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Förvaltare Startdatum Andelskurs Fondförmögenhet  
Förvaltnings-
avgift 

ISIN 

Mikael Eidvall & Fredrik Stenkil 2008-01-01 341,7 (2019-03-29) 1 570 mkr (2019-03-29) 1,5% SE0002229658 
 

Riskinformation 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonden innebär en risk. Faktablad och informationsbroschyr 
finns på humlekapitalforvaltning.se. Informationen i detta kvartalsbrev är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska 
inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell.  

Småbolagsfond - Kvartalsbrev till andelsägare, Q1 2019 
 

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med fokus på 
Sverige. Fonden strävar efter en väldiversifierad portfölj med god branschspridning (ca 40 innehav). Det typiska innehavet har ett 
börsvärde mellan 1 och 5 miljarder SEK. Vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och 
där värderingen är attraktiv, samtidigt som vi lägger mindre vikt vid kortsiktiga faktorer. Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB.  

 
Utveckling under perioden 
Under årets första kvartal ökade andelsvärdet med 9,9%. Som jämförelse ökade Carnegie Small Cap Return Index Sweden med 14,3% 
under samma period. I förvaltningen av fondens medel används inget jämförelseindex.   

Historisk avkastning baserat på andelsvärde 2019-03-31 1 år 3 år 5 år 10 år 

Humle Småbolagsfond (efter samtliga avgifter) 8% 44% 117% 555% 

Carnegie Small Cap Return Index Sweden (utdelningar återinvesteras) 17% 41% 103% 548% 

Information om vad historisk avkastning innebär finns längre ner.     

De fem innehav vars kursutveckling bidrog mest positivt under kvartalet var Medistim, Addnode, Bravida, Proact och Alimak.  
Medistim är världsledande inom utrustning för att mäta blodflöde bl.a. i samband med bypassoperationer. Bolaget värderas trots en 
mycket stark marknadsposition, hög andel återkommande intäkter och många års stabil vinsttillväxt lägre än de flesta jämförbara 
bolag i Norden. Rapporten för fjärde kvartalet 2018 var ett stort steg i rätt riktning och vi tror att bolaget kommer kunna uppvisa en 
accelererande tillväxt framöver. Vi ökade vårt innehav under hösten och ser fortsatt långsiktig potential. 

De fem innehav som bidrog mest negativt till avkastningen var Cxense, 
Projektengagemang, NRC Group, Mekonomen och Micro Systemation.  
NRC Group har vuxit till en av Nordens ledande järnvägsentreprenörer. Den 
spårbundna trafiken i Norden är i stort behov av att rustas upp och NRC är väl 
positionerade för att dra nytta av de investeringar som kommer att göras. Aktien har 
utvecklats svagt under det första kvartalet då omstruktureringskostnader efter 
höstens stora finska förvärv, samt en svag svensk marknad tyngt bolagets lönsamhet. 
Kommande år ser vi dock att marginalerna kommer att normaliseras och att den stora 
orderstocken kommer att omsättas i kraftig försäljningstillväxt. 

Förändringar under perioden 
Vi har under kvartalet genomfört några större förändringar. De fem största köpen 
respektive försäljningarna syns i tabellen nere till höger.  

RaySearch är ett bolag där åsikterna bland investerare går isär. Efter två år av svag 
kursutveckling valde vi att gå in som ägare. Vi ser ett världsledande bolag som byggt 
en stark position inom mjukvara för att optimera strålterapi. Flera faktorer har 
sammanfallit och pressat aktien, men vår bedömning är att bolaget utvecklas i rätt 
riktning och har många år av tillväxt framför sig.  

Ett annat nytt innehav är det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer. Bolaget har 
en attraktiv exponering framförallt mot centralt belägna kontorsfastigheter med 
utrymme för fortsatta hyreshöjningar. Bolaget sitter även på en relativt stor 
projektportfölj, något som i vår mening inte reflekteras fullt ut i aktiekursen. Hela 
fastighetssektorn, inklusive Platzer, har gått starkt i år, men vi ser fortsatt god 
potential.  

 

 
Förhoppningsfulla ser vi nu fram emot andra kvartalets rapportsäsong.  
Tack för fortsatt förtroende.  

Mikael Eidvall & Fredrik Stenkil, april 2019

15 största innehav vid kvartalsslut 
Stendörren 5,3% 

Addnode 5,0% 

Alimak  4,7% 

Medistim 4,7% 

Formpipe  4,6% 

Nolato 4,1% 

Proact IT  4,1% 

Academedia 4,0% 

Bravida 3,9% 

Crayon  3,7% 

Qliro Group 3,1% 

Platzer  3,1% 

Micro Systemation 3,0% 

Humana 2,9% 

NRC Group 2,7% 
 

Större förändringar i kvartalet 

Köp Sälj 

RaySearch Cinnober 

Platzer Scandi Standard 

Kambi Byggmästaren 

Handicare Scandic Hotels 

Qt Group Midsona 
 

Risk/avkastningsprofil 

Lägre risk  Högre risk   

1 2 3 4 5 6 7 

 

http://www.humlekapitalforvaltning.se/tjanster/fonder-gamla-sidan/humle-smabolagsfond/

