
Enter Sverige A
Månadsrapport januari 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,92% -13,92%

1,25% 4,23% 7,35% 5,55% 2,39% -0,34% 6,12% 0,01% -6,09% 5,84% 2,30% 6,23% 39,86%

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

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

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

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

Enter Sverige A -13,92% 18,91% 84,14% 88,23% 247,20% 250,03% 413,33%

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

Månadskommentar
År 2022 inleddes med en nedgång på 
Stockholmsbörsen. Storbolagen inom 
OMXS30 gick ned 5,4 % och SIXPRX 9,9 %. 
Detta bör dock ses mot bakgrund av en 
stark avslutning i december då OMXS30 var 
upp 7,9 % samt 29,1 % för 2021 som helhet. 
Framtida räntehöjningar från amerikanska 
FED var temat med tolkningsföreträde i 
januari, vilket skapade ett säljtryck på 
tillväxtaktier och aktier med högre 
värderingsmultiplar. Dessutom spädde 
debaclet med Ryssland och Ukraina på 
marknadsoron. I USA var S&P 500 ned 5,4 % 
och Nasdaq 9,3 %.

Enter Sverige A tappade 13,9 % i januari 
(jämfört med OMXS50EW som minskade 
med 9,2 %). Anledningen var delvis en rejäl 
korrigering i några av våra innehav, 
däribland Medicover och Troax. Dessa drog i 
väg mycket mot slutet av 2021 och var två 
av de bolag som utvecklades bäst under 
året. De har ännu inte rapporterat Q4 men 
vi förväntar oss inga större överraskningar.

Positiva siffror och nya narrativ
Andra bolags Q4-rapporter visar att de 
lyckats hantera situationen kring 
komponentbrist, logistikproblem och 
stigande kostnadsläge på ett bra sätt. 
Merparten av våra portföljbolag har 
rapporterat relativt stabila resultatsiffror 
men med orderingångssiffror över 
förväntningarna.

Sandvik var det första av våra portföljbolag 
att rapportera fjärde kvartalet. De slog 
marknadens förväntningar på orderingång 
med 9 % samtidigt som lönsamheten var i 
linje med förväntningarna. När vi tittar på 
Sandviks slutmarknader kan vi konstatera 
att gruvdrift, industri, energi, infrastruktur 
och flygindustri pekar i positiv riktning. Det 
enda frågetecknet gäller fordonssektorn 
men vi tror att den kommer tillbaka gradvis 
under senare delen av 2022. Vi ser en 
fortsatt spännande resa för Sandvik via 
värdeadderande förvärv inom bland annat 
mjukvara. Dessutom kommer bolaget att 
synliggöra värden i och med avyttrandet av 
Materials Technology under året, vilket 
bäddar för högre grupplönsamhet och 
värderingsmultiplar.

H&M var ett av de innehav som bidrog 
positivt under januari, både i absoluta och 
relativa termer. Bolagets Q4-rapport rosade 
marknaden samtidigt som H&M äntligen 
satt upp tydliga mål både för tillväxt och 
marginaler. Senast 2030 ska H&M-gruppens 
omsättning fördubblas och 
koldioxidavtrycket halveras, samtidigt som 
lönsamheten ska överstiga 10 % över tid. Vi 
tycker det är bra att bolaget nu styr mot ett 
mer expansivt tillväxtmål och därmed också 
styr om sitt eget narrativ, snarare än att bara 
fokusera på att kapa kostnader och stänga 
butiker. 

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

H&M B

AstraZeneca PLC

Volvo AB B

Embracer Group AB

Sandvik AB

4,40 2,95 0,13

0,00 — 0,00

5,73 -0,67 -0,04

3,21 -4,80 -0,16

4,17 -4,08 -0,17

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Troax Group AB A

Medicover AB Class B

Addtech AB Class B

Storskogen Group AB Class B

NENT Group

6,02 -29,99 -1,83

6,05 -25,95 -1,59

4,93 -21,30 -1,06

2,75 -31,75 -0,88

3,42 -23,74 -0,82

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

13,48

21,04

ÙÙÙÙ

69,69

5,00

3,57

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 39,8

Sällanköpsvaror 7,8

Dagligvaror 6,7

Teknologi 5,9

Finans 15,6

Kommunikation 6,7

Hälsovård 11,3

Fastigheter 6,3

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Volvo AB B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB A

Hennes & Mauritz AB Class B

Medicover AB Class B

Troax Group AB A

Husqvarna AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

6,56

5,99

5,87

5,80

5,35

5,29

4,97

4,73

4,72

4,71

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



Enter Sverige B
Månadsrapport januari 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,89% -13,89%

