
Enter Sverige A
Månadsrapport april 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,92% -9,62% -0,61% -7,11% -28,18%

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%

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

Signatory of:

Månadskommentar
Under april månad var många olika rörliga 
delar i spel: inflation, räntehöjningar, 
problem med försörjningskedjor, COVID-19-
lockdowns i Kina och kriget i Ukraina. 
Tillväxtaktier och konsumentrelaterade 
sektorer var under press. Sektorer som 
gynnas av högre räntor utvecklades positivt 
och det omvända gällde för sektorer med 
negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är 
att banksektorn steg knappt 10 % i april 
medan fastighetssektorn gick ned med 
drygt 15 %. Riksbanken höjde reporäntan 
med 25 baspunkter och i USA har räntan för 
en amerikansk 10-årig statsobligation stigit 
till knappt 3 %.

Övervägande positiva resultat
Över hälften av fondens innehav har 
rapporterat sina resultat för det första 
kvartalet och merparten av dem är goda. 
Framför allt har industribolagen på ett 
imponerande sätt lyckats navigera i denna 
utmanande miljö – både vad gäller 
försörjningskedjor och att höja priser till 
kund för att kompensera för högre 
råmaterialkostnader. De olika tematiska 
delarna har dock fortsatt stor inverkan på 
kurserna.

Oväntat stark utveckling för fondinnehav
Enter Sverige A tappade 7,11 % i april 
medan fondens jämförelseindex, 
OMXS50EW, gick ned med 4,23 %. Mer än 
två tredjedelar av tappet förklaras av 
aktiekursutvecklingen i Medicover (–18 %), 
Embracer (–17 %) och Nent (–15 %). De som 
presterade bäst var SEB, AstraZeneca och 
Electrolux.

Medicovers kvartalssiffror var bättre än vad 
marknaden förväntade, både vad gäller 
försäljning och resultat. De tre 
huvudmarknaderna – Polen, Indien och 
Tyskland – utvecklades starkt och den 
organiska försäljningstillväxten för hela 
koncernen blev hela 14 % för de första tre 
månaderna. Nämnvärt är att bolagets 
intäkter till 80 % är privatfinansierade och 
att endast 20 % kommer från offentliga 
medel. Resultatet före av- och 
nedskrivningar låg på samma nivå som året 

innan. Aktiemarknadens fokus har däremot 
varit på verksamheten i Ukraina som 2021 
svarade för 9 % av bolagets omsättning. 
Utsikterna där för året är förstås osäkra. 
Bolaget tog också en nedskrivning på drygt 
5 MEUR för blodcentraler som förstörts eller 
är utom kontroll. Verksamheten bedrivs 
fortfarande i större delen av landet även om 
aktiviteten är avsevärt lägre än tidigare.

778 000 nya kunder
Kursutvecklingen i Nent har till största delen 
styrts av den negativa utvecklingen i det 
USA-noterade Netflix, som gick ned med 
cirka 50 % i april. Nent har ändå rapporterat 
ett resultat väl i linje med marknadens 
förväntningar. Den största positiva 
överraskningen var det starka kvartalsvisa 
kundintaget i Viaplay som ökade med 778 
000 nya kunder. Den lyckade lanseringen av 
Viaplay i Nederländerna i mars stod för den 
största delen. Under kvartalet har man 
tecknat ett viktigt distributionsavtal med 
Tele2 där Viaplay kommer att vara en del av 
samtliga Tele2:s betal-TV-erbjudanden 
framöver.

Jättekliv på spelmarknaden
Embracer, som har ett brutet räkenskapsår, 
rapporterar sitt helårsresultat först senare i 
maj. I dagarna annonserade bolaget att de 
avser förvärva tre studios i Nordamerika 
med totalt cirka 1 100 anställda. Förvärvet 
inkluderar stora kända spel som exempelvis 
Tomb Raider. Efter förvärvet har Embracer 
124 studios sammanlagt 14 000 anställda 
varav 10 000 är spelutvecklare. Det gör dem 
till en av de stora spelutvecklarna i världen.

