
Enter Sverige Pro
Månadsrapport december 2021

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

2021

2020

2019

2018

1,66% 5,61% 6,26% 6,39% 1,81% -0,18% 6,60% 2,00% -6,47% 6,76% 3,32% 5,74% 46,33%

0,59% -6,39% -16,11% 8,92% 9,71% 2,32% 5,46% 4,97% 6,25% -7,62% 10,95% 4,36% 21,53%

7,06% 5,11% 0,84% 9,03% -4,33% 7,30% 0,07% -0,64% -0,04% 4,42% 3,61% 3,25% 41,02%

3,30% -0,40% -1,81% 1,98% 1,78% 0,07% 4,27% -0,20% -2,43% -7,55% -0,66% -6,81% -8,82%

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

Enter Sverige Pro 46,33% 46,33% 150,79% 153,78% 422,84% 434,00% 765,65%

Fondfakta
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten 
Lindquist
Regelverk: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio 
Return)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,5% + 25% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-10 158 84
ISIN: SE0000813925
Bloomberg: BBG000HGBYK6
Startdatum: 1999-11-30
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
December månad har varit en 
varannandagsmarknad. Trots oro för det nya 
Coronaviruset Omikron och efterföljande 
restriktioner samt ökad inflationsoro 
avslutade ett antal av Stockholmsbörsens 
bolag med kursrekord. Börsen är under 
månaden upp 5,2 % och hela 2021 har varit 
ett mycket gott börsår med en årsuppgång 
på hela 39,3 % för breda index Sixprx. Även 
internationellt har vi sett starka börser på 
flertalet marknader.

Enter Sverige Pro steg 5,7 % under månaden 
samtidigt som fondens jämförelseindex 
sixprx steg 5,2 %.

Bolag med blick för framtiden
Störst bidrag till fondens avkastning under 
månaden gav innehaven i Medicover, 
Husqvarna och ABB. Medicover utökade sitt 
ägande i bioteknikföretaget NIPD och VD 
Fredrik Rågmark beskrev i Dagens Industri 
hur bolaget vuxit under pandemin. 
Husqvarna höll kapitalmarknadsdag och 
utannonserade nya finansiella mål vilket fick 
analytiker att höja sina estimat för 
kommande år. Bolaget siktar på att dubbla 
sin försäljning av robotgräsklippare samt att 

elektrifierade produkter ska stå för två 
tredjedelar av försäljningen inom fem år. 
Även ABB höll kapitalmarknadsdag och 
meddelade att rörelsemarginalen ska vara 
minst 15 % år 2023 samt att bolaget 
planerar att börsnotera E-mobility-
verksamheten under första halvan av 2022.

Med hållbarhet i fokus
Vi har under månaden genomfört ett flertal 
bolagsbesök, bland annat på Renewcells 
anläggning i Ortviken, Sundsvall. Renewcell 
återvinner uttjänta textilier genom en 
patenterad process som framställer 
Circulose, ett nytt fibermaterial som har flera 
klimat- och miljöfördelar jämfört med 
material som bomull. Renewcell har i dag en 
mindre produktionsanläggning men 
behöver skala upp produktionen för att 
möta den starka efterfrågan på 100 % 
återvunnen textilråvara.

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



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Medicover AB 

Husqvarna AB Class B

Troax Group AB A

Atlas Copco AB A

ABB Ltd

5,80 29,60 1,74

4,67 13,74 0,65

6,06 9,70 0,60

4,60 12,76 0,60

4,87 10,89 0,54

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

K2A Fastigheter B

Re:NewCell AB

Fasadgruppen AB

Arjo AB Class B

MIPS AB

3,17 -14,29 -0,46

2,47 -12,23 -0,31

4,07 -3,62 -0,15

6,20 -2,29 -0,14

4,46 -1,33 -0,06

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

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

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

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

20,47

19,16

ÙÙÙÙÙ

77,43

6,00

6,69

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 49,8

Sällanköpsvaror 15,9

Dagligvaror 4,0

Teknologi 4,8

Finans 3,7

Hälsovård 16,6

Material 1,4

Fastigheter 2,5

Utilities 1,2

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Medicover AB Class B

Troax Group AB A

ABB Ltd

Sandvik AB

Atlas Copco AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Husqvarna AB Class B

AstraZeneca PLC

Hexagon AB Class B

Arjo AB Class B

6,86

5,84

5,28

5,17

5,14

5,08

4,89

4,88

4,73

4,66

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