1,29% 4,26% 7,39% 5,59% 2,43% -0,31% 6,16% 0,05% -6,06% 5,87% 2,34% 6,26% 40,43%

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

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

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

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

Enter Sverige B -13,89 19,39 86,90 — — — 71,28

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

Månadskommentar
År 2022 inleddes med en nedgång på 
Stockholmsbörsen. Storbolagen inom 
OMXS30 gick ned 5,4 % och SIXPRX 9,9 %. 
Detta bör dock ses mot bakgrund av en 
stark avslutning i december då OMXS30 var 
upp 7,9 % samt 29,1 % för 2021 som helhet. 
Framtida räntehöjningar från amerikanska 
FED var temat med tolkningsföreträde i 
januari, vilket skapade ett säljtryck på 
tillväxtaktier och aktier med högre 
värderingsmultiplar. Dessutom spädde 
debaclet med Ryssland och Ukraina på 
marknadsoron. I USA var S&P 500 ned 5,4 % 
och Nasdaq 9,3 %.

Enter Sverige B tappade 13,9 % i januari 
(jämfört med OMXS50EW som minskade 
med 9,2 %). Anledningen var delvis en rejäl 
korrigering i några av våra innehav, 
däribland Medicover och Troax. Dessa drog i 
väg mycket mot slutet av 2021 och var två 
av de bolag som utvecklades bäst under 
året. De har ännu inte rapporterat Q4 men 
vi förväntar oss inga större överraskningar.

Positiva siffror och nya narrativ
Andra bolags Q4-rapporter visar att de 
lyckats hantera situationen kring 
komponentbrist, logistikproblem och 
stigande kostnadsläge på ett bra sätt. 
Merparten av våra portföljbolag har 
rapporterat relativt stabila resultatsiffror 
men med orderingångssiffror över 
förväntningarna.

Sandvik var det första av våra portföljbolag 
att rapportera fjärde kvartalet. De slog 
marknadens förväntningar på orderingång 
med 9 % samtidigt som lönsamheten var i 
linje med förväntningarna. När vi tittar på 
Sandviks slutmarknader kan vi konstatera 
att gruvdrift, industri, energi, infrastruktur 
och flygindustri pekar i positiv riktning. Det 
enda frågetecknet gäller fordonssektorn 
men vi tror att den kommer tillbaka gradvis 
under senare delen av 2022. Vi ser en 
fortsatt spännande resa för Sandvik via 
värdeadderande förvärv inom bland annat 
mjukvara. Dessutom kommer bolaget att 
synliggöra värden i och med avyttrandet av 
Materials Technology under året, vilket 
bäddar för högre grupplönsamhet och 
värderingsmultiplar.

H&M var ett av de innehav som bidrog 
positivt under januari, både i absoluta och 
relativa termer. Bolagets Q4-rapport rosade 
marknaden samtidigt som H&M äntligen 
satt upp tydliga mål både för tillväxt och 
marginaler. Senast 2030 ska H&M-gruppens 
omsättning fördubblas och 
koldioxidavtrycket halveras, samtidigt som 
lönsamheten ska överstiga 10 % över tid. Vi 
tycker det är bra att bolaget nu styr mot ett 
mer expansivt tillväxtmål och därmed också 
styr om sitt eget narrativ, snarare än att bara 
fokusera på att kapa kostnader och stänga 
butiker. 

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

H&M B

AstraZeneca PLC

Volvo AB B

Embracer Group AB

Sandvik AB

4,40 2,95 0,13

0,00 — 0,00

5,73 -0,67 -0,04

3,21 -4,80 -0,16

4,17 -4,08 -0,17

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Troax Group AB A

Medicover AB Class B

Addtech AB Class B

Storskogen Group AB Class B

NENT Group

6,02 -29,99 -1,83

6,05 -25,95 -1,59

4,93 -21,30 -1,06

2,75 -31,75 -0,88

3,42 -23,74 -0,82

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

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

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

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Active share

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

15,28

69,69

3,57

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 39,8

Sällanköpsvaror 7,8

Dagligvaror 6,7

Teknologi 5,9

Finans 15,6

Kommunikation 6,7

Hälsovård 11,3

Fastigheter 6,3

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Volvo AB B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB A

Hennes & Mauritz AB Class B

Medicover AB Class B

Troax Group AB A

Husqvarna AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

6,56

5,99

5,87

5,80

5,35

5,29

4,97

4,73

4,72

4,71

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



Enter Sverige C
Månadsrapport januari 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,88% -13,88%