Stabilt för SEB
SEB rapporterade en fin Q1-rapport med 
räntenetto och provisionsintäkter som slog 
förväntningarna samtidigt som kostnaderna 
hölls på en konservativ nivå. En del av den 
positiva utvecklingen för banken bedömer vi 
kan vara knuten till ökade kreditfaciliteter 
för finansiering av högre lagernivåer hos 
framför allt industribolagskunder. Överlag är 
SEB också en kandidat som gynnas av högre 
räntenivåer.

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



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

AstraZeneca PLC

Electrolux AB B

Epiroc AB

Investor AB Class B

5,64 8,88 0,51

3,95 5,70 0,23

2,13 5,69 0,12

5,10 0,46 0,02

0,00 — 0,00

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fastighets AB Balder

Medicover AB 

Embracer Group AB

EQT AB Ordinary Shares

Kinnevik AB Class B

4,14 -20,89 -0,88

4,49 -18,35 -0,83

4,06 -16,12 -0,66

2,75 -23,57 -0,65

3,00 -21,17 -0,64

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)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

7,18

—

22,07

ÙÙ

66,29

4,90

1,60

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 41,4

Sällanköpsvaror 6,6

Dagligvaror 4,1

Teknologi 7,5

Finans 15,3

Kommunikation 7,3

Hälsovård 12,2

Fastigheter 5,6

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Hexagon AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Atlas Copco AB A

Volvo AB B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Sandvik AB

AstraZeneca PLC

Troax Group AB A

AAK AB

7,45

6,08

6,02

5,71

5,65

5,04

4,65

4,52

4,21

4,07

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 april 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,89% -9,59% -0,58% -7,08% -28,08%

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% —

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

Signatory of:

Månadskommentar
Under april månad var många olika rörliga 
delar i spel: inflation, räntehöjningar, 
problem med försörjningskedjor, COVID-19-
lockdowns i Kina och kriget i Ukraina. 
Tillväxtaktier och konsumentrelaterade 
sektorer var under press. Sektorer som 
gynnas av högre räntor utvecklades positivt 
och det omvända gällde för sektorer med 
negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är 
att banksektorn steg knappt 10 % i april 
medan fastighetssektorn gick ned med 
drygt 15 %. Riksbanken höjde reporäntan 
med 25 baspunkter och i USA har räntan för 
en amerikansk 10-årig statsobligation stigit 
till knappt 3 %.

Övervägande positiva resultat
Över hälften av fondens innehav har 
rapporterat sina resultat för det första 
kvartalet och merparten av dem är goda. 
Framför allt har industribolagen på ett 
imponerande sätt lyckats navigera i denna 
utmanande miljö – både vad gäller 
försörjningskedjor och att höja priser till 
kund för att kompensera för högre 
råmaterialkostnader. De olika tematiska 
delarna har dock fortsatt stor inverkan på 
kurserna.

Oväntat stark utveckling för fondinnehav
Enter Sverige B tappade 7,08 % i april 
medan fondens jämförelseindex, 
OMXS50EW, gick ned med 4,23 %. Mer än 
två tredjedelar av tappet förklaras av 
aktiekursutvecklingen i Medicover (–18 %), 
Embracer (–17 %) och Nent (–15 %). De som 
presterade bäst var SEB, AstraZeneca och 
Electrolux.

Medicovers kvartalssiffror var bättre än vad 
marknaden förväntade, både vad gäller 
försäljning och resultat. De tre 
huvudmarknaderna – Polen, Indien och 
Tyskland – utvecklades starkt och den 
organiska försäljningstillväxten för hela 
koncernen blev hela 14 % för de första tre 
månaderna. Nämnvärt är att bolagets 
intäkter till 80 % är privatfinansierade och 
att endast 20 % kommer från offentliga 
medel. Resultatet före av- och 
nedskrivningar låg på samma nivå som året 

innan. Aktiemarknadens fokus har däremot 
varit på verksamheten i Ukraina som 2021 
svarade för 9 % av bolagets omsättning. 
Utsikterna där för året är förstås osäkra. 
Bolaget tog också en nedskrivning på drygt 
5 MEUR för blodcentraler som förstörts eller 
är utom kontroll. Verksamheten bedrivs 
fortfarande i större delen av landet även om 
aktiviteten är avsevärt lägre än tidigare.

