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Gustavia Småbolag
Startdatum
2009-01-01
Förvaltare
Jämförelseindex
Carnegie Smallcap Return Index NAV
Bankgironummer
362-8757
Utveckling juni
PPM
524 231
Risknivå
6 av 7
Minsta insättning
200 kr
Insättnings och uttagsutgift 0%
Förvaltningsavgift
1,6%

Ola Gilstring
282,22
-0,8%

Förvaltarkommentar
Juni månad blev inte speciellt dramatisk på de flesta av världens
stora börser, vilket kanske kan verka lite märkligt mot bakgrund av
den omfattande nyhetsrapporteringen under perioden.
Den ekonomiska statistiken har varit blandad med övervägande
starka siffror från USA. Negativ påverkan har händelserna i Mellanöstern haft med eskalerande strider i Irak och Syrien. Inköpschefsindex fortsätter att visa starka siffror vilket, indikerar att den ekonomiska återhämtningen är obruten. Dessutom visade statistiken att
konsumenternas förväntningar noterat en rekordhög siffra vilket,
brukar vara en god indikator för den konsumtionsdrivna amerikanska ekonomin.
Fonden sjönk under månaden med 0,8 procent samtidigt som jämförelseindex (CSRXSE) sjönk med 0,9 procent.
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Utveckling 3 års period

SAAB steg kraftigt efter att FMV lagt en första order på nästa generation av ubåtar och dessutom givit en avsiktsförklaring om att investera mycket stora belopp i ytterligare orders de närmaste åren.
Dessutom fick aktien ytterligare bränsle av att priset på Kockums
visat sig ligga klart under de förväntningar som funnits på marknaden. Oasmia steg också efter att ha levererat flera goda nyheter.
Först publicerade bolaget en rapport om att bolagets viktigaste
preparat, Paclical nått de uppställda mål som krävts inför FAS III
ansökan i USA. Senare under månaden berättade bolaget att de
dessutom fått ett samarbetsavtal avseende preparatet XR -17.
Trelleborg hade en kapitalmarknadsdag i Stockholm och VD Peter
Nilsson berättade att bolagets förändringsarbetesfas nu i stort sett
var avslutat och att bolaget framgent skall fokusera på tillväxt. Enligt
VD fanns det över 100 bolag på förvärvslistan.

Bransch exponering
Kassa 4,6%
Övrigt 10,4%
Industrivaror 26,6%
Hälsovård 6,7%

Material 11,7%

Konsumentvaror
20,0%

Finans & Fastighet
20,0%

Om Fonden

Fondsparande är alltid förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och fondinformationsbroschyr kan
erhållas av fondbolaget.

GUSTAVIA FONDER AB
Orgnr 556560-2611
www.gustavia.se

Gustavia Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
små och medelstora bolag i Sverige. Fonden förvaltas utifrån en
strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är
utgångspunkten för val av inriktning och sektorer. Därefter väljs
bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta
bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner.
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