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Aktiefond Småland levererade återigen 
ett mycket starkt kvartal med en uppgång 
på 5,5%, samtidigt som Stockholmsbör-
sen steg med knappt 4,1%. Sedan start 
har Aktiefond Småland i genomsnitt leve-
rerat en avkastning på nästan +18% per 
år. Detta motsvarar en totalavkastning på 
ca +330%, vilket är drygt 157 procenten-
heter bättre än jämförelseindex! Ser vi 
såväl på 1, 3 samt 5 år har Aktiefond Små-
land överträffat Stockholmsbörsen rejält!

Placeringsinriktningen på fonden är ca 
60% utvalda bolag med anknytning till 
Smålandsregionen. Resterande ca 40% 
utgör så kallad ”stockpicking”, det vill 
säga enskilda val av bolag på Stockholms-
börsen.

I kategorin Småländska företag ingår 
följande företag: Ages Industri, Bergs 
Timber, Bufab, Electra, Fagerhult, Fort-
nox, Garo, Hexpol, Husqvarna, Inwido, 
Itab Shop Concept, JLT, Kabe, Lammhult 
Design Group, New Wave Group, Nibe, 
OEM, Profilgruppen, Rejlers, Sensys 
Gatso Group, Thule, Troax samt Xano In-
dustrier.

Av de större innehaven var det Nibe som 
gick allra bäst och steg med drygt 11% 
under kvartalet. Tillväxten för årets första 
kvartal var nästan 44%, vilket var över ak-
tiemarknadens förväntningar. Rensat för 
förvärv samt valutaeffekter växte Nibe 
med ca 10%, vilket är mycket bra inte 
minst då bolaget försvarade sin rörelse-
marginal. Strax efter Nibe kommer Inwi-
do som steg med knappt 10% under kvar-
talet. Inwido rapporterade under förra 
kvartalet en försäljningstillväxt på +30% 
samt en orderingång på +38%, vilket vida 
översteg marknadens förväntningar. Un-
derliggande organisk tillväxt låg på hela 

15%, vilket är mycket tillfredställande! 
Intressant att notera är också att Inwido 
mer och mer blir ett förvärvsföretag likt 
Nibe.

Av de icke-regionala bolagen var det Hex-
agon som gick bäst under kvartalet med 
en uppgång på knappt 11%! Förklaringen 
står delvis att finna i en god kvartalsrap-
port men framförallt de budrykten som 
har tagit fart.

Under kvartalet har vi återigen fått ”be-
talt” för vår investering i småländska 
kvalitetsbolag, vilket vi ser som ett gott 
betyg för vår långsiktiga uthålliga inves-
teringsfilosofi. I vår bolagsanalys lägger vi 
stor vikt vid att verkligen förstå bolagets 
verksamhet samt långsiktiga tillväxtmöj-
ligheter. Det är viktigt att verkligen förstå 
vilka möjligheter eller hot som ett bolag 
kan tänkas stå inför innan vi gör en inves-
tering. Över tid har detta visat sig vara en 
bra strategi, vilket gör oss trygga i att man 
alltid måste se bortom horisonten, dvs 
vara långsiktig när det gäller investering-
ar. För att citera Warren Buffett – "Pris är 
vad du betalar, värde är vad du får". Vi 
känner oss komfortabla med att Aktie-
fond Småland även framöver har goda 
förutsättningar att ge oss andelsägare en  
långsiktigt god avkastning.

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv
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Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan 
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och 
informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Spiltan Aktiefond Småland
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Smålandsregionen. 
Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Tonvikt 
läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affär-
sidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.
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Investeringsfilosofin ligger fast! 
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