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Fondens placeringsinriktning
Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar
i små och medelstora bolag på de nordiska börserna. Tonvikten
ligger på Sverige.

Fondens utveckling under månaden
Lannebo Småbolag steg under januari med 3,1 procent. Under samma period steg Carnegies Småbolagsindex med 2,4 procent. Generalindex steg med
1,0 procent.
År 2005 inleddes såsom 2004 avslutades, dvs med
kursuppgång och med en starkare utveckling för de
mindre bolagen än för de stora. Inledningen av året
har också präglats av hög aktivitet vad beträffar affärer
på börsen och vi har redan sett ﬂera bud på börsnoterade bolag. Detta stämmer med de förväntningar
vi har på 2005 och vi är rätt övertygade om att denna
aktivitet kommer att fortsätta vara hög under resten
av året.
Under månaden har vi ökat vårt innehav i Munters
som är världsledande inom fuktreglering. Efter några
besvärliga år håller nu bolaget på att återfå sin gamla
lönsamhet och vi tror det blir ett bra innehav vare sig
konjunkturen tappar fart eller inte. Vi har också något
ökat på vårt innehav i mjukvaruföretaget Telelogic
som levererade ett ﬁnt bokslut.
Under månaden har vi nyinvesterat i det Helsingborgsbaserade mjukvaruföretaget Readsoft som kan
glädjas åt att deras kunder återigen har börjat investera Readsofts nyutvecklade produkter har då befun-

nits hålla måttet och bolaget verkar ha återinträtt på
sin tidigare framgångsrika bana. Under månaden
har vi sålt våra innehav i de norska offshorebolagen
Stolt och Siem vilka vi endast ägt en kort tid.
Enskilda innehavs utveckling
Bäst under månaden utvecklades förra årets största
investering, vårdföretaget Capio. Bolaget gjorde ett
stort förvärv i Spanien som uppskattades mycket av
aktiemarknaden. Bolagets starka internationalisering
gör att det nya svenska förbudet mot privatägda akutsjukhus i spelar allt mindre roll för Capio. För oss
patienter kanske det är värre… Aktien steg med 14 %
under månaden. Stora affärer belönas generellt just
nu på börsen med stigande kurser. Detta ﬁck vi bekräftat i ytterligare ett av våra innehav, Meda. Bolaget
som licensierar in och vidareförsäljer läkemedel från
de stora läkemedelsjättarna köpte nya produkter som
ökar bolagets försäljning med 75 procent och aktien
steg med 13 procent. Även vårt lilla Linköpingsföretag
Sectra gick bra under månaden efter nyheter om nya
order tagna inom bolagets nya nisch, bröströntgen.
Framtiden
Vinstutvecklingen är generellt mycket stark för
närvarande. Värderingen är mot denna bakgrund
försiktig. Även om det sannolikt blir fortsatt vinsttillväxt 2005 kommer dock ökningstakten att mattas av.
Aktiemarknaden kan från tid till annan bli tveksam
till uthålligheten i dessa vinster. Osäkerheten kring
var de framtida vinsterna kan landa sprider då sig
och kurserna kan pressas.
Den försvagade amerikanska dollarn har en negativ
inverkan på de svenska exportföretagen. Vår bedömning är emellertid att vinstutvecklingen framöver
kommer att ge tillräckligt stöd för dagens kurser.
Ytterligare en positiv faktor för aktiemarknaden är
den ökade aktivitet som kan noteras när det gäller företagsaffärer. Låga räntor och starka balansräkningar
bidrar till denna utveckling.
Vår bedömning är att 2005 kommer att bli ett hyggligt börsår, även om avkastningen knappast når förra
årets nivå.
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PPM-nr: 842 690
Bankgiro: 5563-4620
Postgiro: 400 23 95-4
Förvaltningsavgift: 1,6 %
Förvaringsavgift: max 0,1 %
Lägsta investering, första engångsinsättning: 5.000:Lägsta investering, månadssparande: 500:Fullständiga fondbestämmelser och informationsbroschyr 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 ytterlig-29are 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.

