel. Småbolagsfonden deltog i den nyemission som 
genomfördes under december.

Trelleborg annonserade nya finansiella mål vid sin kapitalmarknadsdag. Bolaget har 
som målsä�ning a� växa 58% och höjde si� marginalmål �ll över 16% för gruppen. 
De rela�vt stora por�öljförändringarna som koncernen genomgå� under de senaste 
åren börjar ge avtryck. Ledningen kommunicerar e� större fokus på organisk �llväxt, 
kapitalallokering och avkastning på kapital. Balansräkningen framstår som stark och 
styrelsen har meddelat a� man avser inleda e� ak�eåterköpsprogram om cirka 23 
miljarder kronor per år. Trelleborg bekrä�ade i slutet av månanden rykten i media a� 
externa parter visat intresse a� förvärva affärsområdet Wheel Systems men a� 
diskussioner var i e� �digt skede.

Största köp under månaden har ske� i Elekta, Embracer och Schouw. Vi har minskat 
våra innehav i bland annat i Bufab, Lifco, Vitec och avy�rat innehavet i Cloe�a.

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  50 bolag.

Nyckeltal  5 år

Standardavvikelse %

Sharpekvot

Beta

Tracking Error

Informa�onskvot

Alpha

Up Capture Ra�o

Down Capture Ra�o

18,50

0,93

0,99

5,63

0,75

4,14

91,75

110,13

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

10 största innehav

Land Por�öljvikt %

Embracer Group AB

Trelleborg AB Class B

Bufab AB

Nolato AB Class B

Mekonomen AB

Vitec So�ware Group AB Class B

Heba Fas�ghets AB Class B

Electrolux AB B

Kojamo Oyj

Schouw & Co A/S

SWE 6,4%

SWE 6,1%

SWE 5,3%

SWE 5,0%

SWE 4,3%

SWE 3,6%

SWE 3,3%

SWE 3,2%

FIN 3,0%

DNK 3,0%

Branschfördelning (%)

%

Industri 45,7

Teknologi 14,5

Media & kommunika�on 8,5

Fas�ghet 8,1

Hälsovård 7,7

Sällanköpsvaror 6,9

Konsument, stabil 4,3

Basindustri & råvaror 2,9

Bank och finans 1,4

Total 100,0

Geografisk fördelning (%)

%

Sverige 80,6

Finland 9,4

Norge 6,9

Danmark 3,2

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.


