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Bäste  
andelsägare,

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigan-

de aktiekurser och en stark räntemarknad. Facit blev att 

den svenska börsen steg med hela 15% för helåret och att 

räntemarknaden återhämtade sig väl efter den omfattande 

nedvärderingen under mars månad.

Coronavirusets framfart har ställt investerare inför något helt 

nytt i det att kvantifiera effekterna av att periodvis hela företag 

och länder stängts ner. De stora kurssvängningarna under 

årets första halva är sannolikt förknippade med de mer kort-

siktiga farhågorna av dessa lock-downs. Men regeringar och 

centralbanker världen över har på kort varsel agerat kraftfullt 

och gjort vad som står i deras makt att upprätthålla efter-

frågan och hålla sysselsättningen på acceptabla nivåer.  

Det mer kortsiktiga resultatet är att aktiekurser och räntor 

reagerat positivt på stimulanserna som kanske är de mest 

omfattande vi sett i moderna tid. 

Men för Enters del vill vi gärna förstå de mer långsiktiga  

ekonomiska konsekvenserna av den typen av händelser  

som vi bevittnat under 2020. Snarare än att gå på makro-

ekonomiska variabler har vi fokuserat på företagsnivå och på 

de bolag som kan vara aktuella investeringar för Enters fonder. 

Närheten till de bolagen vi investerar i är viktig och en nära 

dialog med bolagsledningar är betydelsefull. Den proces-

sen ligger till grund för den egenhändiga bolagsanalys som 

vi utfört under mer än två decennier och 2020 har inte varit 

något undantag. 

Det är för andelsägarna glädjande att samtliga Enters  

aktiefonder överträffat sina jämförelseindex och Enters  

räntefonder har efter den likviditetskris som rådde under  

mars månad återhämtat sig på ett märkbart bra sätt.  

För de andelsägare som under året som varit investerade  

i Enter Småbolagsfond är det en enastående värdeutveckling. 

Med sina 66% i värdestegring har den fått motta priset som 

"Årets Sverigefond". 

Vi är fast övertygade om att de goda investeringar som skall 

bygga mervärde för våra andelsägare utgörs av bolag som  

driver på eller står i harmoni med minskad klimatpåverkan. 

Det är bolag som också lever upp till krav på god bolags-

styrning och tar ett socialt ansvar. 

Läs gärna mer i denna Årsrapport om hur vi agerat under året 

och vilka beslut som legat till grund för den goda avkastning 

som fonderna levererat under 2020.

 

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist

Verkställande direktör
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Fondens rättsliga ställning
Enter Sverige (org. nr. 504400-7069) är en svensk aktiefond. 

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder.

Fakta om fonden
Fonden startade den 30 november 1999. Fondens ansvari-

ga förvaltare är Sten Lindquist och Cecilia Persson. Fonden 

är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i 

Pensionsmyndighetens utbud av fonder till pensionsväljarna, 

nr 170423. 

Fondklasser, avgifter och ersättningar
Fonden har sedan 14 februari 2018 tre andelsklasser. 

Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning 

och administration av fonden. Andelsklass A har en fast  

förvaltningsavgift om 1,70 procent per år. Andelsklass B  

har en fast förvaltningsavgift om 1,30 procent per år och 

andelsklass C har en fast förvaltningsavgift om 1,20 procent 

per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvarings-

institutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till 

Finansinspektionen samt kostnader för extern revision av 

fonden redovisas löpande under året och får uppgå till högst 

0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller 

uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Målsättningen är att skapa mervärde genom att investe-

ra i 20-25 välskötta bolag med god tillväxt och attraktiv 

värdering. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka 

marknadspositioner, bra management och goda kassaflöden. 

Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investe-

rar oberoende av respektive bolags marknadsvärde.

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer 

från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där  

mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material. 
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Fondfakta Enter Sverige



Riskfaktorer
Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknads-

risk som uppstår då priset på fondens innehav fluktuerar. Som 

mått på marknadsrisken används ofta standardavvikelsen för 

fondens avkastning. Standardavvikelsen för Enter Sverige var 

vid årsskiftet 21,5 procent vilket kan jämföras med fondens 

jämförelseindex SIXPRX vars standardavvikelse uppgick till 

19,3 procent. 

Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då som-

liga aktier på aktiemarknaden kan vara svåra att likvidera. 

Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del inves-

terar i aktier med hög omsättning i förhållande till storleken 

på fondens positioner. Då fondbolaget är övertygade om att 

bolag som inte tar social, etisk eller miljömässig hänsyn är 

utsatta för särskild risk har fondbolaget valt att helt exkludera 

sådana bolag i sina portföljer. Detta innefattar bolag som till 

exempel äger fossila tillgångar eller där mer än 5 procent av 

omsättningen kommer från produktion av vapen, alkohol, 

tobak eller spel. 

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på 

en löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av 

regelbundna stresstester. I helhetsbedömningen av fondens 

riskprofil ingår bland annat även löpande kontroller av fon-

dens grad av aktiv förvaltning samt fondens koldioxidavtryck. 

Vid beräkningen av total exponering i fonden används den så 

kallade åtagandemetoden.
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Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020
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Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 18,96 procent 

för andelsklass A, 19,43 procent för andelsklass B och 19,56 

procent för andelsklass C. Fondens jämförelseindex SIXPRX, 

redovisar en avkastning på 14,83 procent för motsvarande 

period. 

Förvaltarkommentarer till resultatet
Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi 

lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på 

kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen 

med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor - en 

hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från bot-

ten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. 

Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent.

Corona-krisen är den senaste i en lång rad av finansiella kriser. 

För min egen del, den sjätte i raden som började med börs-

kraschen 1987, Black Monday.

Reaktionerna på börserna under 2020 känns igen från 

tidigare kriser. De inleds med att något oväntat dyker upp 

som omkullkastar prognoser och förväntningar som ligger i 

marknaden. Osäkerheten i inledningsskedet är stor och startar 

en bred och urskillningslös försäljning. Alla ”mjuka positioner” 

är de som ryker först - pengar som inte är i aktiemarknaden 

långsiktigt eller är rent spekulativa. Sedan följer försäljning av 

investerare som hoppas kunna tima marknaden och köpa till-

baka billigare. Vid det här laget har riksbanker och regeringar 

satt igång eller annonserat åtgärder för att stabilisera mark-

naderna (räntesänkningar, återköp mm). När det så finns ett 

allmänt förtroende för att man kommer göra vad som krävs 

för att stabilisera marknaderna - ja då vänder dom uppåt. 

Vår investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. 

Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft 

som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en 

bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som 

är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att 

den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i 

orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fon-

dens investeringar vilar på de här grunderna. Vi har heller inte 

gjort några radikala förändringar av portföljen under året.

Vi passade däremot på att öka investeringarna i Kinnevik 

och Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas posi-

tivt av ändrade konsumtionsmönster i kölvattnet på 

Corona-epidemien. Kinnevik har ett stort innehav i den 

europeiska online giganten Zalando som länge haft tvåsiff-

rig omsättningstillväxt. I och med den ökade online handeln 

accelererade tillväxten till över 20 procent för 2020. Zalando 

står för nästan hälften av börsvärdet på Kinnevik. 

När det gäller Husqvarna så har man gynnats av att kon-

sumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och 

bevattning. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna 

är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna 

inför den kommande viktiga vårsäsongen.

När aktiemarknaden var som mest nedtryckt passa-

de vi till exempel också på att ta in två lite mindre bolag; 

Handelsbolaget Indutrade och Troax, som tillverkar områ-

desskydd för inomhusanvändning. De har båda haft en stabil 

och bra lönsamhet. De har en bra ledning och starka, långsik-

tiga huvudägare.

En av de större bolagshändelserna i portföljen var avknopp-

ningen av Nent (Nordic Entertainment Group) från MTG. 

Nent består av fyra nordiska verksamheter; Fri TV (TV3, TV 6 

med flera), Betal-TV (Viasat), streamingtjänsten Viaplay samt 

Radio. Traditionellt Tv-tittande har länge haft en fallande trend 

medan Viaplay har en mycket kraftig tillväxt. Under hösten 

annonserades vidare att TV-verksamheten går ihop med 

Canal Digital i en joint venture. Samgåendet ger bra poten-

tial till både besparingar och inte minst till merförsäljning av 

Viaplay.

Större köp/ökning av innehav under året:

Kinnevik, K2A och SEB.

Större försäljningar:

Alimak, EQT, Tele2 och Veoneer

Mest bidrag: 

Troax Group, Husqvarna, Nordic Entertainment Group, 

Hexagon och Medicover.

Minst bidrag:

Alimak Group, Securitas, Essity, Tele2 och AAK.
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Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Sverige A

Enter Sverige förvaltas  

av Sten Lindquist och Cecilia Persson

Sten är ansvarig för aktieförvaltningen på Enter 

Fonder och var med och startade firman år 1999.

Cecilia har över 20 års erfarenhet som aktie-

förvaltare och analytiker med fokus på hållbara 

investeringar.

Sektorindelning* per den 31 december 2020
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* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Industriv.& Tjänster 46,3 %

Sällanköpsvaror 5,7 %

Dagligvaror 6,7 %

Teknologi 14,9 %

Finans 7,6 %

Kommunikation 4,9 %

Hälsovård 8,1 %

Fastigheter 5,5 %

Utilities 0,3 %
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NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 1 107 207 981 410 798 703 1 006 851 1 213 437 1 388 744 1 310 827 1 158 147 1 225 156 656 896

Antal utestående andelar, A, st 71 919 74 783 346 366 394 665 523 155 638 772 690 855 706 763 918 957 549 443

Antal utestående andelar, B, st 9 764 9 720 9 719 - - - - - - -

Antal utestående andelar, C, st 219 550 234 341 - - - - - - - -

Andelsvärde, A, kr 3 656,46 3 073,74 2 242,56 2 551,16 2 319,46 2 174,08 1 897,40 1 638,66 1 333,20 1 195,57

Andelsvärde, B, kr 3 725,47 3 119,26 2 259,33 - - - - - - -

Andelsvärde, C, kr 3 679,62 3 077,70 - - - - - - - -

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 21,33 10,61

Totalavkastning resp. år, A 18,96% 37,06% -12,10% 9,99% 6,69% 14,58% 15,79% 22,91% 13,29% -20,42%

Totalavkastning resp. år, B 19,43% 38,06% -11,92% - - - - - - -

Totalavkastning resp. år, C 19,56% 12,24% - - - - - - - -

SIXPRX respektive år 14,83% 34,97% -4,41% 9,47% 9,65% 10,50% 15,90% 27,97% 16,68% -13,60%

Risk – och avkastningsmått1

Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 27,69% 9,77% -1,67% 8,31% 10,55% 15,18% 19,30% 18,00% -5,05% 0,55%

Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 10,96% 10,13% 6,48% 13,85% 14,52% 8,01% 10,27% 18,46% 1,53% -0,67%

Risknivå skala 1-7 (KIID) 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7

Aktiv risk (2 år) 5,50% 5,22% 4,17% 2,47% 3,11% 2,94% 2,90% 3,69% 4,26% 4,11%

Totalrisk (2 år) 21,50% 14,14% 11,76% 11,89% 15,78% 14,14% 9,70% 15,98% 24,07% 24,30%

Totalrisk jmf index (2 år) 19,30% 13,87% 11,10% 10,58% 14,91% 13,73% 9,32% 11,40% 22,75% 16,91%

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,26 0,61 0,51 0,49 0,37 0,79 0,69 0,47 1,34 1,06

Kostnader under året1

Förvaltningsavgift, A 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,71% 1,72% 1,71% 1,72% 1,73%

Förvaltningsavgift, B 1,32% 0,94% 0,87% - - - - - - -

Förvaltningsavgift, C 1,22% 1,22% - - - - - - - -

Årlig avgift, A 1,77% 1,77% 1,80% 1,82% 1,79% 1,79% 1,72% 1,72% 1,72% 1,74%

Årlig avgift, B 1,37% 1,04% 0,95% - - - - - - -

Årlig avgift, C 1,27% 1,27% - - - - - - - -

Transaktionskostnader, tkr -216 -545 -693 -895 -651 -1 353 -1 853 -1 377 -2 873 -855

Transaktionskostnader 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08%

Analyskostnader, tkr ¹ -329 -127 -814 -1 149 -850 -1 170 - - - -

1) Andelsklass B startade 2018-02-14 och andelsklass C startade 2018-02-14, fullständig data för perioden saknas därför. 

Risk och avkastningsiffror avser enbart andelsklass A. Kostnadsnyckeltal för andelsklass C är estimerade med siffror från andelsklass A som utgångspunkt.

ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner med derivatinstrument har skett under året. Omsättning med närstående bolag uppgår till 0,28% av total omsättning.  

Andelsklass B startade 2018-02-14. Andelsklass C startade 2018-02-14. Andelsklass B och C ändrade förvaltningavgift per 2019-09-25.

Nyckeltalsuppgifter

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

VOLVO B 6,46%

TROAX 5,98%

HEXAGON 5,96%

HENNES & MAURITZ 5,62%

SANDVIK 5,47%

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr vid årets början,

Andelsklass A 11895,93 170,86 8,87

Andelsklass B 11943,48 130,93 8,88

Andelsklass C 11955,82 120,93 8,89

Månadssparande 100 kr per månad,

Andelsklass A 1462,22 12,22 0,63

Andelsklass B 1465,97 9,36 0,63

Andelsklass C 1465,96 8,64 0,63
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Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 175 051 273 288 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändring på fondandelar - 743

Valutakursvinster och förluster netto - 1 Not 2, Övriga tillgångar

Utdelningar 10 555 24 194 Restitutioner - 104

Summa intäkter och värdeförändring 185 606 298 226 Fondlikvid fordran - -

Summa övriga tillgångar - 104

Kostnader

Förvaltningsavgifter
Not 3, Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

 Ersättning till fondbolag -12 439 -14 894

 Ersättning till förvaringsinstitut -116 -107 Upplupet förvaltningsarvode -1 224 -1 128

 Ersättning till tillsynsmyndighet -6 -5 Övriga upplupna kostnader -38 -43

 Ersättning till revisorer -49 -83
Summa upplupna kostnader och förutbetal-
da intäkter

-1 262 -1 171

Räntekostnader -14 -51

Övriga kostnader -661 -1 024

Summa kostnader -13 285 -16 163 Not 4, Övriga skulder

Skuld avseende inlösen -401 -254

Årets resultat 172 321 282 063 Övriga skulder - -

Summa övriga skulder -401 -254

FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHETBALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 31dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 981 410 798 703

Överlåtbara värdepapper, not 1 1 092 004 963 614 Andelsutgivning 72 274 724 067

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde

1 092 004 963 614 Andelsinlösen -118 798 -823 423

Periodens resultat 172 321 282 063

Bankmedel och övriga likvida medel 16 866 19 116 Fondförmögenhet utgående 1 107 207 981 410

Övriga tillgångar, not 2 - 104

Summa tillgångar 1 108 870 982 835

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-1 262 -1 171

Övriga skulder, not 4 -401 -254

Summa skulder -1 663 -1 425

Fondförmögenhet 1 107 207 981 410

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Svenska Aktier Informationsteknik 

HEXAGON 87 982 749,8 65 969 6,0%

Bank SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 65 969 6,0%

SEB A 292 400 84,5 24 708 2,2%

SUMMA BANK 24 708 2,2% Sällanköpsvaror 

DOMETIC 424 050 109,0 46 200 4,2%

Dagligvaror ELECTROLUX B 264 600 191,4 50 631 4,6%

AAK AB 202 648 166,0 33 640 3,0% HENNES & MAURITZ 362 000 172,0 62 264 5,6%

ESSITY 148 250 264,5 39 212 3,5% HUSQVARNA B 566 730 106,5 60 357 5,5%

SUMMA DAGLIGVAROR 72 852 6,6% NORDIC ENTERTA-B 117 834 458,6 54 039 4,9%

TROAX 344 664 192,2 66 244 6,0%

Fastigheter SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 339 735 30,7%

BALDER 101 635 428,9 43 591 3,9%  

K2A KNAUST-B 81 400 198,0 16 117 1,5% SUMMA SVENSKA AKTIER 1 092 004 98,6%

SUMMA FASTIGHETER 59 708 5,4%

Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärdeFinans 1 092 004 98,6%

INVESTOR B 31 000 599,2 18 575 1,7%

KINNEVIK B 95 000 415,5 39 473 3,6%

SUMMA FINANS 58 048 5,2%

Hälsovård 

ARJO AB 638 122 62,9 40 106 3,6%

MEDICOVER AB 295 625 164,0 48 483 4,4%

SUMMA HÄLSOVÅRD 88 588 8,0%

Industriv.& Tjänster

ADDTECH B 459 984 109,0 50 138 4,5%

ATLAS COPCO A 122 900 421,1 51 753 4,7%

CLIMEON AB 88 700 42,6 3 780 0,3%

EPIROC AB-A 355 000 149,7 53 126 4,8%

SANDVIK 300 650 201,3 60 521 5,5%

SECURITAS 287 784 132,8 38 203 3,5%

VOLVO B 369 000 193,8 71 512 6,5%

ÅF AB 212 428 251,2 53 362 4,8%

SUMMA INDUSTRIV.& 
TJÄNSTER 382 396 34,5%

Värdepapper

Specificering av värdepapper Marknadsvärde tkr % andel av fond

1.
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande mark-

nad utanför EES.
1 092 004  98,6%

2.
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför EES.
– –

3.
Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är regle-

rad och öppen för allmänheten.
– –

4. 
Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är 

reglerad och öppen för allmänheten.
– –

5.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en motsvarande marknad utanför EES.
– –

6.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid 

någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument 1 092 004  98,6%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt i tillämpliga delar Fondbolagens 

Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan kurs saknas 

senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade innehav per 31 

december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnummer 

556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter Sverige för 

år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för hållbarhetsinforma-

tionen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 

lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrif-

ter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Enter Sveriges finansiella ställning per den 31 

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-

lande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-

der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-

rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-

liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter  

i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-

tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 

och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och  

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 

sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 

värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Sverige organisationsnummer 504400-7069
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Fondens rättsliga ställning
Enter Sverige Pro (org. nr. 504400-7127) är en svensk aktie-

fond. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Fakta om fonden
Fonden startade den 30 november 1999. Fondens ansvariga 

förvaltare är Cecilia Persson och Sten Lindquist. Fonden är 

öppen för handel varje bankdag. 

Avgifter och ersättningar
Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning 

och administration av fonden. Ersättningen uppgår till dels 

en fast avgift om 0,50 procent per år dels en resultatbaserad 

avgift om 25 procent av överavkastningen i förhållande till 

fondens avkastningströskel, som grundar sig på utvecklingen 

av fondens jämförelseindex. Maximal avgift som får tas ut ur 

fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. 

Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsin-

stitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till 

Finansinspektionen samt kostnader för extern revision av 

fonden redovisas löpande under året och får uppgå till högst 

0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller 

uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Sverige Pro utgår från FN:s globala mål för en hållbar utveck-

ling som utgångspunkt vid investeringar. De globala målen för 

en hållbar utveckling utgörs av sjutton ambitiösa och univer-

sella mål som FN:s medlemsländer enades om år 2015. Målen 

handlar bl a om att bekämpa klimatförändringar. Genom att 

arbeta för att nå målen så får vi en mer miljömässig, social 

och ekonomisk hållbar utveckling. Sverige Pro kommer att 

vara med och stödja den hållbara omställningen och göra 

FN:s mål investeringsbara.

Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investe-

rar oberoende av respektive bolags marknadsvärde. Fonden 

har en fast avgift som är lägre än traditionella aktiefonder 

samt en rörlig avgift som är beroende av fondens avkastning i 

förhållande till avkastningen på svenska börsen. Enter Sverige 

Pro är en specialfond som bl a möjliggör en mer fokuserad 

portfölj jämfört med traditionella aktiefonder. 

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelate-

rade kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i 

företag som bryter mot internationella konventioner utifrån 

FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinatio-

nella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, 

Fondfakta Enter Sverige Pro
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arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger 

inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 

Riskfaktorer
Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknads-

risk som uppstår då priset på fondens innehav fluktuerar. Som 

mått på marknadsrisken används ofta standardavvikelsen för 

fondens avkastning. Standardavvikelsen för Enter Sverige Pro 

var vid årsskiftet 21,7 procent vilket kan jämföras med fondens 

jämförelseindex SIXPRX vars standardavvikelse uppgick till 

19,3 procent. 

Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då som-

liga aktier på aktiemarknaden kan vara svåra att likvidera. 

Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del inves-

terar i aktier med hög omsättning i förhållande till storleken 

på fondens positioner. Då fondbolaget är övertygade om att 

bolag som inte tar social, etisk eller miljömässig hänsyn är 

utsatta för särskild risk har fondbolaget valt att helt exkludera 

sådana bolag i sina portföljer. Detta innefattar bolag som till 

exempel äger fossila tillgångar eller där mer än 5 procent av 

omsättningen kommer från produktion av vapen, alkohol, 

tobak eller spel. 

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på 

en löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av 

regelbundna stresstester. I helhetsbedömningen av fondens 

riskprofil ingår bland annat även löpande kontroller av fon-

dens grad av aktiv förvaltning samt fondens koldioxidavtryck. 

Vid beräkningen av total exponering i fonden används den så 

kallade åtagandemetoden.

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.
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Förvaltningsberättelse Enter Sverige Pro 

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 21,53 procent. 

Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på 

14,83 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet
Marknadens utveckling

År 2020 blev verkligen ett annorlunda år med stora sväng-

ningar på världens alla marknader och en stark oro. Oro för 

hälsa, ekonomi och stora världspolitiska händelser som Brexit 

och Presidentval i USA. Coronapandemin har påverkat hela 

världen och gjort djupa avtryck på de finansiella marknader-

na. Initialt så sjönk världens börser kraftigt och likviditeten på 

kreditmarknaderna försämrades och det globala oljepriset 

halverades. Centralbanker och regeringar lanserade olika 

stödpaket och införde olika åtgärder för att begränsa effekter-

na av Coronaviruset. De olika åtgärderna ledde sammantaget 

till att optimismen tilltog med lägre volatilitet och högre 

aktieomsättning som följd. När hösten kom och bolagens 

rapporter kom in bättre än förväntat i kombination med posi-

tiva vaccinnyheter stabiliserades marknaden innan vi återigen 

fick se ökad smittspridning i samhället. När vi nu summerar 

året så slutade Stockholmsbörsen SIXPRX trots allt med en 

uppgång på nästan 15 procent. 

Enters investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter 

”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar 

konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka mark-

nadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso 

sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över 

tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsik-

tiga avkastningen. Och i orostider som under 2020, ger det 

en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här 

grunderna. 

Enter Sverige Pro började i november utgå från FN:s globala 

mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt för investe-

ringar i fonden. De globala målen för en hållbar utveckling 

utgörs av sjutton ambitiösa och universella mål som FN:s 

medlemsländer enades om år 2015. Målen handlar bl a om 

att bekämpa klimatförändringar och fattigdom. Sverige Pro 

kommer att vara med och stödja den hållbara omställningen 

och göra FN:s mål investeringsbara. 

 

Under året har vi ökat investeringen i Husqvarna, som vi antog 

skulle kunna påverkas positivt av ändrade konsumtionsmöns-

ter då konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel 

och bevattning i kölvattnet på Corona-epidemien. Mycket 

pekar på att lagren ute hos återförsäljarna är på ovanligt låga 

nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna inför den kom-

mande viktiga vårsäsongen.

Nytt bolag i fonden är Re:newcell som återvinner cellulosa ur 

återvunna kläder och textilier genom sin patenterade pro-

cessteknik och framställer därmed ett nytt material, Circulose. 

Fibern Circulose är ett cirkulärt material som kan ersätta mer 

resurskrävande fibrer som bomull och polyester i kläder. 

Processteknologin är utvecklad av forskare vid KTH. 

Ytterligare nyintroducerade bolag är Fasadgruppen och 

Skandinavisk Biogas. 

Fasadgruppen fokuserar på renovering och nybyggnation av 

fasader. Renovering av fastigheter för att bli mer energief-

fektiva ligger högt på EU:s agenda för en hållbar omställning. 

Genom tilläggsisolering kan en fastighet uppnå 30 procent 

lägre energikostnad. 

Skandinavisk biogas producerar biogas, vilket är en kost-

nadseffektiv energikälla. Genom att samla ihop matavfall och 

andra restprodukter kan avfallet förvandlas till biogas. Biogas 

kan ersätta naturgas och efterfrågan förväntas öka ytterliga-

re framöver. Biogödsel kan även erhållas som en biprodukt. 

I samband med introduktionen tar bolaget in kapital för att 

bygga upp en ny biogasanläggning i Mönsterås och utökar 

därmed sin kapacitet. 

Större köp/ökning av innehav under året:

Mips, ABB och Kinnevik.

Större försäljningar:

Nent, Dometic och AAK.

Mest bidrag: 

Troax Group, Husqvarna, Hexagon, Medicover  

och Nordic Entertainment Group.

Minst bidrag:

Alimak Group, Securitas, Essity, AAK och Climeon.
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Industriv.& Tjänster 52,3 %

Sällanköpsvaror 9,8 %

Dagligvaror 4,2 %

Teknologi 10,8 %

Finans 4,0 %

Hälsovård 9,8 %

Material 1,6 %

Fastigheter 7,1 %

Utilities 0,5 %

Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Sverige Pro
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* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Enter Sverige Pro förvaltas  

av Cecilia Persson och Sten Lindquist

Cecilia har över 20 års erfarenhet som aktie-

förvaltare och analytiker med fokus på hållbara 

investeringar. Sten är ansvarig för aktieförvalt-

ningen på Enter Fonder och var med och startade 

firman år 1999.
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ÖVRIG INFORMATION
Omsättning med närstående bolag uppgår till 0,24% av total omsättning.

Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året.

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

TROAX  6,93%

SANDVIK  6,35%

HUSQVARNA B  5,91%

AFRY  5,59%

ATLAS COPCO A  5,55%

NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 476 831 556 720 494 470 598 812 576 529 883 870 918 221 927 686 969 658 1 048 998

Antal utestående andelar, st. 97 551 138 418 173 380 191 454 204 558 337 197 399 440 474 195 617 594 735 085

Andelsvärde, kr 4 888,00 4 022,00 2 851,94 3 127,71 2 818,42 2 621,23 2 298,77 1 956,34 1 570,06 1 427,04

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 66,97 31,02

Totalavkastning respektive år 21,53% 41,03% -8,82% 10,97% 7,52% 14,03% 17,50% 24,60% 14,77% -18,73%

SIXPRX respektive år 14,83% 34,97% -4,41% 9,47% 9,65% 10,50% 15,90% 27,97% 16,68% -13,60%

Risk– och avkastningsmått

Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 30,87% 13,40% 0,59% 9,22% 10,71% 15,75% 21,00% 19,58% -3,42% 2,10%

Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 13,26% 11,83% 7,82% 14,77% 15,53% 9,26% 11,87% 19,80% 3,11% 0,43%

Risknivå skala 1-7 (KIID ) 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7

Aktiv risk (2 år) 5,70% 5,22% 4,08% 2,21% 3,00% 2,89% 2,95% 3,65% 4,23% 4,22%

Totalrisk (2 år) 21,70% 14,31% 11,77% 11,79% 15,78% 14,21% 9,99% 16,17% 24,16% 24,44%

Totalrisk jmf index (2 år) 19,30% 13,87% 11,10% 10,58% 14,91% 13,73% 9,32% 11,40% 22,75% 16,91%

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,27 0,58 0,62 0,61 0,60 0,63 0,60 0,42 0,66 0,55

Kostnader under året

Förvaltningsavgift 0,52% 0,52% 0,52% 0,53% 0,52% 0,51% 0,52% 0,51% 0,52% 0,51%

Årlig avgift 0,57% 0,58% 0,60% 0,63% 0,63% 0,59% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52%

Transaktionskostnader, tkr -216 -359 -477 -433 -734 -617 -1 309 -1 185 -1 977 -1 614

Transaktionskostnader 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,11% 0,11% 0,13% 0,12%

Analyskostnader, tkr ¹ -254 -297 -484 -596 -856 -649 - - - -

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr 

vid årets början

12153,03 237,51 11,61

Månadssparande 100 kr per 

månad

1485,46 22,27 0,92

Nyckeltalsuppgifter
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 104 549 179 858 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändring fondandelar - 499

Valutakursvinster och förluster netto - - Not 2, Övriga tillgångar

Utdelningar 5 668 15 092 Upplupna utdelningar - -

Summa intäkter och värdeförändring 110 217 195 448 Restitutioner - 52

Fondlikvid fordran - -

Kostnader Summa övriga tillgångar - 52

Förvaltningsavgifter

 Ersättning till fondbolag -11 515 -2 881
Not 3, Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

 Ersättning till förvaringsinstitut -73 -69 Upplupet förvaltningsarvode -2 127 -247

 Ersättning till tillsynsmyndighet -3 -3 Övriga upplupna kostnader -21 -27

 Ersättning till revisorer -40 -63
Summa upplupna kostnader och förutbetal-
da intäkter

-2 149 -275

Räntekostnader -10 -38

Övriga kostnader -470 -656 Not 4, Övriga skulder

Summa kostnader -12 111 -3 710 Fondlikvidskulder - -

Skuld avseende inlösen -33 -

Årets resultat 98 106 191 738 Summa övriga skulder -33 -

FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHETBALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 31dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 556 720 494 470

Finansiella instrument, not 1 472 343 544 048 Andelsutgivning 20 251 11 329

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde

472 343 544 048 Andelsinlösen -198 244 -140 817

Periodens resultat 98 106 191 738

Bankmedel och övriga likvida medel 6 670 12 895 Fondförmögenhet utgående 476 831 556 720

Övriga tillgångar, not 2 - 52

Summa tillgångar 479 013 556 994

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-2 149 -275

Övriga skulder, not 4 -33 -

Summa skulder -2 181 -275

Fondförmögenhet 476 831 556 720

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Svenska Aktier

Dagligvaror Informationsteknik

ESSITY 75 122  264,5 19 870 4,2% HEXAGON  32 721  749,8 24 534 5,2%

SUMMA DAGLIGVAROR  19 870 4,2% SUMMA INFORMATIONSTEKNIK   24 534 5,2%

   

Energi  Sällanköpsvaror   

SCANDINAVIAN BIO 175 000  43,4 7 595 1,6% ELECTROLUX B  137 518  191,4 26 314 5,5%

SUMMA ENERGI  7 595 1,6% HENNES & MAURITZ  148 000  172,0 25 456 5,3%

 HUSQVARNA B  264 771  106,5 28 198 5,9%

Fastigheter  MIPS AB  20 000  515,0 10 300 2,2%

BALDER 48 344  428,9 20 735 4,4% TROAX  171 875  192,2 33 034 6,9%

FASADGRUPPEN GRO 70 000  87,9 6 153 1,3% SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR   123 303 25,9%

K2A KNAUST-B 65 000  198,0 12 870 2,7%   

SUMMA FASTIGHETER  39 758 8,3% SUMMA SVENSKA AKTIER   472 343 99,1%

 

Finans  Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 472 343 99,1%KINNEVIK B 45 446  415,5 18 883 4,0%

SUMMA FINANS  18 883 4,0%

 

Hälsovård  

ARJO AB 317 684  62,9 19 966 4,2%

MEDICOVER AB 159 098  164,0 26 092 5,5%

SUMMA HÄLSOVÅRD  46 059 9,7%

 

Industriv.& Tjänster  

ABB LTD 74 622  229,0 17 088 3,6%

ADDTECH B 159 045  109,0 17 336 3,6%

ATLAS COPCO A 62 851  421,1 26 467 5,6%

CLIMEON AB 51 500  42,6 2 195 0,5%

EPIROC AB-A 175 920  149,7 26 326 5,5%

RENEWCELL 46 579  227,5 10 597 2,2%

SANDVIK 150 486  201,3 30 293 6,4%

SECURITAS 143 563  132,8 19 058 4,0%

VOLVO B 84 182  193,8 16 314 3,4%

ÅF AB 106 161  251,2 26 668 5,6%

SUMMA INDUSTRIV.& 
TJÄNSTER  192 342 40,3%

Värdepapper

Specificering av värdepapper Marknadsvärde tkr % andel av fond

1.
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför EES.
472 343 99,1%

2.
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-

rande marknad utanför EES.
– –

3.
Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är 

reglerad och öppen för allmänheten.
– –

4. 
Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad 

som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

5.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
– –

6.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument  472 343 99,1%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder samt i tillämpliga 

delar Fondbolagens Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om 

sådan kurs saknas senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade 

innehav per den 31 december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.
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Styrelsen i Enter Fonder AB

avger härmed årsberättelse per den 31 december 2020  

för specialfonden Enter Sverige Pro

Stockholm den 10 mars 2021

Peter Sundgren

Ordförande

Gunilla 

Nyström

Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Svend Egil  

Bergh

Trine Charlotte 

Høgås-Ellingsen
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter 

Sverige Pro för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för 

hållbarhetsinformationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet 

med lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt 

Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa  

investeringsfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av Enter Sverige Pros finansiella ställning per den 31 december 

2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lag om förvaltare 

av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens före-

skrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Våra  

uttalanden omfattar inte hållbarhets informationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende  

i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har  

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och  

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprät-

tas och att den ger en rättvisande bild enligt lag om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar 

även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felak-

tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-

berättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna  

en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 

med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

Revisionsberättelse

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planera-

de omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen 

på sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lag om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

 

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Sverige Pro organisationsnummer 504400-7127
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Fondfakta Enter Select

Fondens rättsliga ställning
Enter Select (org. nr. 515602-1973) är en svensk aktiefond. 

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder. Fondens fondbestämmelser har ändrats 

per 3 juli 2017, då fonden blev en värdepappersfond enligt 

lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 

Fakta om fonden
Fonden startade den 14 augusti 2007. Fondens ansvariga 

förvaltare är Sten Lindquist och Cecilia Persson. Fonden 

är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i 

Pensionsmyndighetens utbud av fonder till pensionsväljarna 

nr 643700.

Fondklasser, avgifter och ersättningar
Fonden har sedan 1 november 2018 tre andelsklasser. 

Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvalt-

ning och administration av fonden. Andelsklass A har en fast 

förvaltningsavgift om 1,70 procent per år. Andelsklass B har en 

fast förvaltningsavgift om 0,85 procent per år och andelsklass 

C har en fast förvaltningsavgift om 0,80 procent per år. Övriga 

kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för för-

varing av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt 

kostnader för extern revision av fonden redovisas löpande 

under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. 

Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Målsättningen är att skapa mervärde genom att fokusera på 

20-25 aktier i såväl stora, väletablerade börsbolag som i min-

dre börsbolag med god tillväxtpotential. Viktiga hörnpelare 

är starka marknadspositioner, bra management, goda kassa-

flöden och attraktiv värdering. Investeringsmetoden är aktiv 

vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive 

bolags marknadsvärde.

Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses 

bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats 

eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad 

marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av en värde-

ringspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. 

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 
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atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 

Riskfaktorer
Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknads-

risk som uppstår då priset på fondens innehav fluktuerar. Som 

mått på marknadsrisken används ofta standardavvikelsen för 

fondens avkastning. Standardavvikelsen för Enter Select var 

vid årsskiftet 21,2 procent vilket kan jämföras med fondens 

jämförelseindex OMXS50EW vars standardavvikelse uppgick 

till 19,0 procent. 

Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då som-

liga aktier på aktiemarknaden kan vara svåra att likvidera. 

Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del inves-

terar i aktier med hög omsättning i förhållande till storleken 

på fondens positioner. Då fondbolaget är övertygade om att 

bolag som inte tar social, etisk eller miljömässig hänsyn är 

utsatta för särskild risk har fondbolaget valt att helt exkludera 

sådana bolag i sina portföljer. Detta innefattar bolag som till 

exempel äger fossila tillgångar eller där mer än 5 procent av 

omsättningen kommer från produktion av vapen, alkohol, 

tobak eller spel. 

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på 

en löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av 

regelbundna stresstester. I helhetsbedömningen av fondens 

riskprofil ingår bland annat även löpande kontroller av fon-

dens grad av aktiv förvaltning samt fondens koldioxidavtryck.

Vid beräkningen av total exponering i fonden används den så 

kallade åtagandemetoden. 

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2018

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.

E N T E R  S E L E C T 4
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Förvaltningsberättelse Enter Select 

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 19,39 procent för 

andelsklass A och 20,47 procent för andelsklass C. Fondens 

jämförelseindex OMXS50EW redovisar en avkastning på 16,04 

procent för motsvarande period. 

Förvaltarkommentarer till resultatet
Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi 

lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på 

kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen 

med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor - en 

hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från bot-

ten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. 

Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent.

Corona-krisen är den senaste i en lång rad av finansiella kriser. 

För min egen del, den sjätte i raden som började med börs-

kraschen 1987, Black Monday.

Reaktionerna på börserna under 2020 känns igen från 

tidigare kriser. De inleds med att något oväntat dyker upp 

som omkullkastar prognoser och förväntningar som ligger i 

marknaden. Osäkerheten i inledningsskedet är stor och startar 

en bred och urskillningslös försäljning. Alla ”mjuka positioner” 

är de som ryker först - pengar som inte är i aktiemarknaden 

långsiktigt eller är rent spekulativa. Sedan följer försäljning av 

investerare som hoppas kunna tima marknaden och köpa till-

baka billigare. Vid det här laget har riksbanker och regeringar 

satt igång eller annonserat åtgärder för att stabilisera mark-

naderna (räntesänkningar, återköp mm). När det så finns ett 

allmänt förtroende för att man kommer göra vad som krävs 

för att stabilisera marknaderna - ja då vänder dom uppåt. 

Vår investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. 

Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft 

som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en 

bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som 

är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att 

den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i 

orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fon-

dens investeringar vilar på de här grunderna. Vi har heller inte 

gjort några radikala förändringar av portföljen under året.

Vi passade däremot på att öka investeringarna i Kinnevik 

och Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas posi-

tivt av ändrade konsumtionsmönster i kölvattnet på 

Corona-epidemien. Kinnevik har ett stort innehav i den 

europeiska online giganten Zalando som länge haft tvåsiff-

rig omsättningstillväxt. I och med den ökade online handeln 

accelererade tillväxten till över 20 procent för 2020. Zalando 

står för nästan hälften av börsvärdet på Kinnevik. 

När det gäller Husqvarna så har man gynnats av att  

konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och 

bevattning. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna 

är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna 

inför den kommande viktiga vårsäsongen.

När aktiemarknaden var som mest nedtryckt passa-

de vi till exempel också på att ta in två lite mindre bolag; 

Handelsbolaget Indutrade och Troax, som tillverkar områ-

desskydd för inomhusanvändning. De har båda haft en stabil 

och bra lönsamhet. De har en bra ledning och starka, långsik-

tiga huvudägare.

En av de större bolagshändelserna i portföljen var avknopp-

ningen av Nent (Nordic Entertainment Group) från MTG. 

Nent består av fyra nordiska verksamheter; Fri TV (TV3, TV 6 

med flera), Betal-TV (Viasat), streamingtjänsten Viaplay samt 

Radio. Traditionellt Tv-tittande har länge haft en fallande trend 

medan Viaplay har en mycket kraftig tillväxt. Under hösten 

annonserades vidare att TV-verksamheten går ihop med 

Canal Digital i en joint venture. Samgåendet ger bra poten-

tial till både besparingar och inte minst till merförsäljning av 

Viaplay.

Större köp/ökning av innehav under året:

Arjo, Indutrade, SEB och Troax.

Större försäljningar:

Alimak, EQT, Tele2 och Veoneer.

Mest bidrag:

Kinnevik, Husqvarna, Nordic Entertainment Group,  

Hexagon och Indutrade.

Minst bidrag:

Alimak Group, Veoneer, Securitas, Essity och AstraZeneca.
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Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Select A
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* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Industriv.& Tjänster 42,9 %

Sällanköpsvaror 5,7 %

Dagligvaror 6,9 %

Teknologi 15,3 %

Finans 11,2 %

Kommunikation 4,9 %

Hälsovård 9,1 %

Fastigheter 4,1 %

Enter Select förvaltas  

av Sten Lindquist och Cecilia Persson

Sten är ansvarig för aktieförvaltningen på Enter 

Fonder och var med och startade firman år 1999.

Cecilia har över 20 års erfarenhet som aktie-

förvaltare och analytiker med fokus på hållbara 

investeringar.
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ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner med derivatinstrument har skett under året.          

Omsättning med närstående bolag uppgår till 0,50% av total omsättning.     

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

VOLVO B  6,49%

SANDVIK  6,15%

HEXAGON  6,03%

HENNES & MAURITZ  5,72%

HUSQVARNA B  5,50%

1) Nyckeltalet analyskostnader redovisas sedan 2015, då det från denna tidpunkt omfattats av fondbolagens förenings rekomenderande riktlinjer för redovisningar av nyckeltal. 

Analyskostnader har före 2015 ingått i transaktionskostnader som en delkomponent. 

2) Andelsklass C startade 2018-11-01, fullständig data för perioden saknas därför. Risk och avkastningsiffror avser enbart andelsklass A.  

Kostnadsnyckeltal är estimerade med siffror från andelsklass A som utgångspunkt.

NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 3 502 031 2 750 751 1 268 926 1 497 681 1 447 034 2 934 493 3 281 157 3 262 472 3 604 843 4 282 840

Antal utestående andelar, A, st 790 254 783 392 367 011 708 830 768 004 1 648 723 2 155 301 2 525 301 3 481 629 4 623 283

Antal utestående andelar, C, st 368 771 307 045 318 068 - - - - - - -

Andelsvärde, A, kr 3 003,04 2 515,37 1 851,25 2 112,89 1 884,15 1 779,86 1 522,37 1 291,91 1 035,39 926,36

Andelsvärde, C, kr 3 061,16 2 541,09 1 853,37 - - - - - - -

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 26,85 0,35

Totalavkastning resp. år, A 19,39% 35,87% -12,38% 12,14% 5,86% 16,91% 17,84% 24,78% 14,70% -20,77%

Totalavkastning resp. år, C 20,47% 37,11% -6,84% - - - - - - -

OMXS50EW™ respektive år 16,04% 32,54% -2,97% 10,56% 10,15% 15,27% 18,48% 25,06% 14,67% -11,55%

Risk – och avkastningsmått 2

Genomsnittlig årsavkastning (2 år ), A 27,36% 9,11% -0,88% 8,94% 11,23% 17,38% 21,26% 19,63% -4,67% 1,08%

Genomsnittlig årsavkastning (5 år ), A 11,03% 10,56% 7,46% 15,32% 15,84% 9,33% 11,50% 20,58% 3,69% 1,09%

Risknivå skala 1-7 (KIID ) 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7

Aktiv risk (2 år) 6,10% 5,70% 3,92% 2,61% 3,35% 3,30% 3,14% 3,69% 4,82% 5,14%

Totalrisk (2 år) 21,20% 14,65% 12,29% 12,19% 16,12% 14,86% 10,80% 16,18% 24,54% 24,95%

Totalrisk jmf index (2 år) 19,00% 13,83% 11,27% 11,44% 15,45% 14,18% 9,63% 15,34% 23,15% 18,37%

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,34 0,60 0,71 0,73 0,56 0,49 0,73 0,62 0,77 0,80

Kostnader under året 

Förvaltningsavgift, A 1,71% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,71% 1,71% 1,71% 1,72% 1,71%

Förvaltningsavgift, C 0,81% 0,82% 0,82% - - - - - - -

Årlig avgift, A 1,76% 1,76% 1,80% 1,84% 1,84% 1,79% 1,72% 1,71% 1,71% 1,72%

Årlig avgift, C 0,86% 0,86% 0,90% - - - - - - -

Transaktionskostnader, tkr -1 087 -1 290 -1 078 -1 330 -2 424 -2 331 -6 006 -5 946 -8 790 -8 934

Transaktionskostnader 0,05% 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,11% 0,11% 0,12% 0,10%

Analyskostnader, tkr ¹ -1 251 -761 -1 212 -1 785 -2 923 -2 397 - - - -

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr vid årets början,

Andelsklass A 11938,89 171,51 9,60

Andelsklass C 12046,58 81,10 9,64

Månadssparande 100 kr per månad,

Andelsklass A 1461,28 12,26 0,65

Andelsklass C 1468,74 5,79 0,65

Nyckeltalsuppgifter
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper, 

aktier
599 815 481 641 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändringar på derivatinstrument - -1 130

Utdelningar 34 257 45 605 Not 2, Övriga tillgångar

Valutakursvinster och förluster - -9 Upplupna utdelningar - -

Summa intäkter och värdeförändring 634 072 526 107 Fondlikvid fordran - -

Summa övriga tillgångar - -

Kostnader

Förvaltningsavgifter
Not 3, Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 Ersättning till fondbolag -41 429 -22 532 Upplupet förvaltningsarvode -4 140 -3 452

 Ersättning till förvaringsinstitut -318 -189 Övriga upplupna kostnader -106 -65

 Ersättning till tillsynsmyndighet -15 -16
Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

-4 246 -3 516

 Ersättning till revisorer -104 -113

Räntekostnader -60 -200 Not 4, Övriga skulder

Övriga kostnader -2 338 -2 051 Skuld avseende inlösen -715 -1 175

Summa kostnader -44 264 -25 100 Fondlikvidskuld - -

Summa övriga skulder -715 -1 175

Årets resultat 589 808 501 006

FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHETBALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 31dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 2 750 751 1 268 926

Finansiella instrument aktier, not 1 3 487 516 2 673 833 Andelsutgivning 849 571 1 440 164

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde

3 487 516 2 673 833 Andelsinlösen -688 099 -459 345

Periodens resultat 589 808 501 006

Bankmedel och övriga likvida medel 19 476 81 610 Fondförmögenhet utgående 3 502 031 2 750 751

Övriga tillgångar, not 2 - -

Summa tillgångar 3 506 992 2 755 442

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-4 246 -3 516

Övriga skulder, not 4 -715 -1 175

Summa skulder -4 961 -4 691

Fondförmögenhet 3 502 031 2 750 751

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Svenska Aktier Informationsteknik 

HEXAGON 281 530 749,8 211 091 6,0%

Bank SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 211 091 6,0%

SEB A 940 000 84,5 79 430 2,3%

SUMMA BANK 79 430 2,3% Sällanköpsvaror 

DOMETIC 1 383 660 109,0 150 750 4,3%

Dagligvaror ELECTROLUX B 888 456 191,4 170 006 4,9%

AAK AB 666 864 166,0 110 699 3,2% HENNES & MAURITZ 1 165 300 172,0 200 432 5,7%

ESSITY 487 550 264,5 128 957 3,7% HUSQVARNA B 1 809 465 106,5 192 708 5,5%

SUMMA DAGLIGVAROR 239 656 6,8% NORDIC ENTERTA-B 372 164 458,6 170 674 4,9%

TROAX 497 339 192,2 95 589 2,7%

Fastigheter SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 980 158 28,0%

BALDER 332 509 428,9 142 613 4,1%

SUMMA FASTIGHETER 142 613 4,1% SUMMA SVENSKA AKTIER 3 487 516 99,6%

Finans 

INVESTOR B 215 200 599,2 128 948 3,7% Summa finansiella instrument 

KINNEVIK B 434 660 415,5 180 601 5,2% med positivt marknadsvärde 3 487 516 99,6%

SUMMA FINANS 309 549 8,8%

Hälsovård 

ARJO AB 935 287 62,9 58 783 1,7%

ASTRAZENECA 86 600 828,4 71 739 2,1%

CAMURUS AB 202 615 186,4 37 767 1,1%

MEDICOVER AB 899 708 164,0 147 552 4,2%

SUMMA HÄLSOVÅRD 315 842 9,0%

Industriv.& Tjänster

ATLAS COPCO A 389 100 421,1 163 850 4,7%

EPIROC AB-A 1 074 100 149,7 160 739 4,6%

INDUTRADE 869 850 176,2 153 268 4,4%

SANDVIK 1 070 550 201,3 215 502 6,2%

SECURITAS 897 030 132,8 119 081 3,4%

VOLVO B 1 172 869 193,8 227 302 6,5%

ÅF AB 674 503 251,2 169 435 4,8%

SUMMA INDUSTRIV.& 
TJÄNSTER 1 209 176 34,5%

Värdepapper 

Specificering av värdepapper Marknadsvärde tkr % andel av fond

1.
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför EES.
 3 487 516 99,6%

2.
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-

rande marknad utanför EES.
– –

3.
Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är 

reglerad och öppen för allmänheten.
– –

4. 
Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad 

som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

5.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
– –

6.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument  3 487 516 99,6%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt i tillämpliga delar Fondbolagens 

Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan kurs saknas 

senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade innehav per 31 

december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter Select 

för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 

lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrif-

ter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Enter Selects finansiella ställning per den 31 

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 

förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i 

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-

der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-

rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planera-

de omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 

sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 

värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

 

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Select organisationsnummer 515602-1973
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Fondfakta Enter Select Pro

Fondens rättsliga ställning
Enter Select Pro (org. nr. 504400-8596) är en svensk aktie-

fond. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Fakta om fonden
Fonden startade den 6 februari 2004. Fondens ansvariga 

förvaltare är Sten Lindquist och Cecilia Persson. Fonden är 

öppen för handel varje bankdag. 

Avgifter och ersättningar
Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning 

och administration av fonden. Ersättningen uppgår till dels 

en fast avgift om 0,50 procent per år dels en resultatbaserad 

avgift om 25 procent av överavkastningen i förhållande till 

fondens avkastningströskel, som grundar sig på utvecklingen 

av fondens jämförelseindex. Maximal avgift som får tas ut ur 

fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostna-

der i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av 

fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostna-

der för extern revision av fonden redovisas löpande under året 

och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar 

inga insättnings- eller uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Målsättningen är att skapa mervärde genom att fokusera 

på 20-25 aktier i såväl stora, väletablerade börsbolag som i 

mindre börsbolag med god tillväxtpotential. Viktiga hörn-

pelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra 

management, goda kassaflöden och attraktiv värdering. 

Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investe-

rar oberoende av respektive bolags marknadsvärde. Fonden 

har en fast avgift som är lägre än för traditionella aktiefonder 

och en rörlig avgift som är beroende av fondens avkastning i 

förhållande till avkastningen på svenska börsen.

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 
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som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 

Riskfaktorer
Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknads-

risk som uppstår då priset på fondens innehav fluktuerar. Som 

mått på marknadsrisken används ofta standardavvikelsen för 

fondens avkastning. Standardavvikelsen för Enter Select Pro 

uppgick vid årsskiftet till 21,2 procent vilket kan jämföras med 

fondens jämförelseindex OMXS50EW vars standardavvikelse 

uppgick till 19,0 procent. 

Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då som-

liga aktier på aktiemarknaden kan vara svåra att likvidera. 

Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del inves-

terar i aktier med hög omsättning i förhållande till storleken 

på fondens positioner. Då fondbolaget är övertygade om att 

bolag som inte tar social, etisk eller miljömässig hänsyn är 

utsatta för särskild risk har fondbolaget valt att helt exkludera 

sådana bolag i sina portföljer. Detta innefattar bolag som till 

exempel äger fossila tillgångar eller där mer än 5 procent av 

omsättningen kommer från produktion av vapen, alkohol, 

tobak eller spel. 

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på 

en löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av 

regelbundna stresstester. I helhetsbedömningen av fondens 

riskprofil ingår bland annat även löpande kontroller av fon-

dens grad av aktiv förvaltning samt fondens koldioxidavtryck. 

Vid beräkningen av total exponering i fonden används den så 

kallade åtagandemetoden.

 

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2018

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.
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Förvaltningsberättelse Enter Select Pro

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 20,11 procent. 

Fondens jämförelseindex OMXS50EW, redovisar en avkastning 

på 16,04 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet
Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi 

lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på 

kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen 

med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor - en 

hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från bot-

ten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. 

Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent .

Corona-krisen är den senaste i en lång rad av finansiella kriser. 

För min egen del, den sjätte i raden som började med börs-

kraschen 1987, Black Monday.

Reaktionerna på börserna under 2020 känns igen från 

tidigare kriser. De inleds med att något oväntat dyker upp 

som omkullkastar prognoser och förväntningar som ligger i 

marknaden. Osäkerheten i inledningsskedet är stor och startar 

en bred och urskillningslös försäljning. Alla ”mjuka positioner” 

är de som ryker först - pengar som inte är i aktiemarknaden 

långsiktigt eller är rent spekulativa. Sedan följer försäljning av 

investerare som hoppas kunna tima marknaden och köpa till-

baka billigare. Vid det här laget har riksbanker och regeringar 

satt igång eller annonserat åtgärder för att stabilisera mark-

naderna (räntesänkningar, återköp mm). När det så finns ett 

allmänt förtroende för att man kommer göra vad som krävs 

för att stabilisera marknaderna - ja då vänder dom uppåt. 

Vår investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. 

Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft 

som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en 

bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som 

är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att 

den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i 

orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fon-

dens investeringar vilar på de här grunderna. Vi har heller inte 

gjort några radikala förändringar av portföljen under året.

Vi passade däremot på att öka investeringarna i Kinnevik 

och Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas posi-

tivt av ändrade konsumtionsmönster i kölvattnet på 

Corona-epidemien. Kinnevik har ett stort innehav i den 

europeiska online giganten Zalando som länge haft tvåsiff-

rig omsättningstillväxt. I och med den ökade online handeln 

accelererade tillväxten till över 20 procent för 2020. Zalando 

står för nästan hälften av börsvärdet på Kinnevik. 

När det gäller Husqvarna så har man gynnats av att  

konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och 

bevattning. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna 

är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna 

inför den kommande viktiga vårsäsongen.

När aktiemarknaden var som mest nedtryckt passa-

de vi till exempel också på att ta in två lite mindre bolag; 

Handelsbolaget Indutrade och Troax, som tillverkar områ-

desskydd för inomhusanvändning. De har båda haft en stabil 

och bra lönsamhet. De har en bra ledning och starka, långsik-

tiga huvudägare.

En av de större bolagshändelserna i portföljen var avknopp-

ningen av Nent (Nordic Entertainment Group) från MTG. 

Nent består av fyra nordiska verksamheter; Fri TV (TV3, TV 6 

med flera), Betal-TV (Viasat), streamingtjänsten Viaplay samt 

Radio. Traditionellt Tv-tittande har länge haft en fallande trend 

medan Viaplay har en mycket kraftig tillväxt. Under hösten 

annonserades vidare att TV-verksamheten går ihop med 

Canal Digital i en joint venture. Samgåendet ger bra poten-

tial till både besparingar och inte minst till merförsäljning av 

Viaplay.

Större köp/ökning av innehav under året:

Arjo, Indutrade, SEB och Troax.

Större försäljningar:

Alimak, EQT, Tele2 och Veoneer.

Mest bidrag: 

Kinnevik, Husqvarna, Nordic Entertainment Group,  

Hexagon och Indutrade.

Minst bidrag: 

Veoneer, Alimak Group, Securitas, Essity och AstraZeneca.



3 7

E N T E R  S E L E C T  P R O 5

Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Select Pro
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* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Industriv.& Tjänster 42,7 %

Sällanköpsvaror 5,7 %

Dagligvaror 6,7 %

Teknologi 15,2 %

Finans 11,2 %

Kommunikation 5,1 %

Hälsovård 9,3 %

Fastigheter 4,1 %

Enter Select Pro förvaltas  

av Sten Lindquist och Cecilia Persson

Sten är ansvarig för aktieförvaltningen på Enter 

Fonder och var med och startade firman år 1999.

Cecilia har över 20 års erfarenhet som aktie-

förvaltare och analytiker med fokus på hållbara 

investeringar.
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ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner med derivatinstrument har skett under året. 

Omsättning med närstående bolag uppgår till 3,48% av total omsättning.

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

VOLVO B  6,50%

HEXAGON  6,07%

SANDVIK  5,99%

HENNES & MAURITZ  5,71%

HUSQVARNA  5,48%

1) Nyckeltalet analyskostnader redovisas sedan 2015, då det från denna tidpunkt omfattats av fondbolagens förenings

 rekomenderande riktlinjer för redovisningar av nyckeltal. Analyskostnader har före 2015 ingått i transaktionskostnader som en delkomponent. 

NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 4 184 802 2 788 317 1 663 848 1 793 145 1 792 096 1 580 559 1 517 992 1 381 501 1 230 624 864 329

Antal utestående andelar, st. 648 229 518 755 428 112 407 869 459 895 431 942 486 050 526 363 588 813 456 334

Andelsvärde, kr 6 455,75 5 375,02 3 886,48 4 396,37 3 896,75 3 659,19 3 123,12 2 624,62 2 090,01 1 894,07

Utdelning per andel, kr - - - - - - - - 107,35 9,61

Totalavkastning respektive år 20,11% 38,30% -11,60% 12,82% 6,49% 17,16% 18,99% 25,58% 16,14% -19,98%

OMXS50EW respektive år 16,04% 32,54% -2,97% 10,56% 10,15% 15,27% 18,48% 25,06% 14,67% -11,55%

Risk– och avkastningsmått

Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 28,84% 10,57% -0,13% 9,60% 11,68% 18,08% 22,24% 20,76% -3,60% 1,79%

Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 12,01% 11,46% 8,16% 16,03% 16,69% 10,22% 12,45% 21,38% 4,13% 1,52%

Risknivå skala 1-7 (KIID) 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7

Aktiv risk (2 år) 6,10% 5,83% 3,84% 2,62% 3,29% 3,14% 2,95% 3,66% 4,81% 5,16%

Totalrisk (2 år) 21,20% 14,62% 12,29% 12,26% 15,98% 14,68% 10,69% 16,08% 24,38% 24,95%

Totalrisk jmf index (2 år) 19,00% 13,83% 11,27% 11,44% 15,45% 14,18% 9,63% 15,34% 23,15% 18,37%

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,28 0,54 0,70 0,70 0,86 0,63 0,82 0,83 0,86 0,84

Kostnader under året

Förvaltningsavgift 0,51% 0,52% 0,51% 0,52% 0,52% 0,51% 0,51% 0,51% 0,52% 0,51%

Årlig avgift 0,55% 0,57% 0,59% 0,64% 0,62% 0,59% 0,52% 0,52% 0,53% 0,52%

Transaktionskostnader, tkr -1 411 -1 087 -1 381 -1 591 -1 412 -1 192 -2 523 -2 349 -2 010 -2 034

Transaktionskostnader 0,05% 0,04% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,11% 0,10% 0,11% 0,10%

Analyskostnader, tkr ¹ -1 270 -998 -1 450 -2 143 -1 552 -1 128 - - - -

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr 

vid årets början

12010,92 123,29 9,28

Månadssparande 100 kr per 

månad

1463,52 10,76 0,58

Nyckeltalsuppgifter
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper, 

aktier
688 799 634 308 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändringar på derivatinstrument 3 135 2 413

Utdelningar 40 982 56 198 Not 2, Övriga tillgångar

Valutakursvinster och förluster - - Upplupna utdelningar - -

Summa intäkter och värdeförändring 732 917 692 920 Fondlikvid fordran - -

Summa övriga tillgångar - -

Kostnader

Förvaltningsavgifter
Not 3, Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 Ersättning till fondbolag -43 006 -10 350

 Ersättning till förvaringsinstitut -364 -200 Upplupet förvaltningsarvode -4 308 -1 218

 Ersättning till tillsynsmyndighet -16 -39 Övriga upplupna kostnader -85 -85

 Ersättning till revisorer -114 -114
Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

-4 393 -1 303

Räntekostnader -55 -182

Övriga kostnader -2 681 -2 086 Not 4, Övriga skulder

Summa kostnader -46 236 -12 971 Fondlikvidskulder - -

Skuld avseende inlösen -103 -96

Årets resultat 686 681 679 949 Summa övriga skulder -103 -96

FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHETBALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 31dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 2 788 317 1 663 848

Finansiella instrument aktier, not 1 4 173 001 2 747 970 Andelsutgivning 993 884 872 690

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde

4 173 001 2 747 970 Andelsinlösen -284 080 -428 170

Periodens resultat 686 681 679 949

Bankmedel och övriga likvida medel 16 296 41 746 Fondförmögenhet utgående 4 184 802 2 788 317

Övriga tillgångar, not 2 - -

Summa tillgångar 4 189 297 2 789 716

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-4 393 -1 303

Övriga skulder, not 4 -103 -96

Summa skulder -4 496 -1 399

Fondförmögenhet 4 184 802 2 788 317

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Svenska Aktier

Bank Informationsteknik

SEB A 1 122 600 84,5 94 860 2,3% HEXAGON 338 966 749,8 254 157 6,1%

SUMMA BANK 94 860 2,3% SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 254 157 6,1%

Dagligvaror Sällanköpsvaror 

AAK AB 760 272 166,0 126 205 3,0% DOMETIC 1 625 610 109,0 177 110 4,2%

ESSITY 579 750 264,5 153 344 3,7% ELECTROLUX B 1 067 660 191,4 204 297 4,9%

SUMMA DAGLIGVAROR 279 549 6,7% HENNES & MAURITZ 1 388 400 172,0 238 805 5,7%

HUSQVARNA B 2 152 933 106,5 229 287 5,5%

Fastigheter NORDIC ENTERTA-B 464 818 458,6 213 166 5,1%

BALDER 398 663 428,9 170 987 4,1% TROAX 579 159 192,2 111 314 2,7%

SUMMA FASTIGHETER 170 987 4,1% SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 1 173 979 28,1%

Finans SUMMA SVENSKA AKTIER 4 173 001 99,7%

INVESTOR B 258 800 599,2 155 073 3,7%

KINNEVIK B 519 870 415,5 216 006 5,2% Summa finansiella instrument 

SUMMA FINANS 371 079 8,9% med positivt marknadsvärde 4 173 001 99,7%

Hälsovård 

ARJO AB 1 121 782 62,9 70 504 1,7%

ASTRAZENECA 111 600 828,4 92 449 2,2%

CAMURUS AB 254 946 186,4 47 522 1,1%

MEDICOVER AB 1 077 013 164,0 176 630 4,2%

SUMMA HÄLSOVÅRD 387 106 9,3%

Industriv.& Tjänster

ATLAS COPCO A 489 100 421,1 205 960 4,9%

EPIROC AB-A 1 262 300 149,7 188 903 4,5%

INDUTRADE 1 016 544 176,2 179 115 4,3%

SANDVIK 1 245 350 201,3 250 689 6,0%

SECURITAS 1 067 100 132,8 141 658 3,4%

VOLVO B 1 402 659 193,8 271 835 6,5%

ÅF AB 808 622 251,2 203 126 4,9%

SUMMA INDUSTRIV.& 
TJÄNSTER 1 441 286 34,4%

Värdepapper

Specificering av värdepapper Marknadsvärde tkr % andel av fond

1.
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför EES.
4 173 001 99,7%

2.
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-

rande marknad utanför EES.
– –

3.
Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är 

reglerad och öppen för allmänheten.
– –

4. 
Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad 

som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

5.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
– –

6.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument 4 173 001 99,7%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder samt i tillämpliga 

delar Fondbolagens Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om 

sådan kurs saknas senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onotera-

de innehav per den 31 december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.
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Peter Sundgren

Ordförande

Gunilla 

Nyström

Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Svend Egil  

Bergh

Trine Charlotte 

Høgås-Ellingsen
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter Select 

Pro för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för hållbarhets-

informationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet 

med lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt 

Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

Enter Select Pros finansiella ställning per den 31 december 2020 och 

av dess finansiella resultat för året enligt lag om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder. Våra uttalanden omfattar 

inte hållbarhetsinformationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i  

förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har  

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och  

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lag om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbolaget ansvarar även 

för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-

berättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-

liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-

tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 

och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och hän-

delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen 

på sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lag om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder..

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

 

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Select Pro organisationsnummer 504400-8596
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Fondfakta Enter Småbolagsfond

Fondens rättsliga ställning
Enter Småbolagsfond (org. nr. 515602-7764) är en svensk 

aktiefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen 

(2004:46) om värdepappersfonder.

Fakta om fonden
Fonden startade den 1 september 2015. Fondens ansvarige 

förvaltare är Jon Hyltner. Fonden är öppen för handel varje 

bankdag. 

Fondklasser, avgifter och ersättningar
Fonden har två andelsklasser med olika avgiftsstrukturer. 

Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning 

och administration av fonden. Fonden har följande andels-

klasser; andelsklass A med en fast avgift om 1,50 procent per 

år och andelsklass B med en fast avgift om 0,75 procent per 

år samt en resultatbaserad avgift om 20 procent av den del av 

fondens avkastning som överstiger avkastningen för Fondens 

jämförelseindex, Carnegie Small Cap Sweden Return Index 

(CSRX). Fonden tillämpar high watermark-principen. Övriga 

kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för 

förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen 

samt kostnader för extern revision av fonden redovisas 

löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per 

år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller 

uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Målsättningen är att skapa god avkastning genom att inves-

tera i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Avkastningen för 

småbolag har historiskt sett varit mer positiv än för större 

bolag. Investeringsstrategin bygger på att identifiera bolag 

som har en tydlig tillväxtpotential (organisk, via expansion 

eller förvärv), sund och uthållig affärsmodell, bra mana-

gement samt gärna stark eller växande marknadsposition. 

Investeringsmetoden är tydligt aktiv vilket innebär att fonden 

investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde 

eller storlek inom småbolagssektorn.

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 
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Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2018

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 

Riskfaktorer
Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknads-

risk som uppstår då priset på fondens innehav fluktuerar. 

Som mått på marknadsrisken används ofta standardavvi-

kelsen för fondens avkastning. Standardavvikelsen för Enter 

Småbolagsfond var vid årsskiftet 23,8 procent vilket kan 

jämföras med fondens jämförelseindex CSRX vars stan-

dardavvikelse uppgick till 22,7 procent.

Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då somli-

ga aktier på aktiemarknaden kan kan vara svåra att likvidera. 

Denna risk hanteras genom relevant kassabehållning och 

portföljkonstruktion med avseende på olika bolags underlig-

gande likviditet. Då fondbolaget är övertygade om att bolag 

som inte tar social, etisk eller miljömässig hänsyn är utsatta 

för särskild risk har fondbolaget valt att helt exkludera sådana 

bolag i sina portföljer. Detta innefattar bolag som till exempel 

äger fossila tillgångar eller där mer än 5 procent av omsätt-

ningen kommer från produktion av vapen, alkohol, tobak eller 

spel. 

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på 

en löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av 

regelbundna stresstester. I helhetsbedömningen av fondens 

riskprofil ingår bland annat även löpande kontroller av fon-

dens grad av aktiv förvaltning samt fondens koldioxidavtryck. 

Vid beräkningen av total exponering i fonden används den så 

kallade åtagandemetoden.

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.

4 5

E N T E R  S M Å B O L A G S F O N D 6



4 6

Å R S B E R Ä T T E L S E  F O N D E R  I  2 0 2 0

Förvaltningsberättelse Enter Småbolagsfond

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 65,5 procent för 

andelsklass A och 58,0 procent för andelsklass B. Fondens 

jämförelseindex, CSRX, redovisar en avkastning på 23,0 pro-

cent för motsvarande period. 

Förvaltarkommentarer till resultatet
Återigen har det visat sig lönsamt att vara investerad i små-

bolagssegmentet. Under 2020 steg småbolagsindex (CSRX) 

med 23 procent, hela Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 14,8 

procent och stora bolag (OMX 30) med 7,4 procent. Trenden 

under 2020 är i linje med vad vi sett det senaste decenniet där 

CSRX gått upp med hela 344 procent jämfört med SIXPRX på 

191 procent och OMX30 på 127 procent. Anledningen till den 

bättre avkastningen för de små bolagen är att de växt vinsten 

betydligt snabbare än de stora. 

Men den goda avkastningen under 2020 kom under stor 

volatilitet. Pandemins påverkan på allas våra liv gjorde även 

stort avtryck på aktiemarknaderna världen över. På unge-

fär en månad gick SIXPRX ner med 35 procent och CSRX 

med 39 procent. Men i takt med att stora stimulanser från 

centralbanker och regeringar presenterades återhämtade 

sig marknaderna och gick upp kraftigt från bottennotering-

en i slutet av mars. Kraften i denna rörelse var av historiska 

proportioner. Under turbulensen gick Enter Småbolag ned 

ungefär lika mycket som CSRX men när marknaden vände 

så utvecklades fonden betydligt starkare. Fondens fokus på 

kvalitetsbolag med bra tillväxtförutsättningar betalade sig bra 

under året då investerare generellt favoriserade bolag som 

kan visa vinsttillväxt även i denna miljö. Den största anled-

ningen till den goda avkastningen under året är ändå att 

investeringarna vi valt levererat väldigt bra vinsttillväxt även 

under detta Coronaår. Vinsttillväxten för fondens innehav i 

snitt kommer landa på ca 30 procent när sista kvartalet för 

2020 är redovisat, vilket är betydligt bättre än snittet för CSRX 

som beräknas landa på ca -7 procent. 

Några exempel på investeringar som levererat imponeran-

de vinsttillväxt under året är Swedencare på ca 50 procent, 

Stillfront ca 70 procent, BHG ca 140 procent, Sdiptech ca 45 

procent. Samtidigt som vi favoriserat bolag som vi bedömde 

skulle klara sig bra trots effekterna av pandemin har vi varit 

restriktiva med de bolag som uppenbart påverkats negativt. 

Det gjorde att vi gick ur våra positioner i hotellfastighets-

bolaget Pandox och Duni (stor exponering mot hotell och 

resturang). 

När vi blickar in i 2021 finns det som vanligt både positiva 

tecken och orosmoln. I den positiva vågskålen väger att vac-

cin börjar distribueras globalt och förhoppningsvis kommer 

världen att närma sig ett normalläge under 2021 samtidigt 

som penning- och finanspolitik är väldigt gynnsam. Det torde 

leda till en kraftig ekonomisk tillväxt och stark efterfrågan och 

bra vinsttillväxt för de flesta bolag under året. I den negativa 

vågskålen så har värderingarna på många håll krupit upp till 

höga nivåer, vilket är en tydlig risk. 

Vår strategi ligger däremot kvar och förändras inte nämnvärt 

av marknaden. Vi fortsätter att fokusera våra investeringar på 

bolag vi bedömer kommer generera stark vinsttillväxt på lång 

sikt och favoriserar de som är i en bra vinsttrend med rimliga 

värderingar. 

Större köp/ökning av innehav under året

Musti Group, Instalco, Sagax, Avanza, Indutrade, Addnode, 

Addlife, K-Fastigheter, Fasadgruppen, Genova Property, 

Avensia och BTS Group.

Större försäljningar

tillfront, Beijer Ref, Momentum Group, Midsona, Tomra, Duni, 

Fabege, Piezo Motor, Cellavision och Climeon.

Mest bidrag

Swedencare, Stillfront, Sdiptech, BHG Group och Lime 

Technologies.

Minst bidrag

Pandox, Momentum Group, Duni, Fabege och Balder.
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Avkastning efter avgifter (från start) Enter Småbolagsfond A

Enter Småbolagsfond förvaltas av Jon Hyltner

Jon är analytiker och förvaltare med över 15 års 

erfarenhet.
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* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Industriv.& Tjänster 26,8 %

Sällanköpsvaror 10,0 %

Dagligvaror 2,0 %

Teknologi 23,1 %

Finans 3,2 %

Kommunikation 9,7 %

Hälsovård 11,5 %

Material 1,5 %

Fastigheter 12,2 %
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NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 1 991 528 488 224 238 554 159 348 77 803 151 885

Antal utestående andelar, A, st 428 750 83 507 67 661 35 112 42 056 121 620

Antal utestående andelar, B, st 171 856 155 242 106 826 77 753 19 578 1 879

Andelsvärde, A, kr 3 341,44 2 019,22 1 357,26 1 407,59 1 263,61 1 230,05

Andelsvärde, B, kr 3 252,06 2 058,76 1 373,46 1 413,77 1 259,64 1 217,07

Totalavkastning resp. år, A 65,48% 48,77% -3,58% 11,39% 2,73% 23,01%

Totalavkastning resp. år, B 57,96% 49,90% -2,85% 12,24% 3,50% 21,71%

CSRX respektive år 23,00% 43,16% -0,17% 8,82% 12,18% 15,80%

Risk– och avkastningsmått

Genomsnittlig årsavkastning (2 år), A 56,81% 19,77% 3,68% 6,96% - -

Genomsnittlig årsavkastning (2 år), B 53,79% 20,67% 4,42% 7,78% - -

Genomsnittlig årsavkastning (5 år), A 22,10% - - - - -

Genomsnittlig årsavkastning (5 år), B 21,70% - - - - -

Risknivå skala 1-7 (KIID) 6 6 5 5 6 6

Aktiv risk (2 år) 8,20% 6,08% 4,11% 5,02% - -

Totalrisk (2 år) 23,80% 14.36% 12,08% 13,31% - -

Totalrisk jmf index (2 år) 22,70% 12,67% 11,48% 12,88% - -

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,39 0,75 0,58 0,83 0,88 1,39

Kostnader under året

Förvaltningsavgift, A 1,52% 1,53% 1,54% 1,56% 1,60% 1,52%

Förvaltningsavgift, B 0,77% 0,78% 0,79% 0,81% 0,83% 0,77%

Årlig avgift, A 1,54% 1,57% 1,60% 1,58% 1,67% -

Årlig avgift, B 0,79% 0,82% 0,85% 0,82% 0,87% -

Transaktionskostnader, tkr -1301 -352 -151 -127 -107 -91

Transaktionskostnader 0,08% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Analyskostnader, tkr -219 -143 -127 -18 -47 -1

ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner har skett i derivatinstrument.

Omsättning med närstående bolag uppgår till 2,70% av total omsättning.