1,29% 4,27% 7,39% 5,59% 2,44% -0,30% 6,17% 0,05% -6,05% 5,88% 2,35% 6,27% 40,57%

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

— — — — — — — — — 4,57% 3,24% 2,43% —

— — — — — — — — — — — — —

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

Enter Sverige C -13,88 19,51 — — — — 60,05

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

Månadskommentar
År 2022 inleddes med en nedgång på 
Stockholmsbörsen. Storbolagen inom 
OMXS30 gick ned 5,4 % och SIXPRX 9,9 %. 
Detta bör dock ses mot bakgrund av en 
stark avslutning i december då OMXS30 var 
upp 7,9 % samt 29,1 % för 2021 som helhet. 
Framtida räntehöjningar från amerikanska 
FED var temat med tolkningsföreträde i 
januari, vilket skapade ett säljtryck på 
tillväxtaktier och aktier med högre 
värderingsmultiplar. Dessutom spädde 
debaclet med Ryssland och Ukraina på 
marknadsoron. I USA var S&P 500 ned 5,4 % 
och Nasdaq 9,3 %.

Enter Sverige C tappade 13,9 % i januari 
(jämfört med OMXS50EW som minskade 
med 9,2 %). Anledningen var delvis en rejäl 
korrigering i några av våra innehav, 
däribland Medicover och Troax. Dessa drog i 
väg mycket mot slutet av 2021 och var två 
av de bolag som utvecklades bäst under 
året. De har ännu inte rapporterat Q4 men 
vi förväntar oss inga större överraskningar.

Positiva siffror och nya narrativ
Andra bolags Q4-rapporter visar att de 
lyckats hantera situationen kring 
komponentbrist, logistikproblem och 
stigande kostnadsläge på ett bra sätt. 
Merparten av våra portföljbolag har 
rapporterat relativt stabila resultatsiffror 
men med orderingångssiffror över 
förväntningarna.

Sandvik var det första av våra portföljbolag 
att rapportera fjärde kvartalet. De slog 
marknadens förväntningar på orderingång 
med 9 % samtidigt som lönsamheten var i 
linje med förväntningarna. När vi tittar på 
Sandviks slutmarknader kan vi konstatera 
att gruvdrift, industri, energi, infrastruktur 
och flygindustri pekar i positiv riktning. Det 
enda frågetecknet gäller fordonssektorn 
men vi tror att den kommer tillbaka gradvis 
under senare delen av 2022. Vi ser en 
fortsatt spännande resa för Sandvik via 
värdeadderande förvärv inom bland annat 
mjukvara. Dessutom kommer bolaget att 
synliggöra värden i och med avyttrandet av 
Materials Technology under året, vilket 
bäddar för högre grupplönsamhet och 
värderingsmultiplar.

H&M var ett av de innehav som bidrog 
positivt under januari, både i absoluta och 
relativa termer. Bolagets Q4-rapport rosade 
marknaden samtidigt som H&M äntligen 
satt upp tydliga mål både för tillväxt och 
marginaler. Senast 2030 ska H&M-gruppens 
omsättning fördubblas och 
koldioxidavtrycket halveras, samtidigt som 
lönsamheten ska överstiga 10 % över tid. Vi 
tycker det är bra att bolaget nu styr mot ett 
mer expansivt tillväxtmål och därmed också 
styr om sitt eget narrativ, snarare än att bara 
fokusera på att kapa kostnader och stänga 
butiker. 



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hennes & Mauritz AB Class B

AstraZeneca PLC

Volvo AB B

Embracer Group AB

Sandvik AB

4,40 2,95 0,13

0,00 — 0,00

5,73 -0,67 -0,04

3,21 -4,80 -0,16

4,17 -4,08 -0,17

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Troax Group AB A

Medicover AB Class B

Addtech AB Class B

Storskogen Group AB Class B

Nordic Entertainment Group AB Class B

6,02 -29,99 -1,83

6,05 -25,95 -1,59

4,93 -21,30 -1,06

2,75 -31,75 -0,88

3,42 -23,74 -0,82

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

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

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

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Active share

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

22,92

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 39,8

Sällanköpsvaror 7,8

Dagligvaror 6,7

Teknologi 5,9

Finans 15,6

Kommunikation 6,7

Hälsovård 11,3

Fastigheter 6,3

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Volvo AB B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB A

Hennes & Mauritz AB Class B

Medicover AB Class B

Troax Group AB A

Husqvarna AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

6,56

5,99

5,87

5,80

5,35

5,29

4,97

4,73

4,72

4,71
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