
Enter Return A
Månadsrapport september 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,34% 0,24% 0,07% 0,11% 0,08% 0,06% 0,09% 0,16% 0,09% 1,25%

0,20% 0,01% -4,68% 1,08% 0,45% 1,29% 0,59% 0,81% 0,36% -0,16% 0,47% 0,20% 0,48%

0,07% 0,13% 0,20% 0,22% 0,04% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,08% 0,09% 0,01% 1,48%

0,10% 0,05% -0,03% 0,05% -0,04% -0,03% -0,02% 0,01% 0,05% -0,12% -0,30% -0,23% -0,52%

0,00% 0,14% 0,11% 0,11% 0,12% 0,09% 0,10% 0,16% 0,13% 0,05% -0,03% -0,08% 0,92%

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Enter Return A 1,76% 2,57% 3,57% 12,39% 25,19%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-10 632 26
ISIN: SE0010921809
Bloomberg: BBG000BX5XS6
Startdatum: 2008-12-29
Startkurs: 1000

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Månadens internationella nyhetsflöde, där 
kinesiska Evergrande dominerat, har  
överlag varit negativt. Världens börser har 
efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det 
finns allt fler tecken på att 
inflationsuppgången som observerats sedan 
början på året kan vara mer ihållande än 
marknaden hittills bedömt. Internationella 
och svenska räntor har i spåren av detta 
stigit under månaden. Trots det negativa 
risksentimenten har svenska krediter gett 
bra avkastning. Lite motsägelsefullt har de 
allra säkraste bostads- och 
kommunobligationerna haft negativ 
avkastning medan alla övriga delar av 
kreditmarknaden gått starkt.

Fastighetsbolaget Heimstaden Bostad 
annonserade under månaden ett stort 
förvärv på 92 miljarder kronor från Akelius. 
Bolaget kommer efter förvärvet att vara 
Europas näst största fastighetsbolag. Vi har 
under månaden haft möte med bolagets 
hållbarhetschef för att förstå hur de arbetar 
med ESG på de olika marknaderna där de 
expanderar. Vi har noterat att 
klimatavtrycket i förvärvade bestånd i vissa 
europeiska länder inte är på den nivån vi 
önskar. Bolaget presenterade en trovärdig 

strategi kring detta och presenterade senare 
under månaden nya hållbarhetsmål för hela 
bolaget. Bolaget sätter nu målsättningen att 
minska klimatavtrycket från växthusgaser 
med 46 % till 2030 vilket är i linje med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål.  Vi ser även 
positivt på att de sätter krav på sina 
leverantörer att anta scienced based targets. 
Bolaget fick även sin första rating från Fitch 
med kreditbetyget BBB, vilket motsvarar 
nivåerna från de ratinginstitut som sedan 
tidigare följer bolaget. 

Vi har följt industribolaget Gränges under 
en längre tid och valde under månaden att 
investera i den hållbarhetslänkade 
obligation som bolaget emitterade under 
månaden. Villkoren i obligationen är 
kopplade till att bolaget minskar 
klimatutsläppen och ökar andelen 
återvunnet aluminium. Når bolaget inte upp 
till målsättningarna behöver de betala ett 
högre belopp till investerarna på 
förfallodagen. Vi tycker detta är ett bra sätt 
att styra kapital till bolag som investerarare 
för att minska klimatpåverkan. Vi hade även 
nöjet att som investerare vara med på 
ceremonin när obligationen noterades på 
Nasdaq Sustainable Bond List.

Avkastning efter avgifter (5år)

2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

AAKSS FRN 240322

TRYG FORS FRN 231026

BANK NORW FRN 220916

STBNO 221121

LOOMIS FRN 230918

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SKF AB 1, 125% 240610

SKF AB 1, 125% 240610

HEXAGO 1, 125% 241126

KLARNA FRN 250317

SWEDA 1, 5875 230508

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Aktiv risk

Morningstar Rating

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,70

1,78

3,03

3,53

ÙÙ

2,63

0,27

0,77

Sektorindelning
%

Bank 25,1
Fastigheter 18,6
Finans 8,5
Hälsovård 4,9
Industriv. & Tjänster 16,8
Informationsteknik 3,2
Statliga bolag 1,3
Teleoperatörer 7,5
Dagligvaror 6,5
Energi 2,8
Kassa 5,0
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Storebrand Livisforisikring AS 1.986%

Loomis Ab 1.132%

Elekta AB 1.338%

AAK AB 1.283%

Klarna Bank Ab 1.415%

Gränges Frn 260929

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Jyske Bank A/S 1.237%

Landsbankinn HF 0.729%

4,65

3,40

3,09

2,85

2,83

2,70

2,61

2,37

2,10

2,06

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Enter Return B
Månadsrapport september 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,34% 0,24% 0,07% 0,11% 0,08% 0,06% 0,08% 0,16% 0,09% 1,23%