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

SWEDENCARE  4,56%

SDIPTECH B  4,14%

EMRACER GROUP  3,90%

BHG GROUP  3,81%

MUSTI GROUP  3,58%

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr vid årets början,

Andelsklass A 16548,15 175,72 21,19

Andelsklass B 15796,23 718,60 20,86

Månadssparande 100 kr per månad,

Andelsklass A 1797,36 12,00 1,51

Andelsklass B 1745,38 52,95 1,50

Nyckeltalsuppgifter
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 562 245 126 556 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändring på fondandelar - -357

Utdelningar 4 459 4 931 Not 2, Övriga tillgångar

Valutakursvinster och förluster -3 248 -7 Fondlikvidfordringar - -

Övriga intäkter - - Upplupna utdelningar - -

Summa intäkter och värdeförändring 563 456 131 123 Summa övriga tillgångar - -

Kostnader
Not 3, Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Förvaltningsavgifter Upplupet förvaltningsarvode -5 457 -397

 Ersättning till fondbolag -35 024 -3 353 Övriga upplupna kostnader -19 -12

 Ersättning till förvaringsinstitut -120 -44
Summa upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter
-5 476 -409

 Ersättning till tillsynsmyndighet -3 -2

 Ersättning till revisorer -51 -48 Not 4, Övriga skulder

Räntekostnader -47 -36 Fondlikvidskulder -46 113 -974

Övriga kostnader -1 521 -496 Skuld avseende inlösen -1 471 -28

Summa kostnader -36 765 -3 979 Summa övriga skulder -47 584 -1 002

Årets resultat 526 690 127 144

BALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHET 31dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 488 224 238 554

Finansiella instrument, not 1 1 919 820 469 819 Andelsutgivning 1 538 886 176 328

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde

1 919 820 469 819 Andelsinlösen -562 273 -53 802

Periodens resultat 526 690 127 144

Bankmedel och övriga likvida medel 124 767 19 816 Fondförmögenhet utgående 1 991 528 488 224

Övriga tillgångar, not 2 - -

Summa tillgångar 2 044 587 489 635

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-5 476 -409

Övriga skulder, not 4 -47 584 -1 002

Summa skulder -53 060 -1 411

Fondförmögenhet 1 991 528 488 224

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Svenska Aktier Informationsteknik 

AddNode 160 000 286,0 45 760 2,3%

Aktiefonder AVENSIA AB 1 135 335 16,9 19 130 1,0%

XACT SV SMÅBOLAG 169 000 238,9 40 366 2,0% BTS GROUP-B SHS 50 925 217,0 11 051 0,6%

SUMMA AKTIEFONDER 40 366 2,0% EMBRACER GROUP B 395 000 196,6 77 657 3,9%

ENEA 232 106 189,6 44 007 2,2%

Dagligvaror IAR SYSTEMS GROUP AB 242 290 139,8 33 872 1,7%

AAK AB 226 791 166,0 37 647 1,9% KNOW IT 122 798 311,5 38 252 1,9%

SDIPTECH B 358 228 230,0 82 392 4,1% LAGERCRANTZ GROUP 605 697 76,0 46 033 2,3%

SUMMA DAGLIGVAROR 120 040 6,0% LIME TECHNOLOGIE 110 667 407,5 45 097 2,3%

SINCH AB 26 514 1340,0 35 529 1,8%

Fastigheter THUNDERFUL GROUP 380 000 81,1 30 818 1,6%

BALDER 100 519 428,9 43 113 2,2% VITEC SOFTWARE B 106 717 341,0 36 390 1,8%

FASADGRUPPEN GRO 296 250 87,9 26 040 1,3% SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 463 596 23,3%

GENOVA PROPERTY AB 306 192 73,9 22 628 1,1%

K-FAST HOLDING 103 704 266,6 27 647 1,4% Material 

K2A KNAUST-B 85 750 198,0 16 979 0,9% ORGANOCLICK AB 2 167 000 11,0 23 837 1,2%

SAGAX AB-B 372 870 169,6 63 239 3,2% SUMMA MATERIAL 23 837 1,2%

WIHLBORGS FASTIGHET 284 273 185,4 52 704 2,7%

SUMMA FASTIGHETER 252 350 12,7% Sällanköpsvaror 

BHG GROUP AB 424586 178,8 75 916 3,8%

Finans DOMETIC 486 238 109,0 52 976 2,7%

AVANZA 258 900 233,0 60 324 3,0% HUSQVARNA B 227 994 106,5 24 281 1,2%

SUMMA FINANS 60 324 3,0% MIPS AB 79533 515,0 40 959 2,1%

NORDIC ENTERTA-B 84 771 458,6 38 876 2,0%

Hälsovård TROAX 191 173 192,2 36 743 1,8%

ADDLIFE AB 233 532 144,0 33 629 1,7% SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 269 752 13,5%

ARJO AB 691 315 62,9 43 449 2,2%

MEDICOVER AB 294 439 164,0 48 288 2,4% Teleoperatörer 

SWEDENCARE 279 710 325,0 90 906 4,6% INVISIO COMMUNICATIO 180 525 250,0 45 131 2,3%

SUMMA HÄLSOVÅRD 216 272 10,9% SUMMA TELEOPERATÖRER 45 131 2,3%

Industriv.& Tjänster SUMMA SVENSKA AKTIER 1 848 585 92,8%

ADDTECH B 423 980 109,0 46 214 2,3%

BALCO GROUP 201 673 95,6 19 280 1,0% Hälsovård 

INDUTRADE 301 000 176,2 53 036 2,7% MUSTI GROUP OYJ 288815 246,7 71 235 3,6%

INSTALCO AB 263 212 251,0 66 066 3,3% SUMMA HÄLSOVÅRD 71 235 3,6%

LIFCO 85 750 789,0 67 657 3,4%

NCAB GROUP 131 255 262,0 34 389 1,7% SUMMA UTLÄNDSKA AKTIER 71 235 3,6%

NORDIC WATERPROOFING 190 822 164,0 31 295 1,6%

QLEANAIR HOLDING 314 974 53,0 16 694 0,8% Summa finansiella instrument 

ÅF AB 88 727 251,2 22 288 1,1% med positivt marknadsvärde 1 919 820 96,4%

SUMMA INDUSTRIV.& TJÄNSTER 356 918 17,9%

Värdepapper

Specificering av värdepapper Marknadsvärde tkr % andel av fond

1.
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför EES.
1 919 820 96,4%

2.
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-

rande marknad utanför EES.
– –

3.
Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är 

reglerad och öppen för allmänheten.
– –

4. 
Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad 

som är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

5.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
– –

6.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknadsom är reglerad och öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument 1 919 820 96,4%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt i tillämpliga delar Fondbolagens 

Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan kurs saknas 

senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade innehav  

per 31 december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.
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Styrelsen i Enter Fonder AB

avger härmed årsberättelse per den 31 december 2020  

för värdepappersfonden Enter Småbolagsfond

Stockholm den 10 mars 2021

Peter Sundgren

Ordförande

Gunilla 

Nyström

Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Svend Egil  

Bergh

Trine Charlotte 

Høgås-Ellingsen
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter 

Småbolagsfond för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för 

hållbarhetsinformationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 

lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter 

om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-

visande bild av Enter Småbolagsfonds finansiella ställning per den 31 

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende  

i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har  

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga  

och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-

der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-

rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund  

i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar  

i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planera-

de omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 

sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 

värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Småbolagsfond organisationsnummer 515602-7764
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Fondfakta Enter Preserve

Fondens rättsliga ställning
Enter Preserve (org. nr. 515602-6733) är en svensk blandfond. 

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder.

Fakta om fonden
Fonden startade den 17 mars 2014. Fondens ansvariga för-

valtare är Gustaf Tegell och Jon Hyltner. Fonden är öppen för 

handel varje bankdag. 

Fondklasser, avgifter och ersättningar
Fonden har en icke-utdelande andelsklass A och en utdelande 

andelsklass B. 

Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvalt-

ning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 

en fast avgift om 1,40 procent per år. Övriga kostnader i form 

av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens 

tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för 

extern revision av fonden redovisas löpande under året och 

får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga 

insättnings- eller uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Fonden är en aktiv förvaltad blandfond med möjlighet 

att placera i både aktie- och ränterelaterade placeringar. 

Fondens placeringar sker mot Sverige och övriga Norden. 

Målsättningen med fondens placeringsinriktning är att 

åstadkomma en god positiv avkastning med relativt låg risk. 

Såväl ränte- som aktieandelen förvaltas med inriktning på 

den målsättningen. Fonden investerar viss del av kapitalet i 

bolag med stabil intjäning och god direktavkastning samt en 

del i räntebärande värdepapper nominerade i SEK med lägsta 

kreditbetyg BBB- (”Investment grade”). Fondens placerings-

inriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra 

fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent av inne-

havet är investerat i räntebärande värdepapper. Aktieandelen 

kan som mest utgöra 70 procent.

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 
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investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 

Riskfaktorer
Fonden har möjlighet att placera i både aktier och räntebä-

rande innehav, fondens risk är därför stark kopplat till den 

aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Då minst 30 

procent av fondens medel ska vara placerade i räntebärande 

innehav har fonden generellt sett en lägre marknadsrisk än en 

traditionell aktiefond. Standardavvikelsen för Enter Preserve 

uppgick vid årsskiftet till 13,7 procent.

Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknads-

risk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. 

Fondens räntebärande innehav är också behäftade med risk 

i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Kreditrisken i 

fonden är begränsad genom att endast emittenter vars kredit-

betyg är lägst Investment grade får ingå i portföljen. Fonden 

är även exponerad mot en likviditetsrisk då somliga av fon-

dens värdepapper kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken 

anses vara låg då fonden till stor del investerar i värdepapper 

med hög omsättning i förhållande till storleken på fondens 

positioner.

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på en 

löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av regel-

bundna stresstester. Vid beräkningen av total exponering i 

fonden används den så kallade åtagandemetoden.

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2018

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.
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Förvaltningsberättelse Enter Preserve

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 0,9 procent för 

andelsklass A och B. 

Förvaltarkommentarer till resultatet
Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi 

lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på 

kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen 

med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor - en 

hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från bot-

ten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. 

Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent.

Vi gick in i året med en aktieexponering om ca 55 procent, 

vilket gav ett visst skydd till avkastningen när marknaden vek 

kraftigt i februari. Skyddet begränsades dock av signifikant 

negativ avkastningen även för våra ränteplaceringar då även 

stabila obligationer som Telia och Castellum gick ned med ca 

6 procent under mars månad. Vi minskade även aktieexpone-

ringen till ca 45 procent då osäkerheten relaterat till pandemin 

var stor. Det gjorde att fonden inte hängde med när aktie-

marknaden återhämtade sig kraftigt. Aktieinvesteringarnas 

fokus på stabila bolag med låg värdering utvecklades heller 

inte lika starkt som marknaden i stort, som drevs upp under 

året av stark avkastning för bolag med hög tillväxt. 

I och med att fler och fler indikatorer pekar på en ekonomisk 

återhämtning och att vaccin börjar distribueras globalt har vi 

gradvis ökat aktieexponeringen till att vid årsskiftet ligga på ca 

65 procent. 

Nya innehav

Arjo, Atlas Copco, BioGaia, Formpipe, Getinge, Hexagon, 

Husqvarna, Indutrade, Investor, Kone, Midsona, Musti Group, 

Mycronic, Nordic Waterproofing, Novo Nordisk, Sagax, Scandi 

Standard, SOBI och Tele2.

Större försäljningar

Addtech, Sandvik, Duni, Platzer, Corem Property, Nyfosa, 

AFRY, Nobia, Enea, Skanska, Loomis och Telenor. 

Mest bidrag

Nordic Waterproofing, Indutrade, Sagax, Instalco och NCAB.

Minst bidrag

Platzer, Nobia, Corem Property, Lifco och Loomis.
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Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Preserve A

Enter Preserve förvaltas  

av Gustaf Tegell och Jon Hyltner 

Gustaf är är ansvarig för Enters ränteförvaltning.  

Han har förvaltat fonden sedan 2018.  

Jon är analytiker och förvaltare med över 15 års 

erfarenhet.

2017 2018 2019 20202016

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Industriv.& Tjänster 37,0 %

Sällanköpsvaror 6,1 %

Dagligvaror 5,8 %

Teknologi 15,1 %

Finans 2,6 %

Kommunikation 5,8 %

Hälsovård 17,0 %

Fastigheter 10,7 %
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NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 127 375 196 273 208 350 242 821 344 975 232 491 86 386

Antal utestående andelskl. A, st 24 507 46 050 116 982 134 888 227 512 138 241 77 737

Antal utestående andelskl. B, st 75 507 102 800 61 130 54 985 51 007 50 263 -

Andelsvärde, kr A 1 534,62 1 521,45 1 237,49 1 326,66 1 258,87 1 248,32 1 111,26

Andelsvärde, kr B 1 188,84 1 227,72 1 040,18 1 161,62 1 148,22 1 192,15 1 111,26

Utdelning per andel, kr, B 41,81 46,14 46,82 47,04 51,76 54,02 -

Totalavkastning respektive år 0,87% 22,95% -6,72% 5,38% 0,85% 12,33% 11,13%

Risk– och avkastningsmått

Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 11,34% 7,09% -0,85% 3,09% 6,43% - -

Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 4,21% 6,48% - - - - -

Risknivå skala 1-7, KIID 4 4 4 4 4 4 4

Totalrisk (2 år) 13,70% 7,09% 6,12% 5,95% 7,63% - -

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,66 0,88 0,82 1,55 0,75 0,73 0,61

Kostnader under året, tkr

Förvaltningsavgifter 1,46% 1,44% 1,43% 1,44% 1,43% 1,43% 1,54%

Årlig avgift 1,49% 1,48% 1,48% 1,54% 1,48% 1,48% 1,58%

Transaktionskostnader, tkr -81 -134 -204 -361 -157 -171 -73

Transaktionskostnader 0,03% 0,03% 0,05% 0,04% 0,03% 0,07% 0,06%

Analyskostnader, tkr ¹ -54 -82 -112 -267 -141 -35 -

ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner har skett i derivatinstrument.   

Omsättning med närstående bolag uppgår till 4,53% av total omsättning.

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

TRYG FORS FRN 231026  5,52%

TELE2 FRN 230224  4,02%

VOLVO TR FRN 231213  3,99%

SCANIA 1,125 210906  4,96%

STBNO 221121  3,92%

SAMMANLAGD EXPONERING FÖRETAG % AV FOND*

TELE2 5,73%

NENT 4,96%

HEXAGON 3,36%

* Tabellen anger sammanlagd exponering mot ett och samma företag eller 

företagsgrupp för de företag där fonden innehar mer än ett värdepapper.

1) Analyskostnader redovisas sedan 2015, då dessa från denna tidpunkt omfattats av fondbolagens förenings rekomenderande riktlinjer för redovisningar 

av nyckeltal. Analyskostnader har före 2015 ingått i transaktionskostnader som en delkomponent.

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr vid årets början,

Andelsklass A 10086,60 131,94 14,52

Andelsklass B 10086,71 131,94 14,45

Månadssparande 100 kr per månad,

Andelsklass A 1293,38 9,14 1,11

Andelsklass B 1293,34 9,14 1,09

Nyckeltalsuppgifter
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BALANSRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 30dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring överlåtbara värdepapper, aktier -7 246 40 719 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändring överlåtbara värdepapper, ränte-

bärande instrument
-717 1 520 Not 2, Övriga tillgångar

Värdeförändring penningmarknadsinstrument - 8 Upplupen värdepappersränta

Värdeförändring derivatinstrument - -368 Fondlikvidfordringar - -

Valutakursförluster/vinst - - Upplupna utdelningar - -

Ränteintäkter 1 005 1 402 Summa övriga tillgångar - -

Aktieutdelningar 989 2 950
Not 3, Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Summa intäkter och värdeförändring -5 968 46 231

Upplupet förvaltningsarvode -154 -244

Kostnader Övriga upplupna kostnader -5 -7

Förvaltningsavgifter
Summa upplupna kostnader och förutbetal-
da intäkter

-158 -251

 Ersättning till fondbolag -2 006 -2 863

 Ersättning till förvaringsinstitut -48 -34

 Ersättning till tillsynsmyndighet -1 -1 Not4, Övriga skulder

 Ersättning till revisorer -31 -44 Fondlikvidskulder - -

Räntekostnader -7 -26 Skuld avseende inlösen -19 -6

Övriga kostnader -136 -110 Summa övriga skulder -19 -6

Summa kostnader -2 228 -3 078

Årets resultat -8 197 43 153

BALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHET 30dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 196 256 208 350

Överlåtbara värdepapper, not 1 123 027 194 482 Andelsutgivning 6 293 65 897

Summa finansiella instrument med positivt 

marknadsvärde
123 027 194 482 Andelsinlösen -62 663 -118 313

Lämnad utdelning -4 315 -2 831

Övriga tillgångar, not 2 - - Periodens resultat -8 197 43 153

Bankmedel och övriga likvida medel 4 525 2 031 Fondförmögenhet utgående 127 375 196 256

Summa tillgångar 127 552 196 513

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-158 -251

Övriga skulder, not 4 -19 -6

Summa skulder -177 -257

Fondförmögenhet 127 375 196 256

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -

Ställda säkerheter i procent av 

fondförmögenheten
- -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Svenska Aktier Utländska aktier

Dagligvaror Hälsovård 

ESSITY 9 000 264,5 2 381 1,9% MUSTI GROUP OYJ 12 000 246,7 2 960 2,3%

KARNOV GROUP AB 50000 59,5 2 975 2,3% NOVO NORDISK 4 000 576,2 2 305 1,8%

Midsona B 30 197 77,8 2 349 1,8% SUMMA HÄLSOVÅRD 5 264 4,1%

SCANDI STANDARD 30 000 68,8 2 064 1,6%

SUMMA DAGLIGVAROR 9 769 7,7% Industriv.& Tjänster

Fastigheter KONE OYJ 2 800 668,0 1 870 1,5%

ANNEHEM FASTI-B 5 800 31,7 184 0,1% SUMMA INDUSTRIV.& TJÄNSTER 1 870 1,5%

BALDER 6 000 428,9 2 573 2,0%

JM 6 000 290,6 1 744 1,4% SUMMA UTLÄNDSKA AKTIER 7 135 5,6%

SAGAX AB-B 15 000 169,6 2 544 2,0%

WIHLBORGS FASTIGHET 16 000 185,4 2 966 2,3% Räntebärande obligationer 

SUMMA FASTIGHETER 10 011 7,9%

Finans Fastigheter 

INVESTOR A 3 300 597,5 1 972 1,6% CASTELLUMF240328 4 000 000 101,9 4 077 3,2%

SUMMA FINANS 1 972 1,6% SUMMA FASTIGHETER 4 077 3,2%

Hälsovård 

ARJO AB 45 000 62,9 2 828 2,2% Finans 

ASTRAZENECA 2 800 828,4 2 320 1,8% STBNO 221121 5 000 000 99,6 4 991 3,9%

BIOGAIA 3 000 537,0 1 611 1,3% TRYG FORS FRN 231026 7 000 000 100,0 7 031 5,5%

GETINGE 12 000 192,1 2 305 1,8% SUMMA FINANS 12 023 9,4%

SWEDISH ORPHAN B 10 500 166,1 1 744 1,4%

SUMMA HÄLSOVÅRD 10 808 8,5% Industriv.& Tjänster

Industriv.& Tjänster SCANIA1,125 210906 5 000 000 100,4 5 039 4,0%

ASSA ABLOY 10 000 202,5 2 025 1,6% VOLVO TR FRN 231213 5 000 000 101,5 5 077 4,0%

ATLAS COPCO A 5 000 421,1 2 106 1,7% SUMMA INDUSTRIV.& TJÄNSTER 10 116 7,9%

EPIROC AB-A 19 000 149,7 2 843 2,2%

INDUTRADE 18 000 176,2 3 172 2,5% Informationsteknik 

INSTALCO AB 13 000 251,0 3 263 2,6% HEXAGON FRN250917 2 000 000 101,0 2 021 1,6%

LIFCO 4 000 789,0 3 156 2,5% SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 2 021 1,6%

NCAB GROUP 4 528 262,0 1 186 0,9%

NORDIC WATERPROOFING 21 924 164,0 3 596 2,8% Statliga bolag 

PEAB 29 000 89,7 2 600 2,0% SBABF 250603 3 000 000 103,5 3 109 2,4%

SWECO B 10 500 151,0 1 586 1,2% SUMMA STATLIGA BOLAG 3 109 2,4%

SUMMA INDUSTRIV.& TJÄNSTER 25 532 20,0%

Informationsteknik Teleoperatörer 

FORMPIPE SOFTWARE AB 90 000 29,9 2 691 2,1% NENT FRN 240523 4 000 000 100,4 4 021 3,2%

HEXAGON 3 000 749,8 2 249 1,8% TELE2 FRN 230224 5 000 000 102,3 5 120 4,0%

LAGERCRANTZ GROUP 34 500 76,0 2 622 2,1% SUMMA TELEOPERATÖRER 9 142 7,2%

MYCRONIC 12 000 245,4 2 945 2,3%

SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 10 507 8,3%
SUMMA RÄNTEBÄRANDE 
OBLIGATIONER 40 486 31,8%

Sällanköpsvaror Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 123 027 96,6%HUSQVARNA B 22 000 106,5 2 343 1,8%

NORDIC ENTERTA-B 5 000 458,6 2 293 1,8%

SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 4 636 3,6%

Teleoperatörer 

TELE2 20 000 108,6 2 172 1,7%

SUMMA TELEOPERATÖRER 2 172 1,7%

SUMMA SVENSKA AKTIER 75 406 59,2%

Värdepapper

Specificering av värdepapper
Marknads-

värde tkr
% andel av 

fond

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 123 027 96,6%

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. – –

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. – –

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. – –

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. – –

6.
Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknadsom är reglerad och öppen 

för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument 123 027 96,6%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt i tillämpliga delar Fondbolagens 

Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan kurs saknas 

senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade innehav per 31 

december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.
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Styrelsen i Enter Fonder AB

avger härmed årsberättelse per den 31 december 2020  

för värdepappersfonden Enter Preserve

Stockholm den 10 mars 2021

Peter Sundgren

Ordförande

Gunilla 

Nyström

Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Svend Egil  

Bergh

Trine Charlotte 

Høgås-Ellingsen
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Rapport om årsberättelse

Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter 

Preserve för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för hållbar-

hetsinformationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 

lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrif-

ter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Enter Preserves finansiella ställning per den 31 

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende  

i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och  

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och  

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-

der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-

rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande  

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig  

information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 

sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 

värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Preserve organisationsnummer 515602-6733
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Fondfakta Enter Cross Credit

Fondens rättsliga ställning
Enter Cross Credit (org. nr. 504400-7184) är en svensk ränte-

fond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) 

om värdepappersfonder. 

Fakta om fonden
Fonden startade den 30 november 1999. Fondens ansvarige 

förvaltare är Gustaf Tegell. Fonden är öppen för handel varje 

bankdag. Fonden finns med i Pensionsmyndighetens utbud 

av fonder, nr 134593, till pensionsväljarna. Fondens place-

ringsinriktning samt förvaltningsavgift har per 9 januari 2017 

ändrats. Fonden var tidigare fram till och med 9 januari 2017 

en penningmarknadsfond. Detta påverkar vissa nyckeltalsmått 

då fullständig historik för fonden i sitt nuvarande utförande 

inte finns tillgänglig. 

Fondklasser och avgifter 
Fonden har fem andelsklasser där andelsklass B är utdelande. 

Andelsklasserna A, C, D och E har olika krav på initial investe-

ring samt förvaltningsavgift. 

Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvalt-

ning och administration av fonden. Ersättningen uppgår för 

andelsklass A, B och C till en fast förvaltningsavgift om 0,25 

procent per år. Andelsklass D har en fast förvaltningsavgift om 

0,20 procent och andelsklass E har en fast förvaltningsavgift 

om 0,15 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till 

förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift 

till Finansinspektionen samt kostnader för extern revision av 

fonden redovisas löpande under året och får uppgå till högst 

0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller 

uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Enter Cross Credit investerar i ett segment av den svenska 

marknaden för företagsobligationer där vi identifierar möjlig-

heter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande. 

Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i 

svenska företagsobligationer och företagscertifikat emitte-

rade i svenska kronor med en bedömd kreditrating mellan 

Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genom-

snittliga kreditrating är Investment Grade eller högre. Fondens 

ränteduration får inte överstiga två år.

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 
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Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 

Riskfaktorer
Fonden är exponerad mot riskfaktorer kopplade till fondens 

räntebärande innehav. Exempel på en sådan risk är den kre-

ditrisk som härrör ifrån kreditvärdigheten hos emittenterna 

av fondens innehav. Fonden investerar i företagsobligatio-

ner med hög kreditvärdighet, så kallad Investement grade, 

samt även i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet. 

Kreditrisken är begränsad genom att den genomsnittli-

ga kreditvärdigheten i portföljen ska vara lägst Investment 

grade. Kreditrisken minskas ytterligare genom att skapa 

en väl diversifierad portfölj som sprider risken mellan olika 

emittenter. 

Fonden exponeras även för en ränterisk. Ränterisk kan utryck-

as som fondens ränteduration vilken för Enter Cross Credit 

uppgick till 0,19 vid årsskiftet. Räntedurationen är enligt fond-

bestämmelserna begränsad till att vara högst två år för hela 

portföljen. Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då 

somliga av fondens värdepapper kan vara svåra att likvidera. 

Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar 

i värdepapper med hög omsättning i förhållande till storleken 

på fondens positioner.

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på en 

löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av regel-

bundna stresstester. Vid beräkningen av total exponering i 

fonden används den så kallade åtagandemetoden.

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.
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Förvaltningsberättelse Enter Cross Credit

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 1,28 procent för 

andelsklass A, 1,26 procent för andelsklass B, 1,45 procent för 

andelsklass C och 1,51 procent för andelsklass D. Durationen i 

fonden var 0,2 år per den 31 december 2020. 

Förvaltarkommentarer till resultatet
När vi blickar tillbaka på 2020 kan vi konstatera att året blev 

helt annorlunda än vad vi såg framför oss i början på året. För 

finansmarknaderna kom pandemin att påverka alla tillgångs-

klasser med en sällan skådad kraft. Samtliga marknader 

drabbades av en volatilitet som inte upplevts sedan finanskri-

sen. Trots allt elände som året har fört med sig kan vi glädjas 

åt alla positiva initiativ som tagits för att motverka pandemin 

och dess effekter. 

Företagsobligationsmarknaden i Norden upplevde under året 

antagligen den allvarligaste perioden någonsin. Nedgången 

i mars var en påminnelse att kriser tenderar att komma i 

olika beklädnader och de är på förhand svåra att förutsäga. 

Återgången skedde dock relativt snabbt och fonden var 5 

månader efter botten tillbaka till positiv avkastning för helåret. 

Årets avkastning är i nivå med vad räntenivån i fonden var i 

början på året. Vägen dit var dock betydligt mer volatil än vi 

kunde tro och önskat. 

Majoriteten av innehaven har bidragit till årets avkastning. 

Strategin att under våren öka positionerna i högkvalitativa 

bolag så som Volvo, Hexagon och Nibe föll väl ut då bola-

gen hanterade krisen föredömligt, vilket även reflekterades i 

värdeuppgången på obligationerna som avkastade mellan 7 

och 10 procent. Även strategin att under försommaren öka 

exponeringen mot fastighetssektorn föll väl ut. På den nega-

tiva sidan finns de fåtal obligationer som såldes under våren 

när vi realiserade prisförluster. Endast ett mindre antal bolag 

som funnits i fonden hela året har haft negativ avkastning där 

finska TVO och Bilia med 2,5 procent respektive 0,7 procent 

är de med sämst avkastning. 

