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Avkastning i % (SEK)

Avkastning fond och jämförelseindex  Utveckling i % under olika år (SEK)*
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
10,0
20,0

Kris�an Åkesson
Sedan 20180201

43,2
37,1

31,1

29,5
22,5

23,0
9,4

8,8

0,2

Startdatum

7,2
2021

Didner & Gerge Småbolag

2020

2019

2018

Fondfakta

2017

20081223

Fondförmögenhet (MSEK)

10 949

% av �llg. i 10 största innehav

40,0%

Carnegie Small Cap Return GR SEK

*Fondens basvaluta är SEK.

Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Februari 2022
Småbolagsfonden sjönk 6,1 procent i februari vilket kan jämföras med
jämförelseindex som sjönk 6,4 procent. Därmed har Småbolagsfonden per
månandens utgång sjunkit 15,6 procent i år a� jämföra med index som gå� ner 18,5
procent. Fonden gynnades i februari av kursutvecklingen i Crayon, LINK och Pexip.
Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat
Embracer, Trelleborg och Mekonomen.

Antal innehav

49

ISIN

SE0002699421

NAV (per sista månad)

1 190,06

Förvaltningsavgi�

1,40%

Omsä�ningshas�ghet

40,8%

Geograﬁsk inriktning

Norden

Crayon är en återförsäljare av mjukvaror med en stor exponering mot försäljning av
molntjänster och då framför allt Microso�s erbjudanden. Den sista delårsrapporten
för 2021 visade på en fortsa� stark �llväxt i både försäljning och resultat. Bolaget
framstår som väl posi�onerat för �llväxt med en stark balansräkning, starka
kassaﬂöden och poten�al a� succesivt förbä�ra rörelsemarginaler när
verksamheterna utanför Norden når kri�sk massa och skalar på fasta kostnader.
AFRY presenterade sin delårsrapport för det �ärde kvartalet som var en besvikelse
vad gäller rörelsemarginaler. En kombina�on av hög sjukfrånvaro kopplad �ll
covid19 i kvartalet �llsammans med högre kostnader än väntat för den nya AFRY X
divisionen och ERP investeringar pressade lönsamheten. Ak�ekursen utvecklade sig
mycket svagt under månanden och småbolagsfonden valde a� köpa ﬂer ak�er.

Senaste månad  Utveckling i % (SEK)*
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Lifco rapporterade en stark kvartalsrapport med både en försäljning samt e�
rörelseresultat som var bä�re än förväntningar. E�er a� ha minskat innehav främst
på grund av hög värdering under 2021 har vi under kvartalet återigen köpt ak�er i
Lifco. Bolaget har en historisk bevisad förmåga a� arbeta med prishöjningar något
som kommer vara vik�gt givet det globala kostnadsinﬂa�onstryck som råder.
Värderingen har även blivit mer rimlig e�er ak�ens svaga utveckling under
inledningen av året.
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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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Chemometec är e� ny� innehav i por�öljen. Bolaget utvecklar, producerar och säljer
instrument för cellräkning. Målgruppen är egentligen vem som helst som vill räkna
celler, men som vill göra det med hög precision och noggrannhet. Därför är
läkemedelsbolag och biotechbolag naturliga kunder och framför allt bolag
verksamma inom cell och genterapier. Chemometec har även kunder inom �ll
exempel veterinärvården, livsmedelsindustrin och akademisk forskning.
Konkurrenterna består av stora bolag som Beckman Coulter och Roche men deras
cellräknare har nackdelen av a� man använder sig av färgämnet trypanblå� som är
cancerogent. Vår bedömning är a� Chemometec har en oerhört stark posi�on inom
cell och genterapi, en marknad som bedöms stå inför en lång period av stark �llväxt.
Bolaget är baserat i Danmark och +95% av försäljningen sker på export. Bolaget har
en imponerande historik av försäljnings�llväxt med mycket god lönsamhet.
Största köp under månaden har ske� i AFRY, Lifco och Lindab. Vi har minskat våra
innehav i Trelleborg, Heba och Cargotec.

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.

Didner & Gerge
Småbolag
MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2022

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 %

19,46

Land

Por�öljvikt %

Embracer Group AB

SWE

6,6%

Nolato AB Class B

SWE

5,6%

Bufab AB

SWE

4,9%

Mekonomen AB

SWE

3,9%

Trelleborg AB Class B

SWE

3,6%

Vitec So�ware Group AB Class B

SWE

3,4%

Electrolux AB B

SWE

3,3%

Sharpekvot

0,69

Schouw & Co A/S

DNK

3,1%

Beta

0,97

Lindab Interna�onal AB

SWE

2,9%

Tracking Error

5,81

Hexpol AB Class B

SWE

2,8%

Informa�onskvot

0,58

Alpha

2,88

Up Capture Ra�o

92,19

Down Capture Ra�o

104,40

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

45,5

Sverige

80,2

Teknologi

16,2

Norge

8,5

Media & kommunika�on

9,1

Finland

7,5

Sällanköpsvaror

6,9

Danmark

3,7

Hälsovård

6,7

Total

Konsument, stabil

6,0

Fas�ghet

4,2

Basindustri & råvaror

3,7

Bank och ﬁnans

1,7

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.

