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

Ola Gilstring
327,25
-1,0%

Förvaltarkommentar
Stockholmsbörsen fortsatte sin återhämtning i april efter den
svaga inledningen i januari. Under månaden var fokus huvudsakligen på rapporterna för det första kvartalet. Överlag kom
rapporterna in som förväntat men det framkommer tydligt
att efterfrågan är fortsatt svag och den svagare USD påverkar
resultaten. Bolagens förhoppningar om högre vinster är
kopplat till kostnadsbesparingar och förvärv snarare än förhoppningar om högre efterfrågan.
Under månaden sjönk fonden med 1,70 procent jämfört med
fondens jämförelseindex (Carnegie small cap) som sjönk med
0,3 procent.
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Utveckling 1 månads period

Husqvarna rapporterade ett resultat som översteg förväntningarna trots negativa valutaeffekter. Rapporten stärker
tilltron till bolagets långsiktiga målsättningar. SSAB rapporterade ett mindre dåligt resultat än förväntat. Dessutom annonserade bolaget en nyemission på 5 miljarder kronor.
Holmen kom in med en riktigt stark rapport och det var framförallt tryckpapper och kartongdivisionerna som utvecklats
över förväntningarna.
Nytt innehav i Fonden är Tobii som är en mycket spännande
aktör, där företagets produkter för ögonstyrning fått mycket
positiv uppmärksamhet.

Bransch exponering
kassa 7,2%

Övrigt 12,9%

Industrivaror 25,2%

Hälsovård 6,2%
Material 8,4%

Konsumentvaror
16,9%

Finans & Fastighet
23,2%

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.

Skeppsbron 20, 3 tr
Box 2187
103 15 Stockholm

Tel 08-566 421 00
Fax 08-566 421 11
Mail info@gustavia.se