Fonden har under året inte haft någon ränteduration utan 

enbart varit exponerad mot kreditrisken i företagsobligationer. 

Efter nedgången i mars ökade vi succesivt kreditdurationen 

då värderingen för företagsobligationen bedömdes attraktiv. 

Detta har gett positiv effekt då kreditpremier allt sedan turbu-

lensen i våras har minskat ända fram till årsskiftet.

2020 är ett tydligt exempel att framtiden inte blir så som 

man förväntar sig men vi har trots allt en positiv syn på 2021. 

Kreditkvalitén bland fondens innehav är mycket god samtidigt 

som räntenivån är högre än i inledningen av året.



6 7

E N T E R  C R O S S  C R E D I T 8

Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Cross Credit A

Enter Cross Credit förvaltas av Gustaf Tegell

Gustaf är är ansvarig för Enters ränteförvaltning. 

Han har förvaltat fonden sedan 2018.

2018 2019 202020172016

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Bank 11,0 %

Fastigheter 27,8 %

Finans 14,5 %

Hälsovård 2,2 %

Industri & Tjänster 15,4 %

Material 2,6 %

Sällanköpsvaror 1,8 %

Teleoperatörer 6,9 %

Dagligvaror 4,3 %

Energi 2,1 %

Statliga bolag 4,6 %

Informationsteknik 3,6 %

Kassa 3,5 %
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1. Fondens placeringsinriktning samt förvaltningsavgift har per 9 januari 2017 ändrats. Detta påverkar vissa nyckeltalsmått då fullständig historisk data för fonden i sitt nuvarande 

utförande inte finns tillgänglig. 

2. Andelsklass C och D startade 2018-03-01, fullständig data för perioden saknas därför. Risk och avkastningsmått avser enbart andelsklass A och B. Kostnadsnyckeltal är estime-

rade med siffror från andelsklass A som utgångspunkt.

3. Samtliga andelsklasser ändrade förvaltningsarvode per 2020-09-01. Kostnadsnyckeltal för året utgör därför ett genomsnittligtvärde mellan den föregående avgiften och den 

nuvarande.

NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 1 122 552 647 156 622 084 417 140 233 196 322 135 242 101 443 482 487 361 1 204 267

Antal utestående andelar, A, st 239 396 226 708 237 204 282 609 214 375 225 205 190 631 410 771 496 350 1 219 281

Antal utestående andelar, B, st 624 867 191 704 188 058 135 305 19 054 101 332 52 730 36 401 - -

Antal utestående andelar, C, st 169 006 123 136 102 038 - - - - - - -

Antal utestående andelar, D, st 98 116 97 880 97 828 - - - - - - -

Andelsvärde, A, kr 1 052,81 1 039,47 1 018,82 1 019,86 1004,00 1 002,56 1 003,86 993,52 981,89 987 ,69

Andelsvärde, B, kr 940,01 942,19 937,61 952,8 942,73 950,88 962,17 971,76 - -

Andelsvärde, C, kr 1059,36 1 044,19 1 020,91 - - - - - - -

Andelsvärde, D, kr 1060,95 1 045,17 1 021,38 - - - - - - -

Utdelning per andel, A, kr - - - - - - - - 26,96 9,39

Utdelning per andel, B, kr 13,42 14,12 14,33 4,73 9,52 10,02 19,5 21,47 - -

Totalavkastning respektive år, A 1,28% 2,03% -0,10% 1,58% 0,14% -0,13% 1,04% 1,18% 2,18% 2,24%

Totalavkastning respektive år, B 1,29% 2,03% -0,10% 1,58% 0,14% -0,13% 1,04% 1,18% 2,18% 2,24%

Totalavkastning respektive år, C 1,45% 2,28% -0,12% 1,58% 0,14% -0,13% 1,04% 1,18% 2,18% 2,24%

Totalavkastning respektive år, D 1,51% 2,33% -0,07% 1,58% 0,14% -0,13% 1,04% 1,18% 2,18% 2,24%

Risk– och avkastningsmått 1,2

Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 1,65% 0,96% 0,74% 0,86% 0,01% 0,45% 1,11% 1,68% 2,21% 1,39%

Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 0,98% 0,70% 0,50% 0,76% 0,88% 1,30% 1,44% 1,65% 2,51% 2,69%

Risknivå skala 1-7, KIID 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Aktiv risk (2 år) 2,55% - - - 0,20% 0,21% 0,17% 0,13% 0,25% 0,25%

Totalrisk (2 år) 4,36% 0,45% 0,44% 0,31% 0,19% 0,28% 0,19% 0,12% 0,25% 0,25%

Kreditduration 2,20 - - - - - - - - -

Spreadexponering 4,79% - - - - - - - - -

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,78 1,17 1,42 1,59 2,78 2,14 2,80 2,03 1,12 2,27

Kostnader under året 2,3

Förvaltningsavgift, A 0,53% 0,67% 0,67% 0,69% 0,19% 0,18% 0,19% 0,37% 0,48% 0,48%

Förvaltningsavgift, B 0,53% 0,67% 0,67% 0,69% 0,19% 0,18% 0,19% 0,37% 0,48% 0,48%

Förvaltningsavgift, C 0,37% 0,42% 0,42% - - - - - - -

Förvaltningsavgift, D 0,32% 0,37% 0,37% - - - - - - -

Årlig avgift, A 0,54% 0,69% 0,68% 0,69% 0,19% 0,18% 0,19% 0,35% 0,48% 0,48%

Årlig avgift, B 0,54% 0,69% 0,68% 0,69% 0,19% 0,18% 0,19% 0,35% 0,48% 0,48%

Årlig avgift, C 0,37% 0,44% 0,43% - - - - - - -

Årlig avgift, D 0,32% 0,39% 0,38% - - - - - - -

Transaktionskostnader, tkr -24 -24 -27 -15 0 0 0 0 0 0

Transaktionskostnader 0% 0% 0% 0% - - - - - -

Nyckeltalsuppgifter
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ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner har skett i derivatinstrument. Omsättning med närstående bolag 

uppgår till 0,56% av total omsättning. Fondens fondbestämmelser ändrades per  

9 januari 2017, då fonden ändrade namn samt fick den nuvarande placeringsinrikt-

ningen från att tidigare varit en penningmarknadsfond. Andelsklass C och D startade 

2018-03-01. Samtliga andelklasser ändrade förvaltningavgift per 2020-09-01.

FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

SBABF 210617 3,18% 

VOLVO TR FRN 231213 2,98%  

TELIAF 221004  2,38%

FASTPARTNER FRN 230524 2,31% 

SIRIUS FRN 220922  2,25%

SAMMANLAGD EXPONERING FÖRETAG % AV FOND*

SBAB 4,55%

FASTPARTNER 4,12%

VOLVO CARS 2,79%

STOREBRAND LIVFORSOKRING 2,66%

RESURS BANK 2,50%

HEXAGON 2,32%

HEIMSTADEN BOSTAD 2,23%

BLUESTEP BANK 2,16%

TVO 2,04%

KUNGSLEDEN 1,99%

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET 1,97%

INTRUM JUSTITIA 1,96%

WIHLBORGS FASTIGHETER 1,87%

ISLANDBANKIN 1,85%

FASTIGHET AB BALDER 1,81%

AAK 1,77%

BILIA 1,76%

SSAB 1,62%

CASTELLUM 1,46%

INDUTRADE 1,43%

ARION BANK 1,40%

TRYG FORSIKRIN 1,16%

NP3 FASTIGHETER 1,12%

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 1,09%

 

* Tabellen anger sammanlagd exponering mot ett och samma företag eller 

företagsgrupp för de företag där fonden innehar mer än ett värdepapper.

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr vid årets början,

Andelsklass A 10128,35 50,96 2,74

Andelsklass B 10126,80 50,90 2,68

Andelsklass C 10145,28 34,63 2,73

Andelsklass D 10150,96 29,67 2,75

Månadssparande 100 kr per månad,

Andelsklass A 1228,31 2,81 0,18

Andelsklass B 1228,31 2,81 0,18

Andelsklass C 1229,18 2,07 0,18

Andelsklass D 1229,64 1,75 0,18
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -4 588 6 642 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument - 164

Värdeförändring på derivatinstrument - - Not 2, Övriga tillgångar

Ränteintäkter 22 017 11 025 Upplupen värdepappersränta

Summa intäkter och värdeförändring 17 429 17 830 Fondlikvidfordringar 81 -

Summa övriga tillgångar 81 -

Kostnader

Förvaltningsavgifter
Not 3, Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 Ersättning till fondbolag -4 774 -3 607 Upplupet förvaltningsarvode -233 -313

 Ersättning till förvaringsinstitut -143 -98 Övriga upplupna kostnader -6 -10

 Ersättning till tillsynsmyndighet -4 -4
Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

-239 -323

 Ersättning till revisorer -49 -64

Räntekostnader -47 -76 Not 4, Övriga skulder

Övriga kostnader -89 -144 Fondlikvidskulder - -

Summa kostnader -5 106 -3 993 Skuld avseende inlösen -352 -266

Summa övriga skulder -352 -266

Årets resultat 12 323 13 837

BALANSRÄKNING, TKR 31dec20 31dec19 FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHET 31dec20 31dec19

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 647 156 622 084

Överlåtbara värdepapper, not 1 1 083 528 636 873 Andelsutgivning 607 597 192 608

Penningmarknadsinstrument, not 1 - - Andelsinlösen -136 124 -178 716

Summa finansiella instrument  
med positivt marknadsvärde

1 083 528 636 873 Lämnad utdelning -8 401 -2 657

Periodens resultat 12 323 13 837

Övriga tillgångar not 2 81 59 Fondförmögenhet utgående 1 122 552 647 156

Bankmedel och övriga likvida medel 39 533 10 813

Summa tillgångar 1 123 142 647 745

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-239 -323

Övriga skulder, not 4 -352 -266

Summa skulder -591 -589

Fondförmögenhet 1 122 552 647 156

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat - -

Ställda säkerheter i procent av 

fondförmögenheten
- -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel % Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel %

Räntebärande Obligationer
Bank Finans 
ARIONBANK FRN 220405 10 000 000 99,8 10 010 0,9% BONAVA FRN 240311 22 500 000 100,3 22 609 2,0%
ARIONBANK FRN 281122 6 000 000 95,5 5 748 0,5% INT JUST FRN 230703 12 000 000 99,8 12 063 1,1%
BLUESTEP FRN 211213 14 000 000 101,1 14 163 1,3% INTRUM FRN 250912 10 000 000 100,9 10 106 0,9%
BLUESTEP FRN 220912 10 000 000 100,9 10 095 0,9% JYSKE FRN 210916 20 000 000 102,8 20 612 1,8%
BNK NORWEGIANF221212 14 000 000 100,2 14 040 1,3% KINNEVIK FRN 250219 10 000 000 99,5 9 961 0,9%
ISLANDBANKI F290626 6 000 000 96,8 5 809 0,5% RSALN FRN 220327 10 000 000 102,5 10 254 0,9%
ISLANDBANKI FRN21028 15 000 000 100,0 15 032 1,3% SAMPFH FRN 230322 3 000 000 99,5 2 987 0,3%
LANSBK FRN 240410 2 000 000 104,4 2 106 0,2% SIRIUS FRN 220922 26 000 000 96,9 25 213 2,3%
LÄNSFÖRS FRN PERP 10 000 000 101,1 10 147 0,9% STBNO 221121 24 000 000 99,6 23 959 2,1%
RESURS FRN 220531 14 000 000 100,5 14 084 1,3% STBNO FRN 490916 6 000 000 99,8 5 993 0,5%
RESURS FRN 220829 6 000 000 100,2 6 019 0,5% SVEA EK FRN 250910 6 250 000 100,0 6 271 0,6%
RESURS FRN 230228 8 000 000 99,8 7 994 0,7% TRYG FORS FRN 210526 5 000 000 100,7 5 046 0,5%
VOLVOFIN FRN 230411 8 000 000 99,7 7 999 0,7% TRYG FORS FRN 231026 8 000 000 100,0 8 036 0,7%

SUMMA BANK 123 247 11,0% SUMMA FINANS 163 110 14,5%
Dagligvaror Industriv.& Tjänster
AAKSS FRN 211210 10 000 000 100,0 10 000 0,9% BOLIDEN FRN 240619 6 000 000 99,7 5 982 0,5%

AAKSS FRN 240322 10 000 000 99,0 9 907 0,9% COOR FRN 240320 12 000 000 100,0 12 006 1,1%
ANDHED FRN 221005 6 000 000 99,0 5 992 0,5% GRÄNGES FRN 230920 18 000 000 99,2 17 854 1,6%
LOOMIS FRN 230918 22 000 000 99,2 21 830 1,9% INDUTRADE FRN 230223 11 000 000 99,6 10 972 1,0%

SUMMA DAGLIGVAROR 47 729 4,3% INDUTRADE1,75 230223 5 000 000 101,0 5 126 0,5%

Energi LIFCO FRN 230302 10 000 000 100,4 10 043 0,9%
TVO FRN 240215 14 000 000 96,8 13 584 1,2% NIBE F240603 10 000 000 100,1 10 014 0,9%
TVO FRN 241029 10 000 000 94,0 9 421 0,8% NOBINA FRN 240213 6 000 000 102,0 6 130 0,6%

SUMMA ENERGI 23 005 2,1% VOLKSWAGENF230121 8 000 000 100,0 8 009 0,7%

Fastigheter VOLVO CA FRN 220307 11 000 000 101,1 11 135 1,0%
AKELIUS FRN 241112 18 000 000 100,0 18 017 1,6% VOLVO CA FRN 230227 20 000 000 101,1 20 269 1,8%
ARWIDSRO FRN 230904 7 500 000 99,8 7 509 0,7% VOLVO TR FRN 231213 33 000 000 101,5 33 507 3,0%
BALDER FRN 240306 10 000 000 101,5 10 158 0,9% ÅF FRN 230620 2 000 000 98,5 1 970 0,2%
BALDER FRN 240605 10 000 000 101,4 10 152 0,9% ÅF FRN 240627 20 000 000 99,4 19 885 1,8%
CASTELLUMF240328 6 000 000 101,9 6 115 0,5% SUMMA INDUSTRIV.& TJÄNSTER 172 903 15,4%
CASTELLUMF260506 10 000 000 103,1 10 342 0,9% Informationsteknik 
CIBUS FRN 230612 8 750 000 102,3 8 968 0,8% HEXAGON FRN 241126 8 000 000 99,6 7 977 0,7%
COMPACTOR FRN 230924 10 000 000 99,5 9 952 0,9% HEXAGON FRN230404 10 000 000 100,3 10 049 0,9%
COREM FRN 230227 20 000 000 98,5 19 748 1,8% HEXAGON FRN250917 8 000 000 101,0 8 082 0,7%
FASTP GREEN F 220530 15 000 000 101,5 15 253 1,4% SINCH FRN 241127 13 750 000 101,1 13 925 1,2%

FASTPART FRN 230524 25 500 000 101,4 25 924 2,3% SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 40 034 3,6%
FASTPART FRN 240328 5 000 000 103,1 5 156 0,5% Material 
HEIMSTAD FRN 240115 20 000 000 100,0 20 138 1,8% SSAB FRN 220405 6 000 000 101,9 6 161 0,6%
HEIMSTAD FRN 241011 5 000 000 99,8 5 052 0,5% SSAB FRN 240626 12 000 000 100,7 12 082 1,1%
K2A FRN 230828 7 500 000 101,0 7 598 0,7% STENAM FRN 220601 10 000 000 103,1 10 349  0,9% 

KLOVSS FRN 240416 10 000 000 100,4 10 105 0,9% SUMMA MATERIAL 28 592 2,6%

KUNGSLEDEN FRN220321 2 000 000 101,4 2 029 0,2% Statliga bolag 
KUNGSLEDEN FRN230307 20 000 000 101,7 20 352 1,8% SBABF 210617 35 000 000 101,7 35 664 3,2%
M2ASSET FRN 221219 10 000 000 98,3 9 834 0,9% SBABF 250603 15 000 000 103,5 15 543 1,4%

NIVIKA FRN 230924 5 000 000 100,8 5 040 0,5% SUMMA STATLIGA BOLAG 51 207 4,6%
NP3 FAST FRN 220523 5 000 000 101,9 5 123 0,5% Sällanköpsvaror 
NP3 FAST FRN 230313 2 500 000 100,7 2 523 0,2% BILIA FRN 231011 8 000 000 99,2 7 957 0,7%
NP3 FAST FRN 240105 5 000 000 100,0 5 046 0,5% BILIA FRN 251001 12 000 000 98,1 11 817 1,1%

OFFNOR FRN 240412 6 250 000 103,0 6 480 0,6% SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 19 774 1,8%
POINTPROP 4,5 210906 3 000 000 100,0 3 009 0,3% Teleoperatörer 
SBBBSS FRN 250114 2 000 000 102,8 2 064 0,2% MILLICOM FRN 240515 18 000 000 100,0 18 050 1,6%
SBBNOR FRN 230906 5 000 000 100,3 5 017 0,5% NENT FRN 240523 22 000 000 100,4 22 117 2,0%
SBBSS 1,072 230511 15 000 000 100,3 15 064 1,3% TELE2 FRN 230224 10 000 000 102,3 10 241 0,9%
SVE HANDEL FRN230923 20 000 000 99,8 19 957 1,8% TELIA F221004 26 000 000 102,1 26 731 2,4%

WIHLBORGS FRN210308 3 000 000 100,0 3 003 0,3% SUMMA TELEOPERATÖRER 77 139 6,9%
WIHLBORGS FRN220829 18 000 000 100,0 18 025 1,6% SUMMA RÄNTEBÄRANDE 

OBLIGATIONER 1 083 528 96,5%SUMMA FASTIGHETER 312 755 27,9%
Hälsovård 
ELEKTAF 250313 16 000 000 100,0 16 008 1,4% Summa finansiella instrument 
GETINGE FRN 210521 8 000 000 100,2 8 025 0,7% med positivt marknadsvärde 1 083 528 96,5%
SUMMA HÄLSOVÅRD 24 033 2,1%

Specificering av värdepapper
Marknadsvärde  

tkr
% andel  
av fond

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 1 083 528 96,5%

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. – –

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. – –

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. – –

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-

för EES.
– –

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och 

öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument 1 083 528 96,5%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt i tillämpliga delar Fondbolagens 

Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan kurs saknas 

senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade innehav per 31 

december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.

Värdepapper
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avger härmed årsberättelse per den 31 december 2020  
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Stockholm den 10 mars 2021

Peter Sundgren

Ordförande
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Nyström
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Verkställande direktör
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Trine Charlotte 
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter Cross 

Credit för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för hållbar-

hetsinformationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 

lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrif-

ter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Enter Cross Credits finansiella ställning per den 31 

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 

förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i 

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-

der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-

rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planera-

de omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 

sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 

värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

 

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Cross Credit organisationsnummer 504400-7184



Fondfakta Enter Return

Fondens rättsliga ställning
Enter Return (org. nr. 515602-3060) är en svensk räntefond. 

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder.

Fakta om fonden
Fonden startade den 29 december 2008. Fondens ansvarige 

förvaltare är Gustaf Tegell. Fonden är öppen för handel varje 

bankdag. 

Fondklasser, avgifter och ersättningar
Fonden har sedan 5 december 2018 fyra andelsklasser där 

andelsklass B är utdelande. Andelsklasserna A, C och D har 

olika krav på initial investering samt förvaltningsavgift. 

Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvalt-

ning och administration av fonden. Ersättningen uppgår för 

andelsklass A och B till en fast förvaltningsavgift om 0,65 

procent per år. Andelsklass C har en fast förvaltningsavgift om 

0,40 procent och andelklass D har en fast förvaltningsavgift 

om 0,35 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till 

förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift 

till Finansinspektionen samt kostnader för extern revision av 

fonden redovisas löpande under året och får uppgå till högst 

0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller 

uttagsavgifter.

Placeringsinriktning
Enter Return är aktivt förvaltad med målet att ta vara på de 

möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kre-

ditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och 

statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge 

god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand 

svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, 

bolåneinstitut, kommuner och av Riksgäldskontoret.

Ansvarsfulla investeringar och etik
Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Fonderna investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Fonderna äger inte 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen. 

Enters fonder investerar inte i företag som äger fossila till-

gångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag 

som producerar pornografi. Fonderna avstår vidare ifrån att 

investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen 

kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel 

och där mer än 5 procent härrör från distribution av porno-

grafiskt material. 
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Riskfaktorer
Fonden är exponerad mot riskfaktorer kopplade till fondens 

räntebärande innehav. Exempel på en sådan risk är den kre-

ditrisk som härrör ifrån kreditvärdigheten hos emittenterna 

av fondens innehav. Kreditrisken i fonden är begränsad så att 

endast emittenter vars kreditbetyg är lägst Investment grade 

får ingå i portföljen. Kreditrisken minskas ytterligare genom 

att skapa en väl diversifierad portfölj som sprider risken mellan 

olika emittenter. Fonden exponeras även för en ränterisk. 

Ränterisk kan utryckas som fondens ränteduration vilken för 

Enter Return per balansdag uppgick till 0,39. Durationen är 

enligt fondbestämmelserna begränsad till att vara högst fem 

år för hela portföljen. 

Fonden är även exponerad mot en likviditetsrisk då som-

liga av fondens värdepapper kan vara svåra att likvidera. 

Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar 

i värdepapper med hög omsättning i förhållande till storleken 

på fondens positioner.

Förvaltningen av fonden bedöms ha skett i enlighet med 

fondens riskprofil under året, denna bedömning baseras på en 

löpande kontroll av relevanta riskmått samt utfallet av regel-

bundna stresstester. Vid beräkningen av total exponering i 

fonden används den så kallade åtagandemetoden.

Risknivå
Risk- och avkastningsindikatorn, KIID,  

per den 31 december 2020.
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Förvaltningsberättelse Enter Return

Resultatutveckling under året
Fondens avkastning under 2020 uppgick till 0,48 procent för 

andelsklass A, 0,47 procent för andelsklass B, och 0,78 pro-

cent för andelsklass D. Durationen i fonden var 0,4 år per den 

31 december 2020. 

Förvaltarkommentarer till resultatet
När vi blickar tillbaka på 2020 kan vi konstatera att året blev 

helt annorlunda än vad vi såg framför oss i början på året. För 

finansmarknaderna kom pandemin att påverka alla tillgångs-

klasser med en sällan skådad kraft. Samtliga marknader 

drabbades av en volatilitet som inte upplevts sedan finanskri-

sen. Trots allt elände som året har fört med sig kan vi glädjas 

åt alla positiva initiativ som tagits för att motverka pandemin 

och dess effekter. 

Företagsobligationsmarknaden i Norden upplevde under året 

antagligen den allvarligaste perioden någonsin. Nedgången 

i mars var en påminnelse att kriser tenderar att komma i 

olika beklädnader och de är på förhand svåra att förutsäga. 

Återgången skedde dock relativt snabbt och fonden var 6 

månader efter botten tillbaka till positiv avkastning för helåret. 

Årets avkastning är i nivå med vad räntenivån i fonden var i 

början på året. Vägen dit var dock betydligt mer volatil än vi 

kunde tro och önskat. 

Majoriteten av innehaven har bidragit till årets avkastning. 

Strategin att under våren öka positionerna i högkvalitati-

va bolag så som Volvo och Hexagon föll väl ut då bolagen 

hanterade krisen föredömligt vilket även reflekterades i vär-

deuppgången för obligationerna som totalt avkastat mellan 

6 och 10 procent. Även strategin att under försommaren öka 

exponeringen mot fastighetssektorn föll väl ut. På den negati-

va sidan syns de fåtal obligationer som såldes under våren där 

vi realiserade en prisförlust. Endast ett fåtal bolag som funnits 

i fonden hela året har haft en negativ avkastning där Bilia och 

AAK med 1,4 procent respektive 1,1 procent är de med sämst 

avkastning.

Fonden har under året haft låg ränteduration och främst varit 

exponerad mot kreditrisken i företagsobligationer. Under 

våren ökade vi räntedurationen något och behöll denna över 

sommaren men tog ned den igen i början på hösten. Efter 

nedgången i mars ökade vi succesivt kreditdurationen då vär-

deringen för företagsobligationen bedömdes attraktiv. Detta 

har gett positiv effekt då kreditpremier allt sedan turbulensen i 

våras har minskat ända fram till årsskiftet. 

2020 är ett tydligt exempel att framtiden inte blir så som 

man förväntar sig men vi har trots allt en positiv syn på 2021. 

Kreditkvalitén bland fondens innehav är mycket god samtidigt 

som räntenivån är högre än i inledningen av året. 
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Avkastning efter avgifter (5 år) Enter Return A

Enter Return förvaltas av Gustaf Tegell

Gustaf är är ansvarig för Enters ränteförvaltning. 

Han har förvaltat fonden sedan 2018.

2018 2019 202020172016

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

* Branschfördelning enligt GICS-standard.