778 000 nya kunder
Kursutvecklingen i Nent har till största delen 
styrts av den negativa utvecklingen i det 
USA-noterade Netflix, som gick ned med 
cirka 50 % i april. Nent har ändå rapporterat 
ett resultat väl i linje med marknadens 
förväntningar. Den största positiva 
överraskningen var det starka kvartalsvisa 
kundintaget i Viaplay som ökade med 778 
000 nya kunder. Den lyckade lanseringen av 
Viaplay i Nederländerna i mars stod för den 
största delen. Under kvartalet har man 
tecknat ett viktigt distributionsavtal med 
Tele2 där Viaplay kommer att vara en del av 
samtliga Tele2:s betal-TV-erbjudanden 
framöver.

Jättekliv på spelmarknaden
Embracer, som har ett brutet räkenskapsår, 
rapporterar sitt helårsresultat först senare i 
maj. I dagarna annonserade bolaget att de 
avser förvärva tre studios i Nordamerika 
med totalt cirka 1 100 anställda. Förvärvet 
inkluderar stora kända spel som exempelvis 
Tomb Raider. Efter förvärvet har Embracer 
124 studios sammanlagt 14 000 anställda 
varav 10 000 är spelutvecklare. Det gör dem 
till en av de stora spelutvecklarna i världen.

Stabilt för SEB
SEB rapporterade en fin Q1-rapport med 
räntenetto och provisionsintäkter som slog 
förväntningarna samtidigt som kostnaderna 
hölls på en konservativ nivå. En del av den 
positiva utvecklingen för banken bedömer vi 
kan vara knuten till ökade kreditfaciliteter 
för finansiering av högre lagernivåer hos 
framför allt industribolagskunder. Överlag är 
SEB också en kandidat som gynnas av högre 
räntenivåer.

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



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

AstraZeneca PLC

Electrolux AB B

Epiroc AB

Investor AB Class B

5,64 8,88 0,51

3,95 5,70 0,23

2,13 5,69 0,12

5,10 0,46 0,02

0,00 — 0,00

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fastighets AB Balder

Medicover AB 

Embracer Group AB

EQT AB Ordinary Shares

Kinnevik AB Class B

4,14 -20,89 -0,88

4,49 -18,35 -0,83

4,06 -16,12 -0,66

2,75 -23,57 -0,65

3,00 -21,17 -0,64

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)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

—

9,54

22,07

ÙÙÙ

66,29

4,90

1,60

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 41,4

Sällanköpsvaror 6,6

Dagligvaror 4,1

Teknologi 7,5

Finans 15,3

Kommunikation 7,3

Hälsovård 12,2

Fastigheter 5,6

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Hexagon AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Atlas Copco AB A

Volvo AB B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Sandvik AB

AstraZeneca PLC

Troax Group AB A

AAK AB

7,45

6,08

6,02

5,71

5,65

5,04

4,65

4,52

4,21

4,07

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 april 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,88% -9,59% -0,57% -7,08% -28,06%

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% —

— — — — — — — — — — — — —

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

Signatory of:

Månadskommentar
Under april månad var många olika rörliga 
delar i spel: inflation, räntehöjningar, 
problem med försörjningskedjor, COVID-19-
lockdowns i Kina och kriget i Ukraina. 
Tillväxtaktier och konsumentrelaterade 
sektorer var under press. Sektorer som 
gynnas av högre räntor utvecklades positivt 
och det omvända gällde för sektorer med 
negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är 
att banksektorn steg knappt 10 % i april 
medan fastighetssektorn gick ned med 
drygt 15 %. Riksbanken höjde reporäntan 
med 25 baspunkter och i USA har räntan för 
en amerikansk 10-årig statsobligation stigit 
till knappt 3 %.

Övervägande positiva resultat
Över hälften av fondens innehav har 
rapporterat sina resultat för det första 
kvartalet och merparten av dem är goda. 
Framför allt har industribolagen på ett 
imponerande sätt lyckats navigera i denna 
utmanande miljö – både vad gäller 
försörjningskedjor och att höja priser till 
kund för att kompensera för högre 
råmaterialkostnader. De olika tematiska 
delarna har dock fortsatt stor inverkan på 
kurserna.

Oväntat stark utveckling för fondinnehav
Enter Sverige C tappade 7,08 % i april 
medan fondens jämförelseindex, 
OMXS50EW, gick ned med 4,23 %. Mer än 
två tredjedelar av tappet förklaras av 
aktiekursutvecklingen i Medicover (–18 %), 
Embracer (–17 %) och Nent (–15 %). De som 
presterade bäst var SEB, AstraZeneca och 
Electrolux.

Medicovers kvartalssiffror var bättre än vad 
marknaden förväntade, både vad gäller 
försäljning och resultat. De tre 
huvudmarknaderna – Polen, Indien och 
Tyskland – utvecklades starkt och den 
organiska försäljningstillväxten för hela 
koncernen blev hela 14 % för de första tre 
månaderna. Nämnvärt är att bolagets 
intäkter till 80 % är privatfinansierade och 
att endast 20 % kommer från offentliga 
medel. Resultatet före av- och 
nedskrivningar låg på samma nivå som året 

innan. Aktiemarknadens fokus har däremot 
varit på verksamheten i Ukraina som 2021 
svarade för 9 % av bolagets omsättning. 
Utsikterna där för året är förstås osäkra. 
Bolaget tog också en nedskrivning på drygt 
5 MEUR för blodcentraler som förstörts eller 
är utom kontroll. Verksamheten bedrivs 
fortfarande i större delen av landet även om 
aktiviteten är avsevärt lägre än tidigare.

778 000 nya kunder
Kursutvecklingen i Nent har till största delen 
styrts av den negativa utvecklingen i det 
USA-noterade Netflix, som gick ned med 
cirka 50 % i april. Nent har ändå rapporterat 
ett resultat väl i linje med marknadens 
förväntningar. Den största positiva 
överraskningen var det starka kvartalsvisa 
kundintaget i Viaplay som ökade med 778 
000 nya kunder. Den lyckade lanseringen av 
Viaplay i Nederländerna i mars stod för den 
största delen. Under kvartalet har man 
tecknat ett viktigt distributionsavtal med 
Tele2 där Viaplay kommer att vara en del av 
samtliga Tele2:s betal-TV-erbjudanden 
framöver.

Jättekliv på spelmarknaden
Embracer, som har ett brutet räkenskapsår, 
rapporterar sitt helårsresultat först senare i 
maj. I dagarna annonserade bolaget att de 
avser förvärva tre studios i Nordamerika 
med totalt cirka 1 100 anställda. Förvärvet 
inkluderar stora kända spel som exempelvis 
Tomb Raider. Efter förvärvet har Embracer 
124 studios sammanlagt 14 000 anställda 
varav 10 000 är spelutvecklare. Det gör dem 
till en av de stora spelutvecklarna i världen.

Stabilt för SEB
SEB rapporterade en fin Q1-rapport med 
räntenetto och provisionsintäkter som slog 
förväntningarna samtidigt som kostnaderna 
hölls på en konservativ nivå. En del av den 
positiva utvecklingen för banken bedömer vi 
kan vara knuten till ökade kreditfaciliteter 
för finansiering av högre lagernivåer hos 
framför allt industribolagskunder. Överlag är 
SEB också en kandidat som gynnas av högre 
räntenivåer.



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

AstraZeneca PLC

Electrolux AB B

Epiroc AB

Investor AB Class B

5,64 8,88 0,51

3,95 5,70 0,23

2,13 5,69 0,12

5,10 0,46 0,02

0,00 — 0,00

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fastighets AB Balder

Medicover AB 

Embracer Group AB

EQT AB Ordinary Shares

Kinnevik AB Class B

4,14 -20,89 -0,88

4,49 -18,35 -0,83

4,06 -16,12 -0,66

2,75 -23,57 -0,65

3,00 -21,17 -0,64

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)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

—

12,49

—

—

—

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 41,4

Sällanköpsvaror 6,6

Dagligvaror 4,1

Teknologi 7,5

Finans 15,3

Kommunikation 7,3

Hälsovård 12,2

Fastigheter 5,6

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Hexagon AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Atlas Copco AB A

Volvo AB B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Sandvik AB

AstraZeneca PLC

Troax Group AB A

AAK AB

7,45

6,08

6,02

5,71

5,65

5,04

4,65

4,52

4,21

4,07
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