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Hur utvecklades Lannebo Europa Småbolag 
 under 2017?

Ulrik: »Sett över hela året levererade  fonden 
en avkastning på drygt 27 procent. Vi siktar högt, 
men det var till och med över våra  förväntningar. 
Fondens jämförelseindex var 5  procentenheter 
efter (22 procent). År 2017 var en bra miljö för 
stock picking, även om det blev lite mer utma
nande i slutet av året, med fler vinstvarningar. 
Men det är ganska normalt vid årsskiften.«
Berätta lite mer om vad som bidragit mest till 
den höga avkastningen hittills! 

Carsten: »90 procent av vår  överavkastning 
kommer från stockpicking (handplocka  aktier) 

så det är ingen enskild sektor som har stått för  
avkastningen. Sett till bolag så har vår investe
ring i exempelvis Grenke gått väldigt bra. De 
spe  cialiserar sig på leasing av it hårdvara till 
mindre företag.  Efter flera år av stark tillväxt i  
Tyskland har man börjat en framgångsrik expan 
sion i Europa.  Deras modell gör att de kan ha små 
kreditförluster och ändå växa 20 procent per år.«
Och något som har fungerat mindre bra? 

Carsten: »Det finns alltid utrymme för för
bättring. Vi har kämpat med vår investering i 
brittiska Greencore. De säljer färdiga smörgåsar 
till dagligvaruhandeln. Tidigare växte de väldigt 
bra, men det svagare pundet har ökat råvaru
kostnaderna med marginalpress som följd. Det 
blev värre än vi hade väntat, samtidigt som de 
pressas av oron för hela detaljhandeln just nu. 
Men det börjar se bättre ut, och vi har köpt mer 
när kursen har varit pressad.« 
Vad tycker ni om ekonomin i Europa? 

Carsten: »Det vi ser just nu var mer eller 
mindre otänkbart för något år sedan, men nu 
har vi ett brett uppsving i hela den europeiska 
ekonomin. Det finns en hel del politiska risker, 
men trots det har den underliggande tillväxten 
varit stark. Vi är inte så makrofokuserade utan 
tittar i första hand på enskilda bolag, och bola
gen säger att de ser en bred och stark efterfrå
gan över hela Europa.« 
Vad tycker ni om värderingarna nu när börserna 
har gått upp så mycket? 

Ulrik: »Sett till vinstmultiplarna så handlas 
småbolagen till ungefär samma nivåer som stor
bolagen eftersom de har vuxit snabbare.  Sedan 
har ju hela marknaden generellt värderats upp. 
Men för oss som tittar på ett universum av 
8 000 bolag går det alltid att hitta bolag som är 
attraktivt värderade med goda tillväxtutsikter.« 
Vad tycker ni om klimatet för börsintroduktioner, 
IPO:s (Initial Public Offerings)?

Carsten: »Sverige är extremt i det här sam
manhanget. Vi är normalt ganska  skeptiska till 
IPO:s eftersom man oftast inte får tillfälle att 
träffa ledningen så mycket som vi vill innan vi 
beslutar att investera. Men vissa IPO:s har ju 
gått väldigt bra så vi kanske borde ha varit mer 
aktiva där.«
Läs mer om Lannebo Europa Småbolags utveckling 
på lannebofonder.se eller på sidorna 24–25.  
Där finns också riskinformation.
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Förvaltarna Carsten Dehn och  
Ulrik Ellesgaard om stockpicking  
och marknadsläget i Europa. 
TEXT JOHAN WIDMARK
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Smidiga uttag med Flex Med Lannebo Flex kan du få automatiska utbetalningar varje månad från dina Lannebo
fonder, precis som en pensionsförsäkring. Många ser sitt vanliga fondsparande just som en pensionsförsäkring. Därför har vi skapat denna 
möjlighet. Du kan ändra dig när du vill och vi sköter all rapportering till Skatteverket, så du behöver inte fundera över deklarationen – allt 
kommer förtryckt på blanketten. På lannebofonder.se kan du läsa mer och hämta anmälningsblanketter!
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Ulrik Ellesgaard och 
 Carsten Dehn  förvaltar 
Lannebo Europa Småbolag. 

Lannebo Europa 
  Små  bolag premiera des 
för kvalitativa faktorer 

i förvaltningen och  
för fondens totala, risk

justerade avkastning 
över helåret 2017:  
Årets Uppstickare 

2017 av Privata Affärer. 
Årets Nykomling 2017 
av Fondmarknaden.se.