Sektorindelning* per den 31 december 2020

Bank 17,9 %

Fastigheter 22,3 %

Finans 10,1 %

Hälsovård 4,3 %

Industri & Tjänster 24,5 %

Informationsteknik 2,6 %

Material 1,3 %

Statliga bolag 1,4 %

Teleoperatörer 6,3 %

Dagligvaror 5,4 %

Energi 1,6 %

Sällanköpsvaror 1,0 %

Kassa 1,2 %
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NYCKELTALSUPPGIFTER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utvecklingen i fonden

Fondförmögenhet, tkr 1 959 417 2 267 565 2 765 631 3 040 486 3 323 707 3 510 787 3 230 826 2 561 134 2 531 727 1 426 169

Antal utestående andelskl. A, st 1 525 006 1 805 215 2 280 257 2 518 522 2 798 828 2 913 410 2 531 928 2 331 859 2 352 800 1 311 596

Antal utestående andelskl. B, st 160 319 158 227 156 418 205 486 203 040 261 097 377 799 34 549 - -

Antal utestående andelskl. D, st 52 235 52 222 52 196 - - - - - - -

Andelsvärde, kr A 1 140,90 1 135,46 1 118,92 1 124,74 1 114,47 1 113,92 1 118,51 1 082,87 1 076,05 1 087,35

Andelsvärde, kr B 995,40 1 000,67 995,98 1 011,28 1 007,15 1 016,82 1 055,68 1 042,91 - -

Andelsvärde, kr D 1147,84 1 139,01 1 119,05 - - - - - - -

Utdelning per andel, kr A - - - - - - - - 49,79 15,95

Utdelning per andel, kr B 9,59 10,01 10,13 5,05 10,18 34,86 21,02 39,72 - -

Totalavkastning respektive år, A 0,48% 1,48% -0,52% 0,92% 0,05% -0,41% 3,29% 0,63% 3,69% 6,76%

Totalavkastning respektive år, B 0,47% 1,48% -0,52% 0,92% 0,05% -0,41% 3,29% 0,63% 3,69% 6,76%

Totalavkastning respektive år, D 0,78% 1,79% -0,02% - - - - - - -

HMSMD25™ (jmf index) respektive år 1,13% 0,29% 0,49% 0,44% 1,61% 1,35% 7,54% 0,10% 3,61% 8,54%

Risk – och avkastningsmått¹

Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 0,98% 0,48% 0,20% 0,48% -0,18% 1,42% 1,96% 2,15% 5,21% 3,82%

Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 0,48% 0,30% 0,66% 0,89% 1,43% 2,76% 3,04% 3,25% 3,92% 3,99%

Risknivå skala 1-7 (KIID) 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Aktiv risk (2 år) 3,51% 0,83% 0,68% 0,75% 0,73% 0,91% 2,45% 1,28% 1,28% 1,29%

Totalrisk (2 år) 3,71% 0,44% 0,40% 0,24% 0,43% 0,80% 2,46% 1,15% 1,71% 1,74%

Totalrisk jmf index (2 år) 0,70% 0,70% 0,59% 0,75% 1,12% 1,62% 2,25% 2,19% 2,47% 2,81%

Kreditduration 2,53 - - - - - - - - -

Spreadexponering 3,58% - - - - - - - - -

Omsättning i fonden

Omsättningshastighet ggr/år 0,77 0,83 1,41 1,92 3,28 4,64 3,98 4,83 4,86 2,46

Kostnader under året, tkr¹

Förvaltningsavgift, A 0,67% 0,67% 0,66% 0,67% 0,67% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67%

Förvaltningsavgift, B 0,67% 0,67% 0,66% 0,67% 0,67% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67%

Förvaltningsavgift, D¹ 0,37% 0,37% 0,36% - - - - - - -

Årlig avgift, A 0,68% 0,69% 0,68% 0,67% 0,67% 0,66% 0,67% 0,68% 0,67% 0,67%

Årlig avgift, B 0,68% 0,69% 0,68% 0,67% 0,67% 0,66% 0,67% 0,68% 0,67% 0,67%

Årlig avgift, D 0,38% 0,39% 0,38% - - - - - - -

Transaktionskostnader, tkr -24 -60 -48 -153 -547 -1 092 -994 -607 -336 -97

Transaktionskostnader 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% - - -

1) Andelsklass D och startade 2018-12-14, fullständig data för perioden saknas därför. Risk och avkastningsmått avser enbart andelsklass A och B.

Nyckeltalsuppgifter
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FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV % AV FOND

STBNO 221121 3,62%

INDUTRADE 230223 3,56%

NIBE F220411 3,35%

LOOMIS FRN 230918 3,34%

SBBSS 1,072 230511 2,56%

SAMMANLAGD EXPONERING FÖRETAG % AV FOND*

INDUTRADE  4,58%

CASTELLUM 4,53%

STOREBRAND LIVFORSIKRIN 4,32%

ELEKTA 4,31%

BALDER 4,12%

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET 3,63%

POSTNORD 3,48%

NENT 3,33%

BLUESTEP BANK 2,99%

LIFCO 2,87%

TRYG FORSIKRIN 2,82%

BNK NORWEGIAN 2,64%

HEXAGON 2,57%

KUNGSLEDEN 2.57%

RESURS BANK 2,55%

DNB BANK 1,54%

* Tabellen anger sammanlagd exponering mot ett och samma företag eller 

företagsgrupp för de företag där fonden innehar mer än ett värdepapper.

ÖVRIG INFORMATION
Inga transaktioner har skett i derivatinstrument. 

Omsättning med närstående bolag uppgår till 0% av total omsättning.       

EXEMPELKUND 2020
Värde vid  
årets slut

Förvaltnings
avgifter

Övriga  
kostnader

Engångsinsättning 10 000 kr vid årets början,

Andelsklass A 10047,91 64,29 3,01

Andelsklass B 10047,87 64,29 2,99

Andelsklass C

Andelsklass D 10077,58 29,67 3,00

Månadssparande 100 kr per månad,

Andelsklass A 1219,74 4,22 0,21

Andelsklass B 1219,46 4,22 0,20

Andelsklass C

Andelsklass D 1221,53 2,27 0,20
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2019 NOTER 31dec20 31dec19

Intäkter och värdeförändring Not 1, Finansiella instrument

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper, 

räntor
-12 751 25 999 Se innehavssammanställning nästa sida

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument - 136 Not 2, Övriga tillgångar

Värdeförändring på derivatinstrument - 156 Upplupen värdepappersränta - -

Ränteintäkter 28 548 30 296 Fondlikvidfordringar - 98

Summa intäkter och värdeförändring 15 797 56 588 Summa övriga tillgångar - 98

Kostnader
Not 3, Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Förvaltningsavgifter

 Ersättning till fondbolag -13 059 -16 530 Upplupet förvaltningsarvode -1 068 -1 280

 Ersättning till förvaringsinstitut -268 -335 Övriga upplupna kostnader -20 -45

 Ersättning till tillsynsmyndighet -13 -13
Summa upplupna kostnader och förutbetal-
da intäkter

-1 087 -1 325

 Ersättning till revisorer -81 -105

Räntekostnader -55 -192 Not 4, Övriga skulder

Övriga kostnader -254 -590 Skuld avseende inlösen -208 -1 046

Summa kostnader -13 729 -17 764 Fondlikvidskulder - -

Summa övriga skulder -208 -1 046

Årets resultat 2 068 38 824

BALANSRÄKNING, TKR FÖRÄNDRING AV 
FONDFÖRMÖGENHET

Tillgångar Fondförmögenhet vid årets början 2 267 565 2 765 485

Överlåtbara värdepapper obligationer, not 1 1 935 715 2 252 022 Andelsutgivning 123 590 501 547

Penningmarknadsinstrument, not 1 - - Andelsinlösen -432 284 -1 036 721

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde

1 935 715 2 252 022 Lämnad utdelning -1 521 -1 569

Periodens resultat 2 068 38 824

Bankmedel och övriga likvida medel 24 997 17 817 Fondförmögenhet utgående 1 959 417 2 267 565

Övriga tillgångar, not 2 - 98

Summa tillgångar 1 960 712 2 269 936

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 

not 3
-1 087 -1 325

Övriga skulder, not 4 -208 -1 046

Summa skulder -1 295 -2 371

Fondförmögenhet 1 959 417 2 267 565

Poster inom linjen 

Utlånade värdepapper - -

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - -

Ställda säkerheter för derivat, värdepapper, tkr - -

Ställda säkerheter för derivat, likvida medel. tkr - -

Ställda säkerheter i procent av fondförmögenhet - -

Resultat- och balansräkning
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Finansiella instrument Antal Kurs
Marknads-

värde, tkr
Andel % Finansiella instrument Antal Kurs

Marknads-
värde, tkr

Andel %

Räntebärande obligationer Hälsovård 
ELEKTAF 220328 36 000 000 101,1 36 402 1,9%

Bank ELEKTAF 250313 48 000 000 100,0 48 023 2,5%

BLUESTEP FRN 211213 24 000 000 101,1 24 280 1,2% SUMMA HÄLSOVÅRD 84 425 4,3%
BLUESTEP FRN 220912 34 000 000 100,9 34 323 1,8%

BNK NORWEGIANF221212 16 000 000 100,2 16 046 0,8% Industriv.& Tjänster
BNK NORWEGIANF22916 36 000 000 99,4 35 803 1,8% EPIROC FRN 260518 28 000 000 100,4 28 148 1,4%

DNB FRN 270119 30 000 000 100,8 30 349 1,6% INDUTRADE FRN 220225 20 000 000 99,9 19 996 1,0%

ISLANDBANKI FRN21028 35 000 000 100,0 35 076 1,8% INDUTRADE FRN 230223 70 000 000 99,6 69 822 3,6%

JYSKE FRN 260519 20 000 000 100,8 20 218 1,0% LIFCO FRN 220902 28 000 000 100,4 28 141 1,4%

LANDSBANKI FRN220221 44 000 000 100,5 44 315 2,3% LIFCO FRN 230302 28 000 000 100,4 28 122 1,4%

LÄNSFÖRS FRN PERP 8 000 000 101,1 8 118 0,4% NIBE F220411 65 000 000 100,7 65 664 3,4%

RESURS FRN 220829 18 000 000 100,2 18 057 0,9% NOBINA FRN 240213 10 000 000 102,0 10 216 0,5%

RESURS FRN 230228 32 000 000 99,8 31 977 1,6% POSTNORDF210913 36 000 000 100,2 36 074 1,8%

SCBNOR FRN 220919 25 000 000 100,0 25 002 1,3% POSTNORDF220314 32 000 000 100,2 32 088 1,6%

SWEDA 1,5875 280508X SKF AB 1,125% 240610 38 000 000 101,8 38 910 2,0%

SUMMA BANK 351 874 18,0% VOLKSWAGENF220913 50 000 000 100,2 50 134 2,6%

VOLKSWAGENF230121 22 000 000 100,0 22 025 1,1%

Dagligvaror VOLVO TR FRN 230928 50 000 000 100,2 50 120 2,6%

AAKSS FRN 240322 40 000 000 99,0 39 628 2,0% SUMMA INDUSTRIV.& TJÄNSTER 479 461 24,5%
LOOMIS FRN 230918 66 000 000 99,2 65 491 3,3%

SUMMA DAGLIGVAROR 105 119 5,4% Informationsteknik 
HEXAGON FRN 241126 14 000 000 99,6 13 960 0,7%

Fastigheter HEXAGON FRN250917 36 000 000 101,0 36 370 1,9%

BALDER FRN 230119 20 000 000 100,2 20 072 1,0% SUMMA INFORMATIONSTEKNIK 50 330 2,6%
BALDER FRN 240306 40 000 000 101,5 40 631 2,1%

BALDER FRN 240605 10 000 000 101,4 10 152 0,5% Kraftförsörjning 
BALDER FRN 241206 10 000 000 99,2 9 930 0,5% ELLEVIO FRN 231209 30 000 000 102,5 30 783 1,6%

CASTELLUMF230317 27 000 000 102,1 27 575 1,4% SUMMA KRAFTFÖRSÖRJNING 30 783 1,6%
CASTELLUMF240521 20 000 000 101,0 20 224 1,0%

CASTELLUMF241002 20 000 000 101,5 20 377 1,0% Material 
CASTELLUMF260506 20 000 000 103,1 20 684 1,1% SCA FRN 250923 26 000 000 100,1 26 029 1,3%

FABEGE FRN 240622 30 000 000 102,1 30 651 1,6% SUMMA MATERIAL 26 029 1,3%
HUMLEGÅRD FRN 270922 14 000 000 100,1 14 012 0,7%

INTE FAST FRN 250901 24 000 000 100,4 24 119 1,2% Statliga bolag 
KUNGSLEDEN FRN241206 30 000 000 99,5 29 861 1,5% SBABF 250603 27 000 000 103,5 27 978 1,4%

KUNGSLEDEN FRN250618 20 000 000 102,3 20 466 1,0% SUMMA STATLIGA BOLAG 27 978 1,4%
SAGAX FRN 230616 18 000 000 99,3 17 877 0,9%

SBBNOR FRN 270130 21 000 000 100,2 21 089 1,1% Sällanköpsvaror 
SBBSS 1,072 230511 50 000 000 100,3 50 214 2,6% BILIA FRN 251001 20 000 000 98,1 19 695 1,0%

SV FAST 0,853 230309 10 000 000 99,6 10 030 0,5% SUMMA SÄLLANKÖPSVAROR 19 695 1,0%
SVE HANDEL FRN230923 50 000 000 99,8 49 892 2,6%

SUMMA FASTIGHETER 437 858 22,4% Teleoperatörer 

NENT FRN 240523 26 000 000 100,4 26 139 1,3%

Finans NENT FRN 250626 38 000 000 103,1 39 179 2,0%

KINNEVIK FRN 250219 34 000 000 99,5 33 869 1,7% TELE2 FRN 250610 14 000 000 102,3 14 336 0,7%

SPAR NORD FRN 231205 24 000 000 100,5 24 129 1,2% TELIA F221004 43 000 000 102,1 44 209 2,3%

STBNO 221121 71 000 000 99,6 70 878 3,6% SUMMA TELEOPERATÖRER 123 862 6,3%
STBNO FRN 490916 14 000 000 99,8 13 984 0,7%

TRYG FORS FRN 210526 42 000 000 100,7 42 385 2,2%

SUMMA RÄNTEBÄRANDE 
OBLIGATIONER 1 935 715 98,8%

TRYG FORS FRN 231026 13 000 000 100,0 13 058 0,7%

SUMMA FINANS 198 302 10,1% Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 935 715 98,8%

Specificering av värdepapper
Marknadsvärde  

tkr
% andel  
av fond

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 1 935 715 98,8%

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. – –

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. – –

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. – –

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-

för EES.
– –

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emission avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och 

öppen för allmänheten.
– –

7. Övriga finansiella instrument

Summa finansiella instrument 1 935 715 98,8%

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsberättelsen är upprättad enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt i tillämpliga delar Fondbolagens 

Förenings riktlinjer och vägledning. Samtliga finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan kurs saknas 

senaste köpkursen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån valutakursnoteringar som erhållits den 31 december 2020. Fonden har inga onoterade innehav per 31 

december 2020. Utförliga redovisning- och värderingsprinciper samt information om ersättningar framgår av sidorna 96-102 i årsberättelsen.

Värdepapper
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Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Styrelsen i Enter Fonder AB

avger härmed årsberättelse per den 31 december 2020  

för värdepappersfonden Enter Return

Stockholm den 10 mars 2021

Peter Sundgren

Ordförande

Gunilla 

Nyström

Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Svend Egil  

Bergh

Trine Charlotte 

Høgås-Ellingsen
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Rapport om årsberättelse
Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Enter Fonder AB, organisationsnum-

mer 556573-5114, utfört en revision av årsberättelsen för Enter 

Return för år 2020-01-01 – 2020-12-31, med undantag för hållbar-

hetsinformationen på sidorna 88-91. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med 

lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrif-

ter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Enter Returns finansiella ställning per den 31 

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen 

om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 

värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinfor-

mationen på sidorna 88-91.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-

der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende  

i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har  

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga  

och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas 

och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfon-

der samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbe-

rättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Revisionsberättelse

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets inter-

na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-

heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om 

årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planera-

de omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på 

sidorna 88-91 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om 

värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med 

vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns 

yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning 

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 

oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

 

Stockholm 10 mars 2021

Deloitte AB

  

Malin Lüning

Auktoriserad revisor

Till andelsägarna i Enter Return organisationsnummer 515602-3060



Ansvarsfulla och etiska investeringar 

Hållbarhet för oss
I Enter Fonders arbete att skapa avkastning för våra kunder 

spelar hållbarhetsfrågor en allt viktigare roll. Vi är övertygade 

om att bolag som inte tar sociala, etiska och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varu-

märkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta 

på. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad 

riskerar att få återverkningar på ett bolags aktiekurs arbetar 

Enter Fonder strukturerat för att integrera dessa aspekter i vår 

bolagsanalys och aktievärdering.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Väljer bort

Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelatera-

de kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i 

företag som bryter mot internationella konventioner utifrån 

FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

rätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av 

etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landmi-

nor, kluster- och atomvapen.

Etik och investeringar

Enter Fonder investerar inte i företag som äger fossila tillgång-

ar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som 

producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i före-

tag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion 

av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör 

från distribution av pornografiskt material.

Väljer in

När det gäller övriga bolag väger vi in hållbarhetsfaktorer i 

analysen. Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi 

regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom 

miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete 

tar vi hjälp av Sustainalytics. Enter Fonder omvandlar omdö-

men från Sustainalytics till numeriska värden (SRI-värde) och 

använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger 
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Alkohol Tobak Vapen Spel Fossila tillgångar* Pornografi

5% produktion 5% produktion 5% produktion 5% produktion/operatör Nolltolerans ägande
Nolltolerans produktion. 5% 

distribution

* avser bolag som äger fossila tillgånger för exploatering



på Enters prognoser för framtida vinster som leder fram till 

ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie 

som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter 

input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund 

av hållbarhetsrisker. Eftersom bolagsanalysen är riskorien-

terad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda 

SRI-värden, utan endast negativa värden ger utslag i vår 

bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhets-

faktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Hållbarhet i ägararbetet
Dialog och påverkan

Enter Fonder är en långsiktig investerare och aktiv fondförval-

tare. Det innebär att vi koncentrerar våra portföljer på relativt 

få innehav, vilket skapar förutsättningar för en nära och aktiv 

dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor. En del av dialogen 

sköts av portföljförvaltarna, vilket säkerställer att den får ett 

direkt och väl avvägt genomslag i bolags- och aktieanalysen. 

Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera den input 

vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt sätt att 

tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv 

riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både 

risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens 

och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Incidenter och vårt agerande

Ibland inträffar hållbarhetsrelaterade incidenter i portföljbolag. 

Det kan exempelvis vara rapporter om miljöolyckor, korrup-

tion eller arbetsplatsolyckor där företagets säkerhetsarbete 

ifrågasätts. Vid dessa tillfällen är SRI-värdet mindre användbart 

för att ta ett beslut om att sälja eller behålla en aktie, dels för 

att skadan redan är skedd, dels för att det initialt är svårt att 

bedöma problemets omfattning och företagets ansvar.

Enter arbetar vid dessa tillfällen efter följande modell:

• Inhämtar information om den aktuella händelsen.

• Diskuterar frågan direkt med bolaget och dess ledning. 

Följer löpande upp frågeställningen i syfte att verka för 

att en förbättring kommer till stånd. Enters uppfattning 

är att förändringsarbete i stora företag kräver tid och 

resurser och är därför uthålliga i synen på företagets 

förändringsprocess.

• En incidentrapport påverkar Sustainalytics analys och får 

därmed en direkt koppling till Enters bolagsanalys och 

investeringsbeslut.

Skulle Enter, med utgångspunkt från egna kontakter och den 

information man fått från Sustainalytics, komma till slutsatsen 

att ett förändringsarbete i ett företag inte kommer till stånd 

eller inte leder till önskvärt resultat, är Enters utgångspunkt att 

fonderna inte skall investera i det aktuella företaget alternativt 

avveckla befintlig investering. Avvecklingen skall ske på ett 

sådant sätt att det tillvaratar andelsägarnas intresse.
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Ansvarsfulla och etiska investeringar 

Hållbarhets och temafonder
Vårt hållbarhetsarbete och integreringen av hållbarhetsfakto-

rer i vår bolagsanalys gäller samtliga fonder i vårt utbud.

Resurser och åtaganden för hållbarhet
• Vi screenar kontinuerligt våra portföljer med hjälp av 

Sustainalytics genomlysning och erhåller löpande alerts 

vid incidenter. 

• Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag 

om deras hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och 

följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och 

möten med företagsrepresentanter. Incidenter följer vi 

upp i direkta kontakter med bolagen. 

• Enter Fonder har anslutit sig till Hållbarhetsprofilen (hall-

barhetsprofilen.se), ett forum skapat av SWESIF, Sveriges 

Forum för Hållbara Investeringar (swesif.org), för att till-

godose behovet av att på ett enkelt och överskådligt sätt 

få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier 

i sin förvaltning. Swesifs faktablad "Hållbarhetsprofilen" 

finns under respektive fonds sida på vår hemsida. 

• Vi mäter och rapporterar Koldioxidavtrycket för våra 

aktiefonder varje kvartal. 

• Som ett led i Enters hållbarhetsarbete har vi under-

tecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 

(UNPRI – United Nations Principles for Responsible 

Investments). PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar 

syftar till att införliva och implementera ESG-aspekterna 

(Environmental, Social and Corporate Governance) i det 

dagliga arbetet och i investeringarna. Vi lämnar årligen 

rapport till PRI om hur vårt arbete fortskrider och PRI 

ger oss därefter feedback för att vi skall utvecklas i vårt 

hållbarhetsarbete. Ta gärna del av vår rapport till PRI, du 

finner den på vår hemsida.

Du kan läsa mer om de sex principerna på UNPRI:s hemsida. 

Principerna innebär i korthet följande:

1. Vi skall integrera ESG aspekterna i vår investeringsanalys 

och i våra placeringsbeslut. 

2. Vi skall vara aktiva ägare och integrera ESG aspekterna  

i vår ägarpolicy och i vårt arbete. 

3. Vi skall verka för transparens i ESG frågor hos de bolag  

vi investerar i. 

4. Vi skall verka för att dessa principer följs och implemente-

ras i finansbranschen. 

5. Vi skall verka för att principerna kan implementeras på ett 

effektivt sätt. 

6. Vi skall redovisa våra aktiviteter och de framsteg vi gjort  

i vårt arbete att följa principerna.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Henrik Lindquist,  

Vilhelm Böhme eller Ulrica Alexander.
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Hållbarhetsinformation

Denna hållbarhetsprofil gäller för samtliga våra fonder; 

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, 

Enter Småbolagsfond, Enter Preserve, Enter Cross Credit och 

Enter Return.

Hållbarhetsinformation
	 Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonderna.

	 Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av 

fonderna.

Hållbarhetsaspekter som beaktas  
i förvaltningen av fonderna

 Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar-

rättigheter och likabehandling).

 Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, 

frågor om ersättningar till ledande befattningshavare  

och motverkande av korruption).

 Andra hållbarhetsaspekter.

Metoder som används för hållbarhetsarbetet
 Fonderna väljer in

  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens  

 val av bolag.

 Fonderna har specifika och uttalade kriterier för att välja in 

bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys 

av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet 

av bolag i fonderna.

  Fondernas förvaltare tar hänsyn till  

 hållbarhetsfrågor.

 Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser 

och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte 

vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonderna.

 Fondbolagets kommentar: Som en komplettering till 

den finansiella analysen är miljömässiga, sociala och 

affärsetiska faktorer avgörande parametrar vid val av 

bolag i fonderna. Detta genom att en särskild riskpremie 

är integrerad i Enters egenhändiga modell för bolags-

analys. Riskpremien baseras på en utvärdering av risk 

och handlingsberedskap inom miljömässiga, sociala och 

affärsetiska frågor. Ett bolag med hög risk och bristfällig 

handlingsberedskap erhåller ett lägre motiverat värde. 

Hållbarhetsrelaterade frågor får därmed en direkt koppling 

till investeringsprocessen. Analysföretaget Sustainalytics 

bistår Enter med utvärdering av bolagen och levererar 

kvantitativa ESG-betyg. Att utvärdera ett bolags håll-

barhetsarbete är komplext. Därför utför Enter även en 

kvalitativ bedömning av bolagets hållbarhetsarbete.

 

 Fonderna väljer bort

Fonderna placerar inte i bolag som är involverade i följande 

produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen  

i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är 

hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

  Klusterbomber, personminor

  Kemiska och biologiska vapen

  Kärnvapen

  Vapen och/eller krigsmaterial

  Alkohol

  Tobak

  Kommersiell spelverksamhet

  Pornografi

  Fondbolagets kommentar: Enter Fonder investerar  

 inte i företag som producerar pornografi  

 (nolltolerans). Högst fem procent av omsättningen  

 i ett bolag där placeringen sker får avse distribution  

 av pornografiskt material.

  Fossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondbolagets kommentar: Enter Fonder investerar  

 inte (nolltolerans) i företag som äger fossila till- 

 gångar för exploatering (kol, olja, gas).

  Uran

Internationella normer
Fonderna undviker att investera i bolag som är involverade i 

kränkningar av internationella normer och konventioner utifrån 

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 

affärsetik.

  Fonderna investerar inte i bolag som kränker  

 internationella normer

  Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar  

 åtgärder för att komma till rätta med identifierade  

 problem eller där fonden bedömer att bolagen inte  

 kommer att komma tillrätta med problemen under  

 en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det  

 enskilda fallet. 

 Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i 

hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte 
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att påverka dem i en mer hållbar riktning.

  Bolagspåverkan i egen regi

  Fondbolagets kommentar: Varje år kontaktar vi  

 skriftligen samtliga portföljbolag om deras  

 hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs  

 upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök  

 och möten med företagsrepresentanter. Incidenter  

 följer vi upp i direkta kontakter med bolagen.  

 Dialogen har som syfte att komplettera och  

 verifiera den input vi får från Sustainalytics. Vi ser  

 den också som vårt sätt att tillsammans med andra  

 förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom  

 att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och  

 möjligheter, skapas incitament för ökad transparens  

 och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

  Röstar på bolagsstämmor

  Fondbolagets kommentar: Vid tillfällen som anses  

 särskilt relevanta för att tillvarata andelsägarnas  

 intressen avseende exempelvis ESG-relaterade  

 frågor kan Fondbolaget vara representerat på  

 bolagsstämmor för att utnyttja sin rösträtt. 

Uppföljning av Enter Fonders  
hållbarhetsarbete för 2020

Etik och investeringar

Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade 

kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i företag 

som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global 

Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom 

områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption 

samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga 

värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och 

atomvapen.

Sedan oktober 2017 är samtliga Enters fonder klassade som 

etiska eftersom de följer särskilda riktlinjer när det gäller inves-

teringar. Det innebär att vi inte investerar i företag som äger 

fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte 

i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att 

investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från 

produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 

5% härrör från distribution av pornografiskt material. 

Screening 

Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet 

följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänsk-

liga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av 

Sustainalytics. 

Bolagsanalys i våra aktiefonder  

och i Enter Preserves aktiedel

Enter Fonder omvandlar omdömen från Sustainalytics till 

numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i 

vår bolagsanalys. Analysen bygger på Enters prognoser för 

framtida vinster som leder fram till ett motiverat pris för aktien. 

Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt tradi-

tionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre 

motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker. Eftersom bolags-

analysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt 

för aktier med goda SRI-värden, utan endast negativa värden 

ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman 

hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägar-

nas kapital. 

Bolagsanalys i räntefonderna  

och i Enter Preserves räntedel

Enters räntefonder omfattas av vårt hållbarhetsarbete enligt 

följande; ränteinnehaven screenas, vi för dialog med bolagen 

och där det är aktuellt utesluter vi innehav. Av praktiska skäl 

är det dock inte möjligt att faktiskt integrera SRI-värdet av ett 

räntepapper i vår värderingsmodell på det sätt som görs för 

aktier (se ovan). 

Dialog 

Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag om deras 

hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra 

förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företags-

representanter. Incidenter följer vi upp i direkta kontakter med 

bolagen. Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera 

den input vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt 

sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i 

positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, 

både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad trans-

parens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Fonderna har valt in

Vi har under året investerat i flera intressanta bolag som främjar 

en hållbar utveckling, bl a K2A, Re:newcell AB, Fasadgruppen 

AB och Scandinavian Biogas. K2A producerar Svanenmärkta 

bostäder med närproducerat svenskt trä och bygger de flesta 

av bostäderna i egna fabriker i Sverige. K2A har, som första 

bolag i världen, klassificerat sina aktier som gröna. Re:newcell 

AB återvinner cellulosa ur återvunna kläder och producerar 
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därmed en ny cirkulär textilfiber. Fasadgruppen fokuserar 

på renovering och nybyggnation av fasader. Genom tillägg-

sisolering kan en fastighet uppnå 30% lägre energikostnad. 

Scandinavian Biogas producerar biogas, vilket är en kostnads-

effektiv energikälla. Genom att samla ihop matavfall och andra 

restprodukter kan avfallet förvandlas till biogas. Biogas kan 

ersätta naturgas och efterfrågan förväntas öka ytterligare fram-

över. Biogödsel kan även erhållas som en biprodukt. 

Fonderna har valt bort

I enlighet med våra exkluderingskriterier som står angivna i 

fondernas faktablad (KIID), i informationsbroschyren och på vår 

hemsida investerar vi inte i bolag som äger fossila tillgångar för 

exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som pro-

ducerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag 

där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av 

alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från 

distribution av pornografiskt material. Vi exkluderar exempelvis 

bolag som Evolution Gaming, SAAB, Lundin Petroleum och 

Swedish Match.

Fonderna har påverkat

Vi väljer att påverka bolagen främst genom direkt dialog med 

företagsledningen. Vi tror att den direkta dialogen med företa-

gen i vårt investeringsunivers är ett mycket kraftfullt och viktigt 

verktyg för engagemang. Vi gör flera företagsbesök varje vecka 

under året och hållbarhetsfrågor är då en integrerad del av 

dessa dialoger. 

Vår erfarenhet är att ganska få kapitalförvaltare använder sig av 

möjligheten att tala direkt med företagsledningen. Hur man på 

ett effektivt sätt påverkar ett bolag är en pågående bedömning. 

Om vi framöver skulle bedöma att en röst vid en bolagsstämma 

är mer effektivt kan vi välja den vägen.

Under 2020 har vi kontaktat följande bolag avseende rapporte-

rade alerts/incidenter: 

Bolag Ärende
Fond som under 
året haft innehav 
i bolaget

AAK Expressen publicerade i maj i år ett längre reportage där tidningen på plats i naturreservatet Teso Nilo i Indonesien följt en illegal 

handelskedja av palmolja. I reportaget kopplar Expressen samman den illegala palmoljan till kvarnar som finns publicerade på AAKs 

publika lista över sina underleverantörers samarbetspartners. AAK blev erbjudna att delta i reportaget men avböjde för att istället ge 

svar på Expressens frågor via sina egna kanaler genom ett offentligt pressmeddelande. I pressmeddelandet klargjorde AAK att de inte 

köper palmolja direkt från någon av de kvarnar som Expressen pekar ut. AAK förtydligar också att de klassar naturreservatet Teso Nilo 

som ett högriskområde, detta innebär att bolaget kräver 100% spårbarhet hela vägen till plantage för all palmolja med härkomst från 

reservatet. 

Trots att AAK själva dementerar att någon illegal palmolja från Teso Nilo ska ha nått bolagets produktion ser vi på Enter allvarligt 

på samtliga anklagelser av denna karaktär. Illegal palmolja i AAK:s produktion är inget vi accepterar och vi förväntar oss att bolaget 

ständigt utvecklar sina metoder för att identifiera och utesluta bristfälliga aktörer i leveranskedjan. Den problematik som belyses i 

Expressens reportage är i sak ingen nyhet. AAK köper all sin palmolja via underleverantörer och är därför beroende av att dessa aktö-

rer lever upp till överenskomna krav och principer. AAK:s VD Johan Westman poängterar själv i en senare intervju med Expressen att 

det är mycket svårt att fullt ut försäkra sig om att så sker.

Reportaget är däremot en viktig påminnelse om betydelsen av att alltjämt ställa höga krav på AAK i vårt arbete som aktiva ägare. 

AAK har varit en del i våra portföljer i snart 12 år och vi har alltid haft en nära dialog med bolaget. Historiskt har en förutsättning för 

Enters investering i AAK bland annat varit bolagets kontinuerliga utveckling i palmoljefrågan. Även i framtiden kommer detta att vara 

en avgörande förutsättning för bolagets plats i våra portföljer.

Efter att reportaget publicerades har vi därför diskuterat frågan med representanter från AAK, bland annat med Tim Stephenson, 

bolagets ansvarige för inköp av palmolja. Vi har även samtalat med sakkunniga från andra organisationer för att skapa oss en bredare 

bild av problematiken. Exempelvis har samtal förts med Världsnaturfonden (WWF) och den oberoende organisationen Chain Reaction 

Research. 

AAK verkar i en av världens mest ifrågasatta branscher. Vi är däremot av åsikten, likt WWF, att palmoljan i dagsläget inte är ersätt-

ningsbar. Fokus bör, istället för bojkott av varan, riktas mot att driva hela branschen till att bli så hållbar som möjligt och eliminera all 

form av illegal palmolja. Här har AAK varit en viktig kraft och vi ser goda förutsättningar för att så kommer förbli även i framtiden. 

Enter Fonders påverkansarbete bedrivs som vanligt genom vår nära dialog med bolaget, men i AAK:s fall även tillsammans med 

andra investerare genom att vi stödjer PRI:s särskilda arbetsgrupp för palmolja.

Enter Select 
Enter Select Pro 
Enter Sverige 
Enter Sverige Pro 
Enter Småbolagsfond 
Enter Cross Credit 
Enter Return

Balder Balders finanschef Marcus Hansson och CFO/ekonomidirektör Magnus Björndahl häktades 29 maj för grovt insiderbrott. Enligt 

medieuppgifter rör anklagelserna insiderhandel i Balderägda Collector där Marcus Hansson sitter i bolagets styrelse. 

Magnus Björndahl avslutade under sommaren sin anställning hos Balder. 

Anklagelserna är begränsade till en (tidigare två) ledande befattningshavare i Balder och rör enbart personernas agerande kring 

Collector, dvs. ej direkt kopplat till Balder som företag. Givet att en brottsutredning är pågående bedömer vi att någon form av dialog 

med företaget inte skulle tillföra någon ny information. Vi avvaktar resultatet av utredningen och kommer att göra en ny bedömning 

när den, och en eventuell rättsprocess, är färdig.

Enter Sverige 
Enter Sverige Pro 
Enter Select 
Enter Select Pro

Hållbarhetsinformation
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Beijer Ref Det nyazeeländska konkurrensverket öppnade under hösten en utredning mot Beijer Ref rörande misstänkt konkurrensbegränsande 

verksamhet. Utredningen gäller bolagets förvärvande av Heathcraft New Zeeland 2018 och den avyttring av bolaget till Reece som 

skedde ett år senare. Till media meddelar bolagets VD Per Bertland att han inte anser att Beijer Ref har agerat på ett sätt som bryter 

mot något regelverk i samband med affärerna. Enter Fonder kommer att lyfta frågor kring missbruk av marknadsposition i den löpan-

de dialogen med bolaget men inväntar tillsvidare utfallet från den nyzeeländska utredningen. 

Enter Sverige
Enter Sverige Pro
Enter Select
Enter Select Pro

Electrolux Organisationen ASPI uppmärksammade i början av 2020 misstänkt tvångsarbete på ett stort antal kinesiska fabriker, däribland en 

aktör i Electrolux underleverantörskedja.

Människorättsorganisationer har länge kritiserat den kinesiska regimen för det förtryck som bedrivs mot muslimska uigurer från 

Xinjiang provinsen. Närmare en miljon uigurer misstänks vara frihetsberövade och instängda i s.k. omskolningsläger där de enligt den 

kinesiska staten ska utbildas för att motverka terrorism och extremism. Flertalet av dessa människor misstänks nu ha förflyttats från 

omskolningslägren till fabriker runtom i Kina. 

Detta har föranlett Enter att initiera en dialog med Electrolux’ Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing, samt Henrik Sundström, 

VP Group Sustainable Affair. 

För att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks i leverantörskedjan arbetar Electrolux primärt med en hög grad av fysisk 

närvaro hos leverantörer i särskilt utsatta områden. I den senaste riskutvärderingen flaggas 8 länder som särskilt utsatta, Kina är ett av 

dessa. Cirka 350–450 platsbesök utförs årligen på dessa anläggningar, både av egen personal med lokal närvaro samt externa aktörer. 

Kan Electrolux påvisa brister inom vissa områden, exempelvis tvångsarbete, har man strikt nolltolerans och dessa leverantörer skall 

uteslutas. Man poängterar att man inte upplever att någon leverantör är affärskritisk till den grad att en omgående exkludering skulle 

innebära stora störningar av verksamheten.

För att hantera den inträffade situationen i Kina har Electrolux initierat en process i flera steg. I ett inledande skede har man vänt 

sig till samtliga leverantörer i Kina och bett om en redogörelse över deras situation. I rapporten från ASPI namngavs särskilt en aktör 

i Electrolux’ underleverantörskedja. Denna leverantör menar att uigurer arbetar i fabriken, men att dessa arbetar på helt lagliga 

premisser. Detta accentuerar tydligt den problematik man stöter på när man försöker föra dialog kring dessa frågor med kinesiska 

företrädare. Kritik av den kinesiska statens intentioner bemöts inte sällan av motsättning och ovilja till samarbete. Ibland så till den 

grad att det kan äventyra anställdas säkerhet. Med anledning av detta kommer Electrolux inte att använda sig av inhemsk personal i de 

viktiga platsbesöken som kommer att krävas för att utvärdera dessa situationer. Platsbesöken kommer istället att utföras av personal 

från det svenska kontoret. Så fort den rådande omvärldssituationen tillåter resor av detta slag igen så inleds arbetet med platsbesök 

hos samtliga leverantörer i Kina. 

Vi bedömer att Electrolux vidtar relevanta åtgärder och vi fortsätter följa processens utveckling i en tät dialog med bolaget. Enter 

kommer också att utvärdera övriga investeringar som kan vara exponerade mot denna typ av risk och initiera en dialog med dessa 

bolag.

Enter Sverige
Enter Sverige Pro
Enter Select
Enter Select Pro

H&M I samband med övervakningen av våra portföljinnehav noterade vi anklagelser om förekomst av så kallad "forced labour" kopplat 

till den uiguriska befolkningen i Kina. Worker Rights Consortium (WRC) har noterat att H&M tillhör de företag som kan ha anställt 

kinesiska underleverantörer som har använt tvångsarbete. Vi vände oss till Hendrik Alpen, Global Sustainability Department H&M för 

en kommentar.

Hendrik beskriver situationen för den uiguriska minoritetsgruppen i Kina som mycket oroande, samtidigt som den är mycket politisk 

och komplex. Enligt vad han vet och har sett publicerat av WRC eller i t ex APSI-rapporten finns det inga anklagelser eller bevis för att 

H&M produkter har tillverkats med tvångsarbete.

Det finns dock en ökad risk i Kina för att alla typer av produkter som antingen helt eller delvis tillverkas i Xinjiang-regionen är kopp-

lade till tvångsarbete. Det finns också en ökad risk för tvångsarbete på det kinesiska fastlandet på grund av regeringslättnadsprogram 

för "välgörenhet", där Uyghur och andra minoritetsgruppsarbetare förs till andra delar av landet.

H&M bekräftar att de inte har någon första eller andra nivå på produktion i Xinjiang-regionen. H&M:s produkt ”Better Cotton” certi-

fierar inte längre bomull från Xinjiang. H&M har upprepade gånger informerat alla sina leverantörer i Kina om sina krav när det gäller 

tvångsarbete, och att de betraktar de nämnda arbetsprogrammen som tvångsarbete samt erhållit bekräftelser från alla leverantörer 

att de inte deltar i dessa program.

Vad som har konstaterats av WRC och i ASPI-rapporten är att en tygfabrik som ägs av Huafu misstänktes vara en del av de nämnda 

arbetsprogrammen. H&M Group har ingen affärsrelation med denna fabrik. Moderbolaget Huafu är dock en av de största textilleve-

rantörerna i Kina, och H&M har en indirekt (andra nivå) affärsrelation med en av deras många fabriker i Kina (liksom med en av deras 

fabriker i Vietnam). Enligt UNGPBHR undersöktes denna fabrik men man kunde inte hitta några tecken på att den skulle vara en del 

av några tvångsarbetsprogram. H&M har en fortsatt dialog med fabriken och dess moderföretag och står i nära kontakt med andra 

varumärken och flera intressenter inklusive WRC om hur man kan ta itu med denna angelägna fråga på politisk nivå.

Enter fortsätter att följa utvecklingen och hålla dialog med H&M.

Enter Sverige
Enter Sverige Pro
Enter Select
Enter Select Pro

Peab Vi har kontaktat Peab med anledning av en incident kopplad till en Peabs arbetsplatser i Östersund. Enligt uppgift skall anställda ha 

skadats efter att ha exponerats för kolmonoxid. Peab svarar att de ser mycket allvarligt på 

denna händelse. De har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att det inträffar igen. Alla berörda är åter i arbete och Peab säger 

sig strikt ha följt läkarnas rekommendationer och försökt att anpassa arbetsuppgifterna utifrån de förutsättningarna som var och 

en har. Detta har även implementerats i Peabs rehabiliteringsplaner. Det kommer dock att ta ytterligare tid innan de är helt och fullt 

arbetsföra. Enter kommer eventuellt att vilja ta del av information av det förebyggande arbetet.

Enter Sverige
Enter Sverige Pro
Enter Select
Enter Select Pro

Sandvik I juli omkom två anställda på Sandviks anläggning i Gimo när de utförde ett underhållsarbete i en vätgastank. Kort efter olyckan 

meddelande Åklagarmyndigheten att en förundersökning om arbetsmiljöbrott har inletts. En utredning som Sandvik avser att fullt ut 

samarbeta i enligt bolagets talesperson. Med anledning av den pågående förundersökningen och de oklara omständigheterna kring 

olyckan valde Enter att inledningsvis avvakta i dialogen med Sandvik för att ge bolaget chansen att slutföra sin interna utredning. Vi 

har i november månad initierat kontakt med bolaget där vi förväntar oss att få större klarhet kring det inträffade och förhoppningsvis 

ta del av eventuella planerade framtida åtgärder.

Louise Tjeder, VP Investor Relations på Sandvik har återkopplat till oss i frågan. Hon säger att säkerheten är mycket högt prioriterat 

på Sandvik och de ser mycket allvarligt på det som hänt. De har ytterligare sett över säkerhetsrutinerna och verksamheten där olyckan 

inträffade är nu igång sedan en tid tillbaka. Utredningarna via polis/åklagare, samt Arbetsmiljöverket (där Sandviks utredning är en 

komponent) pågår fortfarande. De vill avvakta med ytterligare kommentarer till dess att utredningen är klar. 

Enter har bett att få ta del av slutsatserna i pågående utredningar och eventuella konsekvenser detta får på säkerhetsaspekter och 

kommer att på nytt återkomma i frågan.

Enter Sverige
Enter Sverige Pro
Enter Select
Enter Select Pro
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Peter Sundgren, Ordförande

Peter är advokat och delägare på Advokatfirman Vinge 

i Stockholm sedan 2015. Peter har ca 15 års erfarenhet 

inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och annan 

affärsjuridik med inriktning mot bl a energi och finansiella 

institutioner.

Gunilla Nyström, Ledamot

Gunilla är jurist och har lång erfarenhet från befattningar 

inom bl a domstolsväsendet och SEB. Under 2001 – 2013 

var hon SEB:s privatekonom. Gunilla var därefter VD för AMF 

Fonder 2013-2017.

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen, Ledamot

Trine är civilekonom från Handelshögskolan i Trondheim. 

Trine har erfarenhet från extern- och internrevision av 

finansiella företag efter att i 7 år arbetat på Deloitte. Hon 

arbetar nu med ekonomi och finans på Pareto AS.

Svend Egil Bergh

Svend Egil Bergh har arbetat på Pareto sedan 2014 och 

är företagets CFO. Han har tidigare erfarenhet som 

auktoriserad revisor i Deloitte. Svend har en magister-
examen i företagsekonomi samt i redovisning och 

revision från Handelshögskolan BI.

Styrelsen
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Henrik Lindquist, VD 

Henrik har arbetat med fokus på svenska värdepapper och 

portföljförvaltning i mer än 30 år. Åren 1987-1999 ingick 

Henrik i förvaltningsteamet på Alfred Berg. Han är civileko-

nom från Göteborgs Universitet och var med och startade 

Enter Fonder 1999.

Sten Lindquist, Ansvarig för aktieförvaltningen  

samt aktieförvaltare/analytiker 

Sten har ca 30 års erfarenhet av aktieförvaltning och analys. 

Han var med och startade Enter 1999 och leder aktietea-

met. Sten har tidigare bl a arbetat på Alfred Berg. Sten har 

civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och 

Stockholms Universitet.

Mohammed Farahani, CFO och Vice VD

Mohammed har från 2009 varit verksam på KPMG, sedan 

2013 som auktoriserad revisor. Där arbetade han primärt 

med revision och rådgivning till företag inom den finan-

siella sektorn. Han började på Enter i mars 2015 som CFO. 

Mohammed är civilekonom från Stockholms universitet och 

HEC Lausanne.

Ledning och förvaltning

Daniel Nordkvist, Kundansvarig Institutionella kunder

Daniel är kundansvarig mot institutionella kunder. Han 

har 20 års erfarenhet från bank och kommer närmast från 

Danske Bank där han varit ansvarig för försäljning av post 

trade-tjänster mot svenska institutionella kunder. Daniel har 

en magisterexamen från Linköpings Universitet med inrikt-

ning mot strategi och marknadsföring.
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Göran Fock, Trading/Aktieanalys

Göran ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han kommer 

närmast från SEB där han varit verksam som mäklare i 20 år.

Cecilia Persson, Aktieförvaltare/analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet på Enter. Hon har över 20 

års erfarenhet som aktieförvaltare och analytiker med fokus 

på hållbara investeringar. Cecilia har en magisterexamen  

i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Jon Hyltner, Aktieförvaltare/ analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han kommer när-

mast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat 

som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i national-

ekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell, Ränteförvaltare

Gustaf ingår i förvaltningsteamet på Enter. Närmast kommer 

Gustaf från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som 

fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörs- 

och en examen i nationalekonomi från Lunds Universitet.

Ledning, försäljning och förvaltning
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Nathalie Gylling, Operations

Nathalie ingår i Enters Operations team. Hon kommer 

närmast från en tjänst som Investment Controller på 

Danske Capital AB. Nathalie har en Bachelor of Business 

Administration från Lunds Universitet.

Pia Jensen, Operations

Pia ingår i Enters Operations team. Pia har en fil. kand. från 

Stockholms Universitet och en examen från IHM Business 

School.

Vilhelm Böhme, Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm har en civilingenjörsexamen med inriktning på 

finansiell matematik från KTH samt studier inom ekonomi 

på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i Enters Operations 

team.

Ulrica Alexander Cloud, Marknadsassisstent

Ulrica arbetar med marknadsföring av Enters produkter. 

Hon kommer närmast från en tjänst som VD- och mark-

nadsassistent på Magnusson Advokatbyrå och har mångårig 

administrativ erfarenhet.

Operations och administration
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Redovisningsprinciper 
Årsberättelse för värdepappersfond är upprättad enligt lag 

(2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens 

föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt 

i tillämpliga delar Fondbolagens Förenings riktlinjer och 

vägledning.

Årsberättelse för specialfond är upprättad i tillämpliga delar 

enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder samt i tillämpliga 

delar Fondbolagens Förenings riktlinjer och vägledning.

Värdering av finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till gällande marknadsvärde. 

Gällande marknadsvärde kan fastställas genom olika metoder, 

vilka tillämpas enligt följande ordning: 

1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv mark-

nad ska senaste betalkurs på balansdagen användas. Om 

balansdagen inte är handelsdag gäller motsvarande för 

senaste handelsdag före balansdagen. Om senaste betal-

kurs inte finns att tillgå tillämpas senaste köpkurs.

2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv 

marknad ska gällande marknadsvärde härledas uti-

från information om liknande transaktioner som skett 

under marknadsmässiga omständigheter den senaste 

tidsperioden.

3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppen-

bart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas 

genom att en värderingsmodell som är etablerad på 

marknaden används.

Samtliga finansiella instrument, derivatinstrument, övriga 

tillgångar och skulder har värderats till marknadsvärde per 

den 31 december 2020. Vad avser finansiella instrument 

som handlas på börs eller på en aktiv marknad har innehav-

et värderats till den senaste betalkurs vid stängningen den 

31 december 2020 eller, om sådan inte fanns, den senaste 

köpkursen som noterats på de auktoriserade marknadsplat-

serna. Ingen av fonderna har onoterade innehav per den 31 

december 2020. Utländska värdepapper är omräknade till 

svenska kronor efter de valutanoteringar som erhölls den 31 

december 2020.

Nyckeltalsuppgifter
Beräkning sker efter de rekommendationer som 

Fondbolagens Förening antagit. 

Andelsägarens beskattning för utdelningar i 
andelsklass B år 2020
Utdelningar från andelsklass B i fonderna Enter Cross Credit 

B, Enter Preserve B samt Enter Return B och kapitalvinster 

vid försäljningar av fondandelar beskattas inom inkomstsla-

get kapital. Skattesatsen är 30 procent för fysiska personer, 

bosatta i Sverige, eller svenska dödsbon. För utländska andel-

sägare och utländska juridiska personer innehålls kupongskatt 

som är 30 procent eller lägre om annat följer det dubbel-

beskattningsavtal som Sverige tecknat med det land där 

andelsägaren har sin skattemässiga hemvist. 

Schablonintäkt
Värdepappersfonder och specialfonder är inte längre 

skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. 

Andelsägaren som direktinvesterar skall ta upp en scha-

blonintäkt. Underlaget beräknas på marknadsvärdet av de 

fondandelar som man ägde vid kalenderårets ingång och 

uppgår till marknadsvärdet * 0,4 procent. För en fysisk 

person innebär detta att den faktiska skatten på underlaget 

blir 0,12 procent vid en skattesats om 30 procent på kapi-

talinkomsten (0,4% * 30 %). För en juridisk person beskattas 

schablonintäkten med aktuell skattesats för inkomstslaget 

näringsverksamhet, för närvarande 21,4%.

