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

Ola Gilstring
327,93
11,2%

Förvaltarkommentar
Februari blev en mycket stark månad på de globala börserna. De
mycket låga räntorna och beslutet från ECB om att starta tillgångsköp, fick tillsammans med minskad oro för Greklands framtid
börserna att rusa.
Fonden steg med 11,2 procent samtidigt som jämförelseindex
(Carnegie small cap index) steg med 11,1 procent. Flera av fondens
innehav visade mycket starka resultat under månaden. Securitas
steg kraftigt efter att ha släppt sitt bokslut som visade en mycket
stark organisk tillväxt. Tillväxten var god i de allra flesta regioner och
nådde hela 5 procent för koncernen som helhet. Efter flera års trög
utveckling så verkar det äntligen lossna för bolaget.
Japanska Canon lade ett kontantbud på Axis vilket fick aktien att
stiga med närmare 50 procent. Axis har länge tillhört fondens prioriterade innehav och det var givetvis kul med ett att få ett sådant bud
på ett av innehaven. Samtidigt så försvinner ett av de mer spännande svenska tillväxtbolagen från börsen vilket är lite tråkigt i det
långsiktiga perspektivet,
Biogaia överraskade med att visa en tillväxt på över 30 procent samtidigt som lönsamheten var god. Bolaget höjde dessutom utdelningen mer än väntat. Nyheterna fick aktien att stiga brant på Stockholmsbörsen. Meda, slutligen, visade upp mycket starka tillväxtsiffror och volymtillväxten kom dessutom från ett brett spektrum av
produkter. Framtiden ser mycket ljus ut för Meda och bolagets
framgångar väntas fortsätta under en längre period.

Största innehav 2015-02-28
Lundabergföretagen
JM
PEAB
Securitas
NCC
Husqvarna B
MEDA
Holmen
Hufvudstaden
Indutrade

4,3%
3,9%
3,6%
3,5%
3,5%
3,5%
3,2%
3,1%
3,0%
2,7%

Utveckling 3 års period

Bransch exponering
kassa 4,0%
Övrigt 10,7%

Industrivaror 31,3%
Hälsovård 8,0%
Material 8,1%

Konsumentvaror
16,2%

Finans & Fastighet
21,7%

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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