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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
318,92
2,2%

Förvaltarkommentar
Februari månad blev mycket turbulent ! Marknaderna inledde med
fortsatt kraftiga nedgånger men en botten nåddes under mitten av
februari och börserna steg sedan brant. Fonden var upp 2,2 procent
samtidigt som index (carnegie small cap) stängde upp 4,5 procent.
De globala siffrorna visade på blandad utveckling med en fortsatt
mycket stark amerikansk arbetsmarknad samtidigt som industriproduktionen i USA drabbats av den starka dollarn. I Europa var utvecklingen oväntat svag och de tecken på återhämtning som tidigare funnits vändes till svagare siffor.
Den svenska riksbanken sänkte räntan ytterligare med 0,15 procent
till minus 0,5 procent i ett fortsatt försök att försvaga kronan.
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Utveckling 1 månads period

Amerikanska Mylan lade ett bud på Meda vilket medförde att aktien
steg kraftigt. Fonden hade en övervikt i aktien vilket gynnade
portföljen under månaden.
Husqvarna släppte en stark rapport och den sedvanliga förlusten i
fjärde kvartalet visade sig vara mindre än väntat. Sweco levererade
ett riktigt starkt resultat och integrationen av Grontmij ser ut att
överträffa förväntningarna.
Mekonomen presenterade dock en svag rapport och orsakerna
finner man i nedläggningen av de egna butikerna i Danmark.

Bransch exponering
kassa 9,7%

Övrigt 10,7%

Industrivaror 27,1%

Hälsovård 6,0%
Material 8,0%

Konsumentvaror
16,0%

Finans & Fastighet
22,5%

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.
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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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