0,20% 0,01% -4,68% 1,07% 0,45% 1,29% 0,59% 0,80% 0,36% -0,16% 0,47% 0,20% 0,47%

0,07% 0,13% 0,20% 0,22% 0,04% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,08% 0,09% 0,01% 1,49%

0,09% 0,05% -0,03% 0,05% -0,05% -0,02% -0,02% 0,01% 0,04% -0,12% -0,31% -0,23% -0,52%

0,00% 0,14% 0,11% 0,12% 0,12% 0,09% 0,10% 0,16% 0,13% 0,05% -0,03% -0,08% 0,91%

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Enter Return B 1,75% 2,55% 3,54% — 7,46%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-11 013 06
ISIN: SE0005100278
Startdatum: 2013-03-27
Startkurs: 1074,55

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Månadens internationella nyhetsflöde, där 
kinesiska Evergrande dominerat, har  
överlag varit negativt. Världens börser har 
efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det 
finns allt fler tecken på att 
inflationsuppgången som observerats sedan 
början på året kan vara mer ihållande än 
marknaden hittills bedömt. Internationella 
och svenska räntor har i spåren av detta 
stigit under månaden. Trots det negativa 
risksentimenten har svenska krediter gett 
bra avkastning. Lite motsägelsefullt har de 
allra säkraste bostads- och 
kommunobligationerna haft negativ 
avkastning medan alla övriga delar av 
kreditmarknaden gått starkt.

Fastighetsbolaget Heimstaden Bostad 
annonserade under månaden ett stort 
förvärv på 92 miljarder kronor från Akelius. 
Bolaget kommer efter förvärvet att vara 
Europas näst största fastighetsbolag. Vi har 
under månaden haft möte med bolagets 
hållbarhetschef för att förstå hur de arbetar 
med ESG på de olika marknaderna där de 
expanderar. Vi har noterat att 
klimatavtrycket i förvärvade bestånd i vissa 
europeiska länder inte är på den nivån vi 
önskar. Bolaget presenterade en trovärdig 

strategi kring detta och presenterade senare 
under månaden nya hållbarhetsmål för hela 
bolaget. Bolaget sätter nu målsättningen att 
minska klimatavtrycket från växthusgaser 
med 46 % till 2030 vilket är i linje med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål.  Vi ser även 
positivt på att de sätter krav på sina 
leverantörer att anta scienced based targets. 
Bolaget fick även sin första rating från Fitch 
med kreditbetyget BBB, vilket motsvarar 
nivåerna från de ratinginstitut som sedan 
tidigare följer bolaget. 

Vi har följt industribolaget Gränges under 
en längre tid och valde under månaden att 
investera i den hållbarhetslänkade 
obligation som bolaget emitterade under 
månaden. Villkoren i obligationen är 
kopplade till att bolaget minskar 
klimatutsläppen och ökar andelen 
återvunnet aluminium. Når bolaget inte upp 
till målsättningarna behöver de betala ett 
högre belopp till investerarna på 
förfallodagen. Vi tycker detta är ett bra sätt 
att styra kapital till bolag som investerarare 
för att minska klimatpåverkan. Vi hade även 
nöjet att som investerare vara med på 
ceremonin när obligationen noterades på 
Nasdaq Sustainable Bond List.

Avkastning efter avgifter (5år)

2017 2018 2019 2020 2021
-5,0%

-2,5%

0,0%

2,5%

5,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

AAKSS FRN 240322

TRYG FORS FRN 231026

BANK NORW FRN 220916

STBNO 221121

LOOMIS FRN 230918

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SKF AB 1, 125% 240610

SKF AB 1, 125% 240610

HEXAGO 1, 125% 241126

KLARNA FRN 250317

SWEDA 1, 5875 230508

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Aktiv risk

Morningstar Rating

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,70

0,85

3,03

3,53

ÙÙ

2,63

0,27

0,77

Sektorindelning
%

Bank 25,1
Fastigheter 18,6
Finans 8,5
Hälsovård 4,9
Industriv. & Tjänster 16,8
Informationsteknik 3,2
Statliga bolag 1,3
Teleoperatörer 7,5
Dagligvaror 6,5
Energi 2,8
Kassa 5,0
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Storebrand Livisforisikring AS 1.986%

Loomis Ab 1.132%

Elekta AB 1.338%

AAK AB 1.283%

Klarna Bank Ab 1.415%

Gränges Frn 260929

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Jyske Bank A/S 1.237%

Landsbankinn HF 0.729%

4,65

3,40

3,09

2,85

2,83

2,70

2,61

2,37

2,10

2,06

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Enter Return D
Månadsrapport september 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,37% 0,27% 0,10% 0,14% 0,10% 0,09% 0,11% 0,18% 0,11% 1,47%

