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Småbolagsfonden  Förvaltarkommentar  Augus� 2022
Småbolagsfonden sjönk 11,0% i augus� vilket kan jämföras med jämförelseindex
som sjönk 8,9%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång sjunkit
29,1% i år, vilket kan jämföras med index som gå� ner 31,0%. Fonden gynnades i
augus� av kursutvecklingen i Stendörren, Mintra och Schouw. Fondens utveckling
missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Crayon, MEKO och Bufab.
Under augus� har e� ﬂertal av por�öljbolagen rapporterat sina siﬀror för årets andra
kvartal. MEKO presenterade en rapport som kom in rela�vt väl i linje med
marknadens förväntningar vad gäller försäljningen, medan EBIT kom in lägre �ll följd
av bland annat högre transport och energikostnader. De�a renderade i en nega�v
kursreak�on på rapportdagen och även om ak�en återhämtade sig något så stängde
den månaden med en nedgång på 18%. På den posi�va sidan så var
bru�omarginalen hög och bolaget uppvisade under kvartalet en stark �llväxt på den
polska marknaden (+8% organisk �llväxt). Under det andra kvartalet förvärvade man
även det ﬁnska bolaget Koivunen, som är en ledande aktör inom bilreservdelar och
relaterade tjänster på den ﬁnska och estniska marknaden. Vidare har bolaget
närvaro på den le�ska och litauiska marknaden. Genom förvärvet av Koivunen
fortsä�er MEKO således a� stärka sin geograﬁska närvaro i Finland och man
etablerar sig även på den bal�ska marknaden.
Det norska ITservicebolaget Crayon, som �llhandahåller skräddarsydda
mjukvarulösningar, uppvisade en stark försäljnings�llväxt under Q2, men även här
var det marginalen som gjorde marknaden besviken. Bolaget fortsä�er a� expandera
interna�onellt och även om integreringen av australiensiska Rhipe, som man
förvärvade under Q4 2021, fortlöper enligt plan, så har integra�onen inledningsvis
ha� en nega�v påverkan på rörelsekapitalet, vilket har minskat Crayons kassaﬂöde.
Vår bild är a� de�a är en övergående eﬀekt och a� Crayon under kommande år
kommer a� gynnas av den ökande digitaliseringen i samhället, där anpassade
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mjukvarulösningar kommer a� spela en vik�g roll. Vidare så har bolaget en
aﬀärsmodell med höga marginaler som ger upphov �ll stabila och återkommande
kassaﬂöden. Mot denna bakgrund har vi under månadens gång ökat vår posi�on i
Crayon.

Hållbarhet i korthet

Även fondens största innehav, Embracer, rapporterade under augus�. Bolaget, som
�llämpar brutet räkenskapsår, presenterade en rela�vt svag Q1rapport vilket �ll stor
del är hänförligt �ll få antal spelsläpp under kvartalet. Segmentet för brädspel
(Asmodee) växte däremot bra och uppvisade god lönsamhet. Vidare så annonserade
Embracer på rapportdagen a� man genomför fem nya förvärv, där förvärvet av
Middle Earth Enterprises �llför bolaget rä�gheterna �ll de välkända �tlarna Lord of
the Rings samt The Hobbit. Månadens stora händelse för Embracer var dock
spelsläppet av AAAspelet Saints Row. Spelet lanserades den 23 augus� i samband
med den stora spelmässan Gamescom och recensionerna har hi�lls varit modesta.
Då spelet endast har sålts under e� par veckor, så är det for�arande för �digt a�
utvärdera den kommersiella framgången, men det är tydligt a� ak�emarknaden
hade räknat med bä�re recensioner. Även om Saints Row är en stor �tel för
Embracer, så är bolaget idag betydligt mindre beroende av enskilda spelsläpp än vad
man har varit �digare. Vi har en fortsa� posi�v långsik�g vy och har således tagit
�llfället i akt a� öka på posi�onen en aning nu när ak�en har kommit ned.

VÄLJER BORT
Fonden placerar inte i bolag som är
involverade i följande produkter:

VÄLJER IN
Iden�ﬁerar bolag som arbetar ansvarsfullt
och långsik�gt hållbart.

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*
Vi har under månaden gjort en del förändringar i por�öljen för a� bä�re kunna
parera den osäkerhet som råder på marknaden i form av hög inﬂa�on, s�gande
energipriser, högre räntor samt fortsa� geopoli�sk oro. Som e� led i de�a har
småbolagsfonden fortsä�ningsvis en rela�vt liten exponering mot fas�ghetssektorn.
Vårt fokus är fortsa� a� äga bolag som har a�rak�va och uthålliga aﬀärsmodeller
som ger utrymme för �llväxt och lönsamhetsförbä�ringar över �d. Även om det är
skakigt på marknaden för �llfället, så tror vi a� denna strategi kommer a� generera
god avkastning över �d. Vi har under månaden varit ak�va när det kommer �ll a�
träﬀa bolag, delta på kapitalmarknadsdagar samt besöka investeringskonferenser och
har bland annat närvarat på spelmässan Gamescom samt deltagit på Fagerhults
första kapitalmarknadsdag.
Största köp under månaden har ske� i Crayon, Elekta, Embracer och Vitec. Vi har
bland annat minskat våra innehav i VBG, Trelleborg och Hexpol. Vi har avy�rat hela
innehavet i Link Mobility.
* Talet anger koldioxidavtryck per 20211231,
viktad genomsni�lig koldioxidintensitet, t CO2e/
Mkr intäkt. Jmf.index i de�a fall är CSRXSE.
3,9 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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Coor Service Management Holding AB
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SWE

3,7%

21,25

Hexpol AB Class B
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3,5%

Sharpekvot

0,45

Karnov Group AB

SWE

3,3%

Beta

0,94

Electrolux AB B

SWE

3,1%

Tracking Error

6,52

Castellum AB

SWE

3,0%

Nyckeltal  5 år
Standardavvikelse %

Informa�onskvot

0,58

Alpha

3,12

Up Capture Ra�o

88,93

Down Capture Ra�o

100,20

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

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

46,9

Sverige

89,1

Teknologi

17,7

Finland

4,8

Hälsovård

7,5

Norge

3,3

Konsument, stabil

7,0

Danmark

2,7

Media & kommunika�on

7,0

Total

Fas�ghet

5,6

Basindustri & råvaror

4,7

Sällanköpsvaror

3,5

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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