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Fondens placeringsinriktning
Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond (specialfond) som placerar i små och medelstora bolag i Norden. Tonvikten
ligger på Sverige. Fonden har friare placeringsregler än en ”vanlig”
aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter.

Fondens utveckling
Lannebo Småbolag Select minskade under juli med 0,9
procent. Carnegies småbolagsindex gick under samma
period ned med 1,2 procent. Den svenska börsen
backade med 1,3 procent.
Börsmånaden inleddes nervöst. Det kom ytterligare
tecken på att den amerikanska konjunkturen mattas
av. Halvårsrapporterna, som publicerats i strid ström
under månaden, har överlag varit bra. Vinstutsikterna
för kommande år har emellertid inte höjts, vilket nog
krävs för en ny bred uppgång på börsen. På grund av
konjunkturoron föll bland annat industriaktier.
Fonden har utvecklats som marknaden. Vår försiktiga syn på börsen har varit riktig, men utfallet av våra
innehavs rapporter har varit blandat. Aktier som Alfa
Laval och Q-Med har stigit på starka rapporter, medan
Telelogic och Capio gått svagt efter resultatbesvikelser.
Fondens placeringar
Vår strategi är fortsatt att leta efter aktier som kan klara
en svagare börs på ett bra sätt. Detta har gjort att vi har
en stor exponering mot medicin, medicinsk teknik och
vård. Denna sektor är inte särskilt konjunkturkänslig
och kvaliteten på de svenska bolagen i sektorn är genomgående hög. Genom åren har vi haft ett stort inslag av
svensk exportindustri. Nu ställer vi oss mer försiktiga
till den sektorn, eftersom vi tycker att värderingarna och
vinstförväntningarna ser lite utmanande ut. Fastigheter
lämnade vi redan hösten 2004 och vi är inte tillbaka
än. IT-konsultbolagen upplever en stark efterfrågan

Viktiga förändringar
Vi har under månaden förvärvat ytterligare aktier i
Husqvarna. Företaget är en nykomling på börslistorna
efter att ha knoppats av från Electrolux. Husqvarna har
en marknadsledande position inom utomhusprodukter
som gräsklippare och motorsågar. Företaget har en imponerande historik, med en hög och stabil lönsamhet.
Vår tro är att Husqvarna framöver kommer att värderas
som det kvalitetsbolag det är.
Enskilda innehavs utveckling
Juli var en rapportintensiv månad och enskilda innehavs
utveckling styrdes till stor utsträckning av halvårsrapporternas utfall. Till månadens glädjeämnen hör Alfa
Laval och WM-data. Alfa Laval, som är fondens största
innehav inom tillverkningsindustrin, fortsätter att
uppvisa en stark orderingång och resultatutveckling.
Företaget förväntas öka resultatet nästa år, vilket bidrog
till att aktien steg med knappa 10 procent i juli. Även
WM-data steg under månaden, efter att under våren
gått oförtjänt svagt. WM-data fortsätter att växa, tack
vare en bra marknad. Dessutom tycks fjolårets stora
förvärv, Atos Nordic, utvecklas bra. Månadens stora
besvikelse var Telelogic, som sjönk med 25 procent efter
en svag halvårsrapport. Företagets försäljningstillväxt är
lägre än väntat och man sänkte även sin vinstprognos
för 2006.
Aktierna i Capio och Intrum Justitia sjönk efter sämre
rapporter än väntat.
Framtiden
Börsen har under juli fortsatt att visa en större nervositet. Oron gäller stundom svagare konjunktur och sämre
vinstutveckling, medan det under andra perioder är
oro kring högre inﬂation och stigande räntor. Börsen
kommer nog framöver att röra sig mer, från dag till dag,
jämfört med de senaste tre åren. Den breda, stadiga
uppgången är antagligen bruten och valet av enskilda
aktier kommer att bli allt viktigare.
Eftersom utsikterna för bolagens vinster inte förändrats nämnvärt har värderingen kommit ner något från
tidigare höga nivåer. De stora kursförändringarna gör att
vi tror att det återigen ﬁnns möjlighet att hitta enskilda,
intressanta aktieinvesteringar på ett par års sikt.
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Avkastning (%)
Period