0,23% 0,04% -4,66% 1,10% 0,48% 1,31% 0,62% 0,83% 0,38% -0,13% 0,49% 0,22% 0,78%

0,10% 0,15% 0,23% 0,25% 0,07% 0,19% 0,17% 0,18% 0,18% 0,10% 0,11% 0,03% 1,79%

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Enter Return D 2,06% — — — 4,09%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,35% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000
Teckningskonto: 5851-11 153 23
ISIN: SE0011984723
Startdatum: 2018-12-05
Startkurs: 1119,23

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Månadens internationella nyhetsflöde, där 
kinesiska Evergrande dominerat, har  
överlag varit negativt. Världens börser har 
efter ett starkt år tagit ett kliv tillbaka. Det 
finns allt fler tecken på att 
inflationsuppgången som observerats sedan 
början på året kan vara mer ihållande än 
marknaden hittills bedömt. Internationella 
och svenska räntor har i spåren av detta 
stigit under månaden. Trots det negativa 
risksentimenten har svenska krediter gett 
bra avkastning. Lite motsägelsefullt har de 
allra säkraste bostads- och 
kommunobligationerna haft negativ 
avkastning medan alla övriga delar av 
kreditmarknaden gått starkt.

Fastighetsbolaget Heimstaden Bostad 
annonserade under månaden ett stort 
förvärv på 92 miljarder kronor från Akelius. 
Bolaget kommer efter förvärvet att vara 
Europas näst största fastighetsbolag. Vi har 
under månaden haft möte med bolagets 
hållbarhetschef för att förstå hur de arbetar 
med ESG på de olika marknaderna där de 
expanderar. Vi har noterat att 
klimatavtrycket i förvärvade bestånd i vissa 
europeiska länder inte är på den nivån vi 
önskar. Bolaget presenterade en trovärdig 

strategi kring detta och presenterade senare 
under månaden nya hållbarhetsmål för hela 
bolaget. Bolaget sätter nu målsättningen att 
minska klimatavtrycket från växthusgaser 
med 46 % till 2030 vilket är i linje med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål.  Vi ser även 
positivt på att de sätter krav på sina 
leverantörer att anta scienced based targets. 
Bolaget fick även sin första rating från Fitch 
med kreditbetyget BBB, vilket motsvarar 
nivåerna från de ratinginstitut som sedan 
tidigare följer bolaget. 

Vi har följt industribolaget Gränges under 
en längre tid och valde under månaden att 
investera i den hållbarhetslänkade 
obligation som bolaget emitterade under 
månaden. Villkoren i obligationen är 
kopplade till att bolaget minskar 
klimatutsläppen och ökar andelen 
återvunnet aluminium. Når bolaget inte upp 
till målsättningarna behöver de betala ett 
högre belopp till investerarna på 
förfallodagen. Vi tycker detta är ett bra sätt 
att styra kapital till bolag som investerarare 
för att minska klimatpåverkan. Vi hade även 
nöjet att som investerare vara med på 
ceremonin när obligationen noterades på 
Nasdaq Sustainable Bond List.

Avkastning efter avgifter

2019-03 2019-09 2020-03 2020-09 2021-03 2021-09
-5,0%

-2,5%

0,0%

2,5%
5,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas
av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är 
osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och 
halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not 
available to US clients as defined by Regulation S.                                                 Source: Morningstar Direct



Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

AAKSS FRN 240322

TRYG FORS FRN 231026

BANK NORW FRN 220916

STBNO 221121

LOOMIS FRN 230918

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SKF AB 1, 125% 240610

SKF AB 1, 125% 240610

HEXAGO 1, 125% 241126

KLARNA FRN 250317

SWEDA 1, 5875 230508

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

1,44

2,63

0,27

0,77

Sektorindelning
%

Bank 25,1
Fastigheter 18,6
Finans 8,5
Hälsovård 4,9
Industriv. & Tjänster 16,8
Informationsteknik 3,2
Statliga bolag 1,3
Teleoperatörer 7,5
Dagligvaror 6,5
Energi 2,8
Kassa 5,0
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Storebrand Livisforisikring AS 1.986%

Loomis Ab 1.132%

Elekta AB 1.338%

AAK AB 1.283%

Klarna Bank Ab 1.415%

Gränges Frn 260929

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Jyske Bank A/S 1.237%

Landsbankinn HF 0.729%
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Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas
av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är 
osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och 
halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not 
available to US clients as defined by Regulation S.                                                 Source: Morningstar Direct
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