
Enter Sverige 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

1,25% 4,23% 7,35% 5,55% 2,39% -0,34% 6,12% 0,01% -6,09% 21,61%

0,68% -6,75% -16,18% 8,71% 9,23% 2,09% 5,54% 5,37% 6,50% -7,43% 10,90% 2,57% 18,96%

6,60% 5,06% 0,77% 8,98% -4,23% 6,76% -0,75% -0,83% 0,25% 4,53% 3,20% 2,39% 37,05%

3,15% -0,09% -1,85% 2,21% 1,48% -0,07% 1,64% -0,08% -1,84% -7,97% -1,09% -7,61% -12,09%

0,84% 3,32% 2,15% 5,20% 0,69% -2,08% -4,06% -0,91% 5,57% 2,99% -3,21% -0,39% 10,00%

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start

Enter Sverige A 21,61% 28,05% 66,74% 95,30% 308,31% 303,76% 418,49%

Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist, Cecilia Persson 
och Erik Paulsson 
Regelverk: Värdepappersfond 
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio 
Return)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,70% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) 
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8) 
Teckningskonto: 5851-10 152 05
ISIN: SE0000813917
Bloomberg: BBG000HGBK99 Startdatum: 
1999-11-30
Startkurs: 1000

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. 
Aktieindexet MSCI World Index, mätt i USD, 
sjönk med 3 % under september. Under 
månaden sjönk de amerikanska börserna 
med 4 %. De europeiska börserna sjönk 
med 3 % under månaden medan den 
svenska börsen, mätt som SIXPRX, sjönk 
med 6 %. Vinnarsektorer var hälsovård och 
telekom medan industri och IT var på 
förlorarsidan.

Enter Sverige A minskade med 6,1 %. 
Fondens jämförelseindex SIXPRX tappade 
6,2 %.

Vi har haft ett antal avstämningar med 
bolag innan de gått in i ”black period” inför 
Q3. Sammanfattningsvis går efterfrågan åt 
rätt håll. Det är helt i linje med att vi är i en 
rejäl återhämtningsfas efter 
pandemichocken. Det är också en tämligen 
enhetlig bild, oavsett bransch, att det finns 
svårigheter med transporter och att få fram 
olika insatsvaror. Vi skrev närmare om det i 
vår förra månadsrapport. Det är möjligt att 
problemen kulminerat och att det blir 
gradvisa förbättringar framåt. Bolagens syn 

på saken kommer att vara i fokus i den 
kommande rapportperioden.

Två av våra bolag hade 
kapitalmarknadsdagar under september. 
Först ut var Nent (Viaplay, mm.). Nent 
planerar att accelerera Viaplays 
internationella expansion de kommande 
åren. Till de tidigare marknaderna 
(exempelvis Baltikum och Polen) läggs nu 
Storbritannien, DACH-länderna och Kanada. 
Planen är att Viaplay vid slutet av 2023 skall 
finnas i sammanlagt 16 länder och ha 16 
miljoner abonnenter. Det skulle ge en årlig 
omsättningstillväxt på 18–20% fram till 
2025. Vinsterna kommer att hållas tillbaka 
de närmaste fyra åren på grund av 
kostnaderna för de internationella (ex 
Norden) utrullningarna. Bolaget räknar med 
att nå en marginal på 15 % 2026 men ser en 
långsiktig potential på över 20 %. Vi tycker 
att det finns stor potential i bolaget om de 
kan nå sina mål, men är väl medvetna om 
riskerna.

Hexagon uppdaterade sina finansiella mål 
och siktar på en omsättningstillväxt på 8–12 
% per år och en vinstmarginal (EBIT) på över 
30 % till 2026. Marginalmålet underbyggs 
bland annat av att mjukvara fortsätter att 
växa som en andel av försäljningen. Idag 
svarar den för 40 %. Vi tycker att bolaget är 
mycket väl positionerat för att ta vara på två 
starka trender – digitalisering och 
hållbarhet.

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 (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

Hennes & Mauritz

Volvo AB B

Climeon AB Class B

Linc AB

5,22 6,90 0,36

4,49 3,12 0,14

5,48 0,98 0,05

0,09 -37,06 -0,03

0,64 -6,51 -0,04

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Addtech AB Class B

Hexagon AB Class B

Fastighets AB Balder

Atlas Copco AB A

Troax Group AB A

5,45 -13,81 -0,75

6,85 -9,06 -0,62

3,81 -14,43 -0,55

4,87 -10,16 -0,50

7,34 -5,21 -0,38

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.

Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från 
placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens 
förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

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.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

14,32

20,47

ÙÙÙ

73,55

5,30

3,57

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 38,9

Sällanköpsvaror 5,1

Dagligvaror 6,6

Teknologi 13,8

Finans 14,1

Kommunikation 5,8

Hälsovård 9,5

Fastigheter 6,2

Utilities 0,1

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Troax Group AB A

Hexagon AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Volvo AB B

Arjo AB Class B

Hennes & Mauritz AB Class B

Addtech AB Class B

Dometic Group AB

Atlas Copco AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

7,16

6,75

6,04

5,99

5,08

5,02

4,97

4,89

4,66

4,60

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 Sverige 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

1,29% 4,26% 7,39% 5,59% 2,43% -0,31% 6,16% 0,05% -6,06% 21,98%

0,71% -6,72% -16,15% 8,74% 9,26% 2,13% 5,57% 5,41% 6,53% -7,40% 10,94% 2,60% 19,43%

6,68% 5,13% 0,84% 9,06% -4,16% 6,83% -0,67% -0,76% 0,31% 4,56% 3,23% 2,42% 38,06%

— — -1,78% 2,28% 1,55% 0,00% 1,72% -0,01% -1,77% -7,90% -1,03% -7,55% —

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start

Enter Sverige B 21,98 28,56 69,50 — — — 72,77

Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist, Cecilia 
Persson och Erik Paulsson
Regelverk: Värdepappersfond 
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio 
Return)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,3% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) 
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8) 
Lägsta investeringsbelopp: 5 000 000 
Teckningskonto: 5851-11 127 07 ISIN: 
SE0010625731
Bloomberg: BBG000HGX0S8 
Startdatum: 2018-02-14
Startkurs: 2565,10

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. 
Aktieindexet MSCI World Index, mätt i USD, 
sjönk med 3 % under september. Under 
månaden sjönk de amerikanska börserna 
med 4 %. De europeiska börserna sjönk 
med 3 % under månaden medan den 
svenska börsen, mätt som SIXPRX, sjönk 
med 6 %. Vinnarsektorer var hälsovård och 
telekom medan industri och IT var på 
förlorarsidan.

Enter Sverige B minskade med 6,1 %. 
Fondens jämförelseindex SIXPRX tappade 
6,2 %.

Vi har haft ett antal avstämningar med 
bolag innan de gått in i ”black period” inför 
Q3. Sammanfattningsvis går efterfrågan åt 
rätt håll. Det är helt i linje med att vi är i en 
rejäl återhämtningsfas efter 
pandemichocken. Det är också en tämligen 
enhetlig bild, oavsett bransch, att det finns 
svårigheter med transporter och att få fram 
olika insatsvaror. Vi skrev närmare om det i 
vår förra månadsrapport. Det är möjligt att 
problemen kulminerat och att det blir 
gradvisa förbättringar framåt. Bolagens syn 

på saken kommer att vara i fokus i den 
kommande rapportperioden.

Två av våra bolag hade 
kapitalmarknadsdagar under september. 
Först ut var Nent (Viaplay, mm.). Nent 
planerar att accelerera Viaplays 
internationella expansion de kommande 
åren. Till de tidigare marknaderna 
(exempelvis Baltikum och Polen) läggs nu 
Storbritannien, DACH-länderna och Kanada. 
Planen är att Viaplay vid slutet av 2023 skall 
finnas i sammanlagt 16 länder och ha 16 
miljoner abonnenter. Det skulle ge en årlig 
omsättningstillväxt på 18–20% fram till 
2025. Vinsterna kommer att hållas tillbaka 
de närmaste fyra åren på grund av 
kostnaderna för de internationella (ex 
Norden) utrullningarna. Bolaget räknar med 
att nå en marginal på 15 % 2026 men ser en 
långsiktig potential på över 20 %. Vi tycker 
att det finns stor potential i bolaget om de 
kan nå sina mål, men är väl medvetna om 
riskerna.

Hexagon uppdaterade sina finansiella mål 
och siktar på en omsättningstillväxt på 8–12 
% per år och en vinstmarginal (EBIT) på över 
30 % till 2026. Marginalmålet underbyggs 
bland annat av att mjukvara fortsätter att 
växa som en andel av försäljningen. Idag 
svarar den för 40 %. Vi tycker att bolaget är 
mycket väl positionerat för att ta vara på två 
starka trender – digitalisering och 
hållbarhet.

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 (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

Hennes & Mauritz

Volvo AB B

Climeon AB Class B

Linc AB

5,22 6,90 0,36

4,49 3,12 0,14

5,48 0,98 0,05

0,09 -37,06 -0,03

0,64 -6,51 -0,04

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Addtech AB Class B

Hexagon AB Class B

Fastighets AB Balder

Atlas Copco AB A

Troax Group AB A

5,45 -13,81 -0,75

6,85 -9,06 -0,62

3,81 -14,43 -0,55

4,87 -10,16 -0,50

7,34 -5,21 -0,38

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.

Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från 
placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens 
förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

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.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Active share

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

17,09

73,55

3,57

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 38,9

Sällanköpsvaror 5,1

Dagligvaror 6,6

Teknologi 13,8

Finans 14,1

Kommunikation 5,8

Hälsovård 9,5

Fastigheter 6,2

Utilities 0,1

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Troax Group AB A

Hexagon AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Volvo AB B

Arjo AB Class B

Hennes & Mauritz AB Class B

Addtech AB Class B

Dometic Group AB

Atlas Copco AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

7,16

6,75

6,04

5,99

5,08

5,02

4,97

4,89

4,66

4,60

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 Sverige C
Månadsrapport september 2021

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

2021

2020

2019

2018

2017

1,29% 4,27% 7,39% 5,59% 2,44% -0,30% 6,17% 0,05% -6,05% 22,07%

0,72% -6,72% -16,14% 8,75% 9,27% 2,14% 5,58% 5,42% 6,54% -7,39% 10,95% 2,61% 19,56%

— — — — — — — — — 4,57% 3,24% 2,43% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start

Enter Sverige C 22,07 28,69 — — — — 61,38

Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist, Cecilia 
Persson och Erik Paulsson
Regelverk: Värdepappersfond 
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio 
Return)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,2% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) 
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8) 
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000 
Teckningskonto: 5851-11 127 15 
ISIN: SE0010625756
Bloomberg: BBG000HGX0S8 
Startdatum: 2019-09-25
Startkurs: 2742,01

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. 
Aktieindexet MSCI World Index, mätt i USD, 
sjönk med 3 % under september. Under 
månaden sjönk de amerikanska börserna 
med 4 %. De europeiska börserna sjönk 
med 3 % under månaden medan den 
svenska börsen, mätt som SIXPRX, sjönk 
med 6 %. Vinnarsektorer var hälsovård och 
telekom medan industri och IT var på 
förlorarsidan.

Enter Sverige C minskade med 6,1 %. 
Fondens jämförelseindex SIXPRX tappade 
6,2 %.

Vi har haft ett antal avstämningar med 
bolag innan de gått in i ”black period” inför 
Q3. Sammanfattningsvis går efterfrågan åt 
rätt håll. Det är helt i linje med att vi är i en 
rejäl återhämtningsfas efter 
pandemichocken. Det är också en tämligen 
enhetlig bild, oavsett bransch, att det finns 
svårigheter med transporter och att få fram 
olika insatsvaror. Vi skrev närmare om det i 
vår förra månadsrapport. Det är möjligt att 
problemen kulminerat och att det blir 
gradvisa förbättringar framåt. Bolagens syn 

på saken kommer att vara i fokus i den 
kommande rapportperioden.

Två av våra bolag hade 
kapitalmarknadsdagar under september. 
Först ut var Nent (Viaplay, mm.). Nent 
planerar att accelerera Viaplays 
internationella expansion de kommande 
åren. Till de tidigare marknaderna 
(exempelvis Baltikum och Polen) läggs nu 
Storbritannien, DACH-länderna och Kanada. 
Planen är att Viaplay vid slutet av 2023 skall 
finnas i sammanlagt 16 länder och ha 16 
miljoner abonnenter. Det skulle ge en årlig 
omsättningstillväxt på 18–20% fram till 
2025. Vinsterna kommer att hållas tillbaka 
de närmaste fyra åren på grund av 
kostnaderna för de internationella (ex 
Norden) utrullningarna. Bolaget räknar med 
att nå en marginal på 15 % 2026 men ser en 
långsiktig potential på över 20 %. Vi tycker 
att det finns stor potential i bolaget om de 
kan nå sina mål, men är väl medvetna om 
riskerna.

Hexagon uppdaterade sina finansiella mål 
och siktar på en omsättningstillväxt på 8–12 
% per år och en vinstmarginal (EBIT) på över 
30 % till 2026. Marginalmålet underbyggs 
bland annat av att mjukvara fortsätter att 
växa som en andel av försäljningen. Idag 
svarar den för 40 %. Vi tycker att bolaget är 
mycket väl positionerat för att ta vara på två 
starka trender – digitalisering och 
hållbarhet.



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

Hennes & Mauritz

Volvo AB B

Climeon AB Class B

Linc AB

5,22 6,90 0,36

4,49 3,12 0,14

5,48 0,98 0,05

0,09 -37,06 -0,03

0,64 -6,51 -0,04

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Addtech AB Class B

Hexagon AB Class B

Fastighets AB Balder

Atlas Copco AB A

Troax Group AB A

5,45 -13,81 -0,75

6,85 -9,06 -0,62

3,81 -14,43 -0,55

4,87 -10,16 -0,50

7,34 -5,21 -0,38

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.

Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från 
placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens 
förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

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.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Active share

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

27,75

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 38,9

Sällanköpsvaror 5,1

Dagligvaror 6,6

Teknologi 13,8

Finans 14,1

Kommunikation 5,8

Hälsovård 9,5

Fastigheter 6,2

Utilities 0,1

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Troax Group AB A

Hexagon AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Volvo AB B

Arjo AB Class B

Hennes & Mauritz AB Class B

Addtech AB Class B

Dometic Group AB

Atlas Copco AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

7,16

6,75

6,04

5,99

5,08

5,02

4,97

4,89

4,66

4,60
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