1

Småbolag Select Carnegie Small Cap
Sweden Index

SIX Return
Index

Värdepapper
Meda
Alfa Laval
WM-data
Outtokumpu
Intrum Justitia

Januari 2006
Februari 2006
Mars 2006
April 2006
Maj 2006
Juni 2006
Juli 2006
År 2006 (051231-060731)
Sedan start (001031-060731)

+0,5
+3,8
+6,1
+2,9
-3,8
+1,1
-0,9
+9,5
+197,4

+3,9
+4,7
+7,7
+0,9
-8,0
+0,3
-1,2
+7,7
+58,3

+0,9
+3,6
+6,9
+0,9
-7,9
+0,9
-1,3
+4,0
+14,0

Årsavkastning
2005
2004
2003
2002
2001

+40,02
+
26,52
+46,82
-18,72
+23,82

+44,0
+19,7
+42,2
-25,1
-14,8

+37,4
+17,2
+29,7
-37,3
-16,6

+40,01
+26,51
+39,81
-18,71
+23,81

Andel av förmögenhet (%)
31/7
30/6
11,9
5,8
5,1
5,0
5,0

11,7
5,1
4,6
4,6
5,3

Branschfördelning

Nyckeltal
Sharpe kvot
Totalrisk, %
Tracking error, %
Genomsnittlig årsavkastning 24 mån2, %
Omsättningshastighet, ggr (060630)
Fondförmögenhet, mkr (060731)

2,5
10,5
7,3
31,1
0,3
1 624

Material
Material
Industrivaror
Industrivaror&tjänster
Sällanköpsvaror
Sällanköpsvaror&tjänster
Hälsovård
Hälsovård
Finans&Fastighet
Finans&Fastighet

1.

Avkastning efter fast och prestationsbaserat arvode. För en investering gjord vid årets början.
Avkastning efter fast och prestationsbaserat arvode. För en investering gjord vid fondens start.
Vid negativ avkastning återförs tidigare upplupet prestationsbaserat arvode.
Sharpe kvot. Ett mått på fondens avkastning med hänsyn till den totalrisk som fonden har haft
under en period. Beräknas som kvoten mellan fondens avkastning minus den riskfria räntan och
fondens totala risk (standardavvikelsen). Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24
månaderna.
Totalrisk. Anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens eller index totala avkastning.
Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
Tracking error. Ett mått som beskriver hur fondens kursutveckling följer utvecklingen av jämförelseindex. Beräknas som standardavvikelsen för differensen i avkastning på fonden och ett jämförelseindex.
Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
2.

Informationsteknologi
Informationstekn.

Likviditet
Likviditet
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Större förändringar i juli
Köp netto

Försäljningar netto

Husqvarna

Lannebo Småbolag Select är fr.o.m september 2005 stängd för nyinvesteringar. Detta pga att fonden uppnått sitt mål med en fondförmögenhet på
1,5 mdkr. Fondbolaget har dock beslutat att sälja fondandelar för maximalt
500 000 kronor per månad (dvs 6 000 000 kronor per år).
För ytterligare information och anmälningsblanketter kontakta Kundservice 08-5622 5222.

Fondfakta Lannebo Småbolag Select
Förvaltningsavgift: Fast 0,7 %, rörlig 20% på ev. överavkastning*. Förvaringsavgift: max 0,1 %
*30 dagars STIBOR, månadsvis första bankdagen varje månad plus tre procentenheter.
Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för fonden kan rekvireras från
fondbolaget eller hämtas från www.lannebofonder.se
De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. Placeringar i fonder som investerar i utvecklings- och tillväxtländer kan medföra ytterligare risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
Fondsparandet skall ses på lång sikt, då har du en möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