Vid investeringar genom ISK samt kapitalförsäkringar gäller 

särskilda skattemässiga regler. 

Kontrolluppgifter
Fondbolaget skickar kontrolluppgifter till Skatteverket för 

andelsägare som är fysiska personer bosatta i Sverige, eller 

svenska dödsbon och som under året erhållit utdelning, 

erlagt preliminärskatt, kapitalvinst, kapitalförlust, schablon-

intäkt samt uppgifter om andelsinnehav vid årets utgång. 

För utländska fysiska personer lämnas endast uppgift om 

kapitalvinst i räntefond, kupongskatt samt uppgifter om 

schablonintäkt. 

Om fondsparande  Risker 
Placeringar i fonder är alltid förknippade med ett risktagande. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i 

värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det 

insatta kapitalet. 

Information om fondens riskprofil redovisas i respektive fonds 

förvaltnings- respektive verksamhetsberättelse. 

Allmän information
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Information om fondbolaget

Ägarpolicy 
Enligt FFFS (2013:9, 2013:10) ska Enter Fonder AB:s styrelse 

fastställa interna regler där det anges vilka strategier som 

fondbolaget ska följa för att bestämma när och hur fondbo-

laget ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella 

instrument som ingår i varje fond. Rösträtterna ska enbart 

användas till förmån för fonden. Strategierna ska vara effektiva 

och lämpliga och omfatta åtgärder för att

1. bevaka relevanta företagshändelser,

2. säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda 

värdepappersfondens mål och placeringsinriktning, och

3. förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när 

rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för 

investerarna. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits utifrån 

dessa strategier ska finnas tillgängliga för fondandelsägaren. 

Fondbolagens förening har även fastställt riktlinjer för 

föreningens medlemsföretag vad gäller fondbolagens äga-

rutövande. Eftersom fondbolaget är ett medlemsföretag har 

fondbolagets ägarpolicy anpassats även till dessa. 

Mot ovan angivna bakgrund har fondbolaget antagit följande 

ägarpolicy. 

Avgörande för valet i det enskilda fallet ska vara vilket alterna-

tiv som bedöms bäst tillgodose målet om god avkastning på 

lång sikt för fondandelsägare. 

Syftet med ägarutövande är att på lång sikt maximera värdet 

på fondernas innehav och att aktivt och ansvarsfullt utöva de 

rättigheter och skyldigheter, som följer med ett ägande i de 

företag som fonderna har placerat i.

Fondbolaget allmänna riktlinjer
Fondbolaget ska eftersträva att företag som fonden investerar 

i agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt följer i övrigt 

god sed på aktiemarknaden.

Fondbolaget ska eftersträva att de reglerade marknaderna  

i Sverige även framöver har goda förutsättningar att förbli 

attraktiva och effektiva marknadsplatser. 

Fondbolaget ska eftersträva att principer för valberedningsar-

betet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt.

Fondbolaget ska eftersträva att de företag som fonden 

investerar i har väl sammansatta styrelser avseende kom-

petens, och i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för 

bolagsstyrning anger. 

Fondbolaget bevakar företagshändelser och följer de företag 

som fonden investerar i för att på ett tidigt stadium kunna 

identifiera behov av dialog med företaget.

Utövande av rösträtt
Det är i slutändan fondbolagets förvaltare för respektive  

fond som bedömer om fondbolaget ska utöva sin rösträtt  

vid bolagsstämman. Fondbolagets strategi är dock att inte 

primärt ta på sig en aktiv ägarroll eller delta i valberedningar 

och styrelsearbete. Detta för att kunna vara obunden från 

företaget i de investeringsbeslut som fondbolaget kan behöva 

ta för att tillvarata andelsägarnas intresse.

Fondbolaget kommer inte heller primärt att vara represen-

terad på bolagsstämmor för att utnyttja sin rösträtt om inte 

respektive ansvarig fondförvaltare gör en annan bedömning.

 

Bolagsstämma 
Om fondbolagets förvaltare anser att det ligger i andel-

sägarnas intresse kommer Fondbolaget att göra avsteg från 

ovan nämnda strategi. När avsteg görs ska ägarrollen utövas 

uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Detta 

innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstående 

bolag vid ägarutövande alltid måste stå tillbaka vid eventu-

ella intressekonflikter. För att förhindra intressekonflikter ska 

fondbolagets verkställande direktör eller annan person som 

fondbolaget utser vara fondbolagets representant i det fall 

fondbolaget väljer att delta i valberedningar och styrelse-

arbete. Fondbolaget kommer också redovisa de skäl som 

ligger till grund för att aktivt delta vid bolagsstämma eller  

i valberedningar. 

Att delta i bolagsstämma där fondbolaget ansluter sig till 

majoritetens mening där denna är okontroversiell, ska inte 

anses som aktivt deltagande som kräver särskild redovisning. 

Fondbolagets ska alltid eftersträva ett gemensamt agerande 

i eventuella strategi- och placeringsfrågor kring fondbo-

lagets fonder för att därmed undvika intressekonflikter. 

Kontaktperson i ägarfrågor är ansvarig för aktieförvaltningen, 

Sten Lindquist, telefon +46 8 790 57 11.
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Klagomålsärende
Fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn,  

som fondbolag och följer de lagar och förordningar som 

Finansinspektionen och Fondbolagens förening beslu-

tar om. I föreskrift har Finansinspektionen lämnat råd och 

anvisningar hur klagomålshantering ska fungera hos fondbo-

laget. Kunden kan erhålla vägledning från Konsumenternas 

Bank- och finansbyrå och genom den kommunala 

konsumentvägledningen.

Styrelsen har fastställt på vilket sätt ett klagomål ska hanteras 

av fondbolaget:

• Ansvarig för beredningen/hanteringen av alla klagomål 

hos fondbolaget är vice verkställande direktör.

• Beslut i ärendet fattas av vice verkställande direktör  

tillsammans med verkställande direktören.

• All kommunikation ska företrädesvis ske skriftligen och 

besked ska lämnas så snart som möjligt om hur fondbo-

laget har bedömt ärendet och på vilket sätt fondbolaget 

har följt upp ärendet.

Regelverk
Samtliga lagstiftningar, förordningar och rekommendationer 

redovisas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt 

Fondbolagens förening www.fondbolagen.se.

Styrelsen för Fondbolagens förening har antagit en svensk 

kod för fondbolag.
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Enters ersättningspolicy

Enligt föreskrifterna ska fondbolaget ha en ersättningspolicy 

som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv 

riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till fondbolagets storlek och interna 

organisation samt verksamhetens art, omfattning och kom-

plexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med 

affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen för 

förvaltaren, värdepappersfonder och de förvaltade alternativa 

investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa inves-

teringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder 

som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

Fondbolaget ska analysera vilka risker som är förenade med 

fondbolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. 

Fondbolaget ska på grundval av analysen identifiera betydan-

de risktagare. 

Policyns målgrupp
Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i fondbolaget.

Riskanalys
Av regelverket framgår att fondbolaget årligen ska genomföra 

en riskanalys i syfte att identifiera betydande risktagare inom 

fondbolaget. Fondbolaget ska i analysen beakta samtliga 

risker som fondbolaget är eller kan komma att bli exponera-

de för inklusive de risker som är förenade med fondbolagets 

ersättningspolicy och ersättningssystem. 

Fondbolagets förmåga att identifiera betydande risktagare 

är avgörande för att uppnå regelverkets krav på en sund och 

effektiv riskhantering samt motverka överdrivet risktagande. 

Varje anställd ska bedömas utifrån sin egen individuella påver-

kan på risknivån i fondbolaget samt utifrån den påverkan på 

risknivån som avdelningen eller gruppen han eller hon tillhör. 

Det åligger fondbolagets VD att varje år genomföra ovan 

angiven analys och presentera ett skriftligt underlag till sty-

relsen, som fattar beslut om vilken personal som ska utgöra 

särskilt reglerad personal hos fondbolaget. I det fall personal 

nyanställs under året ska VD se till att en prövning görs om 

den nyanställde ska ingå i kretsen av särskilt reglerad personal 

och i tveksamma underställa styrelsen frågan för beslut.

Åtgärder för att undvika intressekonflikter
Ett system som ger en stor ersättning till en enskild anställd 

som bidragit till goda resultat i det korta perspektivet, men 

vars beslut på längre sikt kan leda till förluster för fondbolaget, 

kan snedvrida de anställdas perspektiv och kan få dem att 

bortse se från fondbolagets bästa i det långa loppet.

En felaktig utformning av ersättningssystem och betalningar 

av rörliga ersättningar kan dessutom påverka fondbolagets 

likviditet negativt och få till följd att fondbolaget inte uppfyller 

kraven i regelverket.

Mot denna bakgrund är det av största vikt att fondbolaget 

försäkrar sig om att dess ersättningspolicy och ersättnings-

system är förenliga med och främjar en sund och effektiv 

riskhantering. Ett led i detta arbete är att identifiera och 

redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika intres-

sekonflikter. Nedan redovisas vilka åtgärder som fondbolaget 

kommer att vidta.

Styrning och kontroll
Styrelsen ska besluta om ersättning till särskilt reglerad perso-

nal. Detta avser såväl fast som rörlig ersättning.

VD ska besluta om ersättning till personal som inte ingår i 

kretsen av särskilt reglerad personal.

Mot bakgrund av fondbolagets storlek, storleken på de av 

fondbolaget förvaltade fonderna, fondbolagets interna 

organisation samt verksamhetens art, omfattning och kom-

plexitet gör fondbolaget bedömningen att fondbolaget inte 

har behov att bilda en särskild ersättningskommitté. Det ska 

istället åligga en utsedd styrelseledamot att bereda sådana 

styrelsebeslut om ersättning och åtgärder som angetts ovan. 

I denna bedömnings- och utvärderingsprocess ska funktio-

nen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad 

delta vid behov. Den särskilt utsedda styrelseledamoten får 

inte ingå i fondbolagets verkställande ledning och ska ha 

tillräcklig kunskap och erfarenhet av frågor om ersättning och 

riskhantering. 

Fondbolagets funktion för internrevision ska minst årligen 

granska om fondbolagets ersättningssystem överensstämmer 

med ersättningspolicyn. Funktionen ska senast i samband 

med att årsredovisningen fastställts rapportera resultat av 

granskningen till styrelsen.

Om anställda i kontrollfunktioner får rörlig ersättning enligt 

nedan, ska styrelsen och VD se till att den bestäms utifrån mål 

som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av resulta-

tet i de affärsområden de kontrollerar.
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Kriterier för fast och rörlig ersättning
Fondbolagets ersättningspolicy ska innehålla tydligt fastställ-

da kriterier för fast respektive rörlig ersättning och redogöra 

för skillnaderna mellan kriterierna. Det åligger styrelsen att till 

berörda personer kommunicera kriterierna för rörlig ersätt-

ning innan starten på den period som ersättningen avser.

Resultatbedömning och riskjustering
Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska de finansiella och 

icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för 

beslut om ersättning till Särskild reglerad personal specifice-

ras och dokumenteras, och biläggas det styrelseprotokoll där 

beslutet om Rörlig ersättning har fattats.

I föreskrifterna anges följande: bolagets bedömning av resul-

tat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, 

ska baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som 

framtida risker ska beaktas. 

 

Om bolaget använder sig av subjektiva bedömningar för 

justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden 

som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och 

dokumenterade. 

Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspek-

tiv, bland annat anpassat till livscykeln för värdepappersfonder 

och de alternativa investeringsfonder som förvaltas. Det ska 

därigenom säkerställas dels att bedömningen baseras på 

långsiktigt hållbara resultat, dels att Bolagets underliggande 

konjunkturcykel samt de värdepappersfonder och förvaltade 

alternativa investeringsfondernas inlösenpolicy och investe-

ringsrisker beaktas när den rörliga ersättningen betalas ut. 

Bolaget ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reg-

lerad personal på den anställdes resultat, på den berörda 

affärsenhetens, värdepappersfondens eller den alternativa 

investeringsfondens resultat och risker samt på bolaget totala 

resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både 

finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella 

och icke-finansiella kriterier som läggs till grund för beslut om 

ersättning ska specificeras och dokumenteras. 

Det åligger en särskilt utsedd styrelseledamot att vid sin 

beredning av sådana styrelsebeslut om ersättning och 

åtgärder som angetts ovan ange de finansiella och i förekom-

mande fall icke-finansiella kriterier som ska ligga till grund för 

styrelsens beslut om ersättning. 

Det åligger VD, att vid beslut om ersättning till personal som 

inte ingår i kretsen av särskilt reglerad personal beakta de 

finansiella och i förekommande fall icke-finansiella kriterier 

som ska ligga till grund för styrelsens beslut om ersättning 

enligt föregående stycke.

Ersättningens struktur
Ersättningsmodeller som kan förekomma i fondbolaget ska ha 

en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. En garanterad 

rörlig del ska endast förekomma i undantagsfall och endast 

vid nyanställningar. En sådan ersättning ska begränsas till det 

första anställningsåret.

De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den 

anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att 

sätta de rörliga delarna till noll. Styrelsen ska besluta om hur 

stora de rörliga delarna högst kan bli i förhållande till de fasta 

delarna för samtliga kategorier av anställda som kan få rörlig 

ersättning. 

I det fall ersättning utöver avtalsenlig lön och upplupen 

semesterersättning utgår till en anställd i samband med att 

anställningen upphör får sådan ersättning endast beslutas av 

den VD, efter samråd med bolagets funktion för regelefter-

levnad. Sådan ersättning ska stå i relation till den anställdes 

prestationer under anställningstiden och beräknas så att den 

inte belönar osunt risktagande.

Uppskjutande av ersättning
Särskilt reglerad personal

För att åstadkomma ett långsiktigt riskperspektiv ska följande 

gälla avseende särskilt reglerad personal. 

För särskilt reglerad personal ska 40 procent av utdelningen 

eller överlåtelsen av rörlig ersättning skjutas upp under tre år, 

innan den betalas ut eller äganderätten till andelar går över 

på den anställde. När Bolaget beslutar om hur stor del av den 

rörliga ersättningen som ska skjutas upp och hur länge ska 

det ta hänsyn till den innehavsperiod som rekommenderas 

investerare i den berörda värdepappersfonden eller, i före-

kommande fall, den alternativa investeringsfonden.



1 0 2

Å R S B E R Ä T T E L S E  F O N D E R  I  2 0 2 0

Enters ersättningspolicy

I det fall en person som ingår i kretsen av särskild reglerad 

personal erhåller en rörlig ersättning till ett särskilt högt 

belopp ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp 

under tre år, innan den betalas ut eller äganderätten till ande-

lar går över på den anställde. 

Bolaget ska betala ut uppskjuten ersättning en gång om året 

jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro 

rata). Den första utbetalningen får göras först ett år efter det 

att den Rörliga ersättningen beslutades.

Bolaget ska genom skriftligt avtal med den anställde 

säkerställa att den anställde förbinder sig att inte använda 

personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar 

till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten 

ersättning justeras eller bortfaller.

Övrig personal 

Beträffande personal som inte ingår i kretsen av Särskilt regle-

rad personal behöver utbetalning av beslutad Rörlig ersättning 

inte skjutas upp. Ersättning behöver dessutom inte till någon 

del utgöras av andelar i en fond som förvaltas av Bolaget. VD 

ska dock ha behörighet att för en eller flera anställda beslu-

ta om uppskjutande av ersättning på samma sätt som för 

Särskilt reglerad personal, om han eller hon gör bedömning-

en att detta är nödvändigt för att åstadkomma ett långsiktigt 

riskperspektiv. 

Andelar i värdepappersfonder samt alternativa  

investeringsfonder som förvaltas av bolaget. 

Bolaget ska se till att minst 50 procent av den rörliga ersätt-

ningen till särskilt reglerad personal består av andelar i de 

värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, dvs. 

specialfonder, som den anställde utför arbetsuppgifter för 

eller annars består av instrument som uppnår motsvarande 

intressegemenskap som andelar i ovannämnda fonder. Med 

dylika instrument avses instrument som sätter innehavaren i 

en ägarlik position och förenar dennes, bolagets, fondernas 

och innehavarens intressen. Utförs arbetsuppgifter för fler än 

en fond ska tilldelningen av andelar ske pro rata mellan de 

olika fonderna. 

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som 

skjuts upp och rörlig ersättning som inte skjuts upp. 

Den anställde får inte förfoga över tilldelade andelar under 

minst ett år efter det att äganderätten till instrumenten har 

gått över till den anställde. Detta gäller oavsett om den rörliga 

ersättningen har skjutits upp eller inte.

Bortfall av ersättning
Ett system som ger rörlig ersättning till en enskild anställd 

som bidragit till goda resultat i det korta perspektivet, men 

vars beslut på längre sikt kan leda till förluster, kan snedvrida 

de anställdas perspektiv och kan få dem att bortse från fond-

bolagets bästa i det långa loppet.

Mot denna bakgrund ska fondbolaget i skriftligt avtal med 

den anställde säkerställa att rörlig ersättning som skjutits upp 

endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del det 

är försvarbart med hänsyn till fondbolagets finansiella situ-

ation och motiverat enligt fondbolagets och den anställdes 

resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna 

falla bort helt av samma skäl.

Offentliggörande av information om ersätt
ningspolicyn m.m.
En redogörelse av fondbolagets ersättningar ska offentliggö-

ras på fondbolagets hemsida.

Fondbolaget ska i enlighet med 8 kap. Finansinspektionens 

föreskrifter (2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar 

offentliggöra Bolagets egna kapital fördelat på primär- res-

pektive supplementärt kapital. De närmare innehållet i 

offentliggörandet följer av artikel 450 i förordning (EU) nr 

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag (”Tillsynsförordningen”). 

Ersättningar till anställda
Fondbolaget har för räkenskapsåret 2020 kostnadsfört 27,6 

miljoner kronor i sammanlagd fast och rörlig ersättning till 

totalt 20 anställda. 20,7 miljoner kronor av detta belopp är 

hänförligt till bolagets verkställande ledning samt särskilt  

reglerad personal, vilka sammantaget varit 6 personer.  

Av dessa, 20,7 miljoner kronorna uppgår rörliga ersättningar 

till särskild reglerad personal till 14,2 miljoner kronor. Dessa 

rörliga ersättningar är till 60% respektive 40%, motsvarande  

8,3 miljoner kronor, uppskjutna i tre år. Ytterligare rörliga 

ersättningar om 2,5 miljoner kronor har kostnadsförts  

hänförligt till övriga anställda.
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Ordlista
Active share
Active Share är ett av flera mått för att bedöma fondens 

aktiva förvaltning i förhållande till dess jämförelseindex. 

Beräknas som summan av skillnaderna mellan aktiernas 

vikt i fondens portfölj och i jämförelseindex, delat med två.

Aktiefond
En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av 

fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiel-

la instrument.

Aktiv risk (Tracking Error)
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierat jämfört 

med avkastningen för jämförelseindex. Uttrycks i procent 

per år och mäts som den årliga standardavvikelsen i den 

månatliga över/underavkastningen jämfört med index de 

senaste 24 månaderna. Ju högre aktiv risk som fonden har, 

desto större avviker fonden från sitt jämförelseindex.

Analyskostnad
Inom ramen för förvaltningen har Bolaget i viss mån 

behov av analys från extern part. Analysen kan exempelvis 

avse enskilda bolag, branscher eller makroekonomiska 

förhållanden. Kostnader för eventuell extern analys ingår i 

den årliga avgiften och ska belasta fonden enbart om den 

är specifik och väsentlig för fondens placeringsinriktning 

och bedöms tillföra mer värde till fonden än kostnaden 

för densamma. Kostnaden för analys redovisas i fonden 

i enlighet med den analysbudget fondbolaget upprätat. 

Analyskostnader har före 2015 redovisats som en del av 

transaktionskostnader. 

Andelsvärde
Andelsvärde (NAV = Net Asset Value) på en fondandel 

beräknas som fondens tillgångar minus skulder dividerat 

med antalet utestående fondandelar. Andelsvärdet beräk-

nas varje börsdag och redovisas i de flesta dagstidningar.

CSRX (Carnegie Small Cap Sweden 
Return Index)
Är ett återinvesterande aktieindex för svenska småbolag 

och är jämförelseindex för Enter Småbolagsfond.

Derivatinstrument
Derivatinstrument är kopplat till en underliggande tillgång, 

ett värdepapper eller index.

Diskontering
Omräkning av en eller flera betalningar till en tidigare 

tidpunkt med hänsyn tagen till en viss förräntning.

Duration
Ett nyckeltal som beskriver ett räntebärande värdepap-

pers räntekänslighet, dvs. hur mycket det påverkas av 

en ränteförändring. De faktorer som styr durationen är 

förfallotidpunkt för kapital och eventuell kupongränta 

samt kupongräntans storlek. Om kuponger saknas är dura-

tionen lika med återstående löptid. Anges som antalet år.

Fondbolag
Ett fondbolag är ett aktiebolag som förvaltar förmögen-

heten i en fond. Verksamhet med värdepappersfonder 

och specialfonder får utövas efter tillstånd från och under 

tillsyn av Finansinspektionen.

Fondförmögenhet
Fondens förmögenhet är summan av tillgångar (värdepap-

per, likvida medel och fordringar) minus skulder. Aktier och 

aktierelaterade värdepapper värderas till senast noterade 

betalkurs eller om det inte finns senast noterad köpkurs.

 

Förvaltningsavgift
Den ersättning som fondbolaget tar ut ur fonderna för för-

valtning, administration, förvaring, tillsyn och distribution.

Förvaringsinstitut
SEB är förvaringsinstitut för samtliga fondbolagets fonder. 

SEB tar emot och förvarar samtliga värdepapper som 

fonden äger. Förvaringsinstitutet ser till att utgivning och 

inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

HMSMD25™

HMSMD25™ är ett ränteindex som enbart består av svenska 

bostadsobligationer. Indexet noteras och beräknas av 

Handelsbanken. Indexet har en duration på 2,5 år som är 

konstant över tiden. HMSMD25™ är jämförelseindex för 

Enter Return. 

Genomsnittlig årsavkastning (24 mån)
Årlig totalavkastning de senaste 24 månaderna.

Jämförelseindex
Ett mått som visar hur en viss marknad har utvecklats i 

genomsnitt. Genom att jämföra en fonds utveckling med 

ett index går det att få en uppfattning om hur väl fonden 

har utvecklats under en period i jämförelse med genom-

snittet för den marknad som fonden placerar i. I två av våra 

fonder, Enter Sverige Pro och Enter Select Pro används 

jämförelseindex även för att beräkna den rörliga delen av 

förvaltningsavgiften.

 

NAV – Net Asset Value
Se andelsvärde.

Omsättningshastighet
Omsättningshastigheten beräknas som det lägsta av sum-

ma köpta eller sålda värdepapper under året dividerat med 

den genomsnittliga fondförmögenheten. Beräkningen 

sker på daglig basis och räknas upp till årstakt. 

OMXS50EW
Index från OMX Stockholm Benchmark Index (OMXSB) 

vilket revideras 2 ggr/år. Urvalet gäller de 50 aktierna med 

det största free float justerade marknadsvärde. Indexet är 

ett lika viktat index. Jämförelseindex för Enter Select Pro. 

Risknivå enligt KIID
Den angivna risknivån utgår från en skala på 1-7 där 1 (låg) 

representeras av en räntefond med kort löptid, 5 (medel) 

en indexfond med svenska aktier och 7 (hög) en fond med 

mycket hög risk. Baseras på standardavvikelsen de senaste 

60 månaderna.

Räntefond
En räntefond är en fond som placerar 100 procent 

av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper, 

såsom obligationer och statsskuldväxlar. Enligt svensk 

skattelagstiftning är det fonder som uteslutande består av 

fordringar i svenska kronor. Räntefonder får alltså inte, ens 

tillfälligtvis, innehålla utländsk valuta eller aktierelaterade 

värdepapper. Däremot är det tillåtet med ränteoptioner 

och ränteterminer.

 

SIXPRX (SIX Portfolio Return Index)
SIXPRX är ett aktieindex för svenska aktier där de olika 

aktieslagen viktas i förhållande till dess marknadsvärde 

med undantag för bolag som utgör mer än 10 procent 

av det totala marknadsvärdet. För dessa gäller att vikten 

begränsas till 10 procent och den överskjutande andelen 

fördelas pro rata till övriga bolag i förhållande till deras 

vikt i indexet. Utdelningen återinvesteras i beräkningen av 

indexavkastningen. SIXPRX är jämförelseindex för Enter 

Sverige och Enter Sverige Pro.

Totalrisk
Ett mått som mäter standardavvikelsen i fondens avkast-

ning. Baseras på månadstal de senaste 24 månaderna. 

Ju högre tal som anges desto högre risk har fonden. 

Standardavvikelse är ett mått på hur en fonds kursvärde 

varierar i förhållande till den genomsnittliga fondkur-

sen under perioden. I exempelvis Enter Cross Credit är 

rörelserna små och därför är standardavvikelsen låg. I en 

aktiefond är rörelserna större och därmed är standardav-

vikelsen högre. Rörelserna i kurserna jämnar oftast ut sig 

över tiden så när man mäter risken bör det vara över en 

längre tidshorisont.

Åtagandemetoden
Vid beräkning av de sammanlagda exponeringarna enligt 

åtagandemetoden omvandlas derivatpositioner till en 

motsvarande position i de underliggande tillgångarna. 

Vid beräkningen får fonden ta hänsyn till nettning och 

hedgning.
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