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Förvaltare Startdatum Andelskurs Fondförmögenhet  Förvaltningsavgift ISIN 

Mikael Eidvall & Fredrik Stenkil 2008-01-01 375,0 (2019-06-28) 1 695 mkr (2019-06-28) 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, Q2 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 andra kvartalet ökade andelsvärdet med 9,7%. Som jämförelse ökade Carnegie Small Cap Return Index Sweden med 9,0%. 
Hittills under 2019 har andelsvärdet ökat med 20,6% och index med 24,6%. I förvaltningen av fonden används inget jämförelseindex.   

Historisk avkastning baserat på andelsvärde 2019-06-28 1 år 3 år 5 år 10 år 

Humle Småbolagsfond (efter samtliga avgifter) 9% 52% 118% 432% 

Carnegie Small Cap Return Index Sweden (utdelningar återinvesteras) 17% 53% 106% 458% 

Information om vad historisk avkastning innebär finns längre ner.     

De fem mest positiva portföljbidragen under kvartalet var Crayon, Nolato, 24SevenOffice, Medistim och Addnode.  

Crayon är en norsk konsult och mjukvarudistributör som hjälper sina kunder att optimera digitala investeringar. Tack vare tidigt fokus 
på molntjänster och strategiska förvärv har bolaget vuxit snabbt under många år. Affärsmodellen är attraktiv då konsultverksamheten 
leder till återkommande provisionsintäkter från förmedling av mjukvarulösningar från t ex Microsoft.

Trots årets starka kursutveckling ser vi fortsatt stor potential i Crayon. På ägarsidan har 
spännande förändringar skett då både ett amerikanskt riskkapitalbolag och en stor 
konkurrent kommit in som ägare. Enligt oss är detta ett ytterligare tecken på att 
Crayon är en attraktiv tillgång. 

De fem mest negativa bidragen till avkastningen under kvartalet var Actic, Humana, 
Micro Systemation, Nepa och Projektengagemang.  

Micro Systemation (MSAB) är ett långvarigt innehav i fonden som det senaste året haft 
en mycket svag kursutveckling. Bolaget har sedan 2002 utvecklat och sålt mjukvara till 
rättsvårdande myndigheter för att extrahera och analysera data ur mobila enheter – 
en konstant växande källa till bevisföring. Marknaden växer över tid, men 
karaktäriseras av långa beslutsvägar och stora enskilda beställningar. MSAB har vuxit 
med i snitt 28% per år sedan 2005, men har under några perioder, liksom nu, visat 
lägre tillväxttal. Detta har senaste tiden sammanfallit med kraftiga investeringar i 
personal - en dubblering av antalet anställda sedan 2014. Investeringarna har pressat 
lönsamheten i bolaget, men vi känner både förtroende och tålamod att vänta på att 
dessa satsningar ska bära frukt kommande år. 

Förändringar under perioden 
De fem största köpen respektive försäljningarna syns i tabellen till höger.  

Bufab är ett småländskt bolag som specialiserar sig på att erbjuda en global 
leverantörskedja av lågvolymskomponenter som t ex muttrar och skruvar. I takt med 
att stora kunder minskar antalet motparter och ställer högre dokumentationskrav kan 
Bufab dels ta marknadsandelar och dels fortsatt förvärva mindre aktörer, något de 
gjort framgångsrikt under lång tid. Valutafluktuationer och konjunkturoro har medfört 
att aktien handlats med stor rabatt mot många andra förvärvsintensiva bolag och vi 
såg detta som ett ypperligt läge att öka på vårt innehav. 

 

 
 
Tack för fortsatt förtroende.  
Mikael Eidvall & Fredrik Stenkil, juli 2019 

15 största innehav vid kvartalsslut 
Crayon 5,3% 

Medistim 5,0% 

Addnode 4,8% 

Nolato 4,6% 

Formpipe 4,4% 

Stendörren 4,1% 

Alimak 4,0% 

Academedia 3,8% 

Kambi 3,7% 

Bufab 3,7% 

Qliro Group 3,4% 

Platzer 3,2% 

RaySearch 3,2% 

Proact IT 3,1% 

Bravida 2,9% 
 

Större förändringar i kvartalet 

Köp Sälj 

Kambi Kindred 

Beijer Electronics Stendörren 

Hexatronic Group Proact IT 

Bufab Exel Composites 

Medcap Nolato 
 

 
 
Risk/avkastningsprofil 

Lägre risk  Högre risk   

1 2 3 4 5 6 7 

 

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

