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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,69% -8,25% -0,45% -4,69% -2,36% -26,64%

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 -26,64% -13,12% 55,44% 64,39% 265,47% 226,14% 535,08%

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
Marknaden fortsatte att domineras av kriget 
i Ukraina, stigande inflationsförväntningar 
och kommande räntehöjningar. Regeringen 
fattade beslut om att ansöka om ett svenskt 
Nato-medlemskap.

Enter Sverige Pro föll med –2,4 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex Sixprx föll –1,1 %. Störst 
bidrag gav positionerna i Medicover och 
OX2. Störst negativt bidrag gav positionerna 
i Fasadgruppen och K2A.

Förnybar energi har vind i seglen
Medicover har haft en negativ utveckling på 
stockholmsbörsen sedan årsskiftet, mycket 
beroende på deras närvaro i Ukraina. 
Verksamheten i Ukraina stod 2021 för ca 9 
% av bolagets omsättning men aktien har 
fallit mycket mer än så. Under månaden 
publicerade tidningen Dagens Industri en 
köprekommendation för aktien. I maj 
genomförde Medicover även förvärv av 
sammanlagt 15 mottagningar i Polen och 
Rumänien, vilket mottogs positivt.

Tillsammans med en vindpark i Polen har 
OX2 sålt sitt första solparksprojekt till Ingka 
Group. OX2 ökar sin portfölj av förnybar 
energi i Polen samtidigt som det minskar 
klimatavtrycket för IKEA Retail. OX2 kommer 
att ansvara för teknisk och kommersiell 
förvaltning av vindparken. Under maj har 

OX2 också färdigställt och överlämnat en 
vindpark i Härjedalen bestående av 53 
turbiner.

Högre råvarupriser ett orosmoln
Fasadgruppen redovisade en 
försäljningstillväxt på 70 % genom främst 
förvärv och med en organisk tillväxt på 4 %. 
Marginalen kom in som förväntat och 
bolaget har endast sett begränsade effekter 
från högre råvarupriser. Sektorn har dock 
utvecklats sämre än marknaden och aktien 
tappade trots att estimat har behövts 
korrigeras upp. Fasadgruppen utökade 
närvaron i Danmark och Norge genom 
förvärv. 

Marknadsoro för att högre råvarupriser kan 
komma att slå negativt mot marginaler vid 
nybyggnation påverkade K2A som har en 
stor projekt-pipeline. K2A och SBB 
meddelade att de gemensamt har tecknat 
hyresavtal med Polismyndigheten och 
Kriminalvården om 42 500 m2 i Västerås 
med en hyrestid på 20 år.

Under månaden deltog vi i Renewcells 
finansieringsrunda där bolaget reste kapital 
för att kunna tidigarelägga sina 
expansionsplaner vid anläggningen i 
Ortviken.

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

OX2 AB

Hennes & Mauritz

Sandvik AB

Volvo Car AB 

4,17 11,97 0,52

2,30 21,48 0,51

3,24 10,48 0,35

5,30 6,24 0,34

2,71 10,34 0,29

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fasadgruppen

K2A Knaust & Andersson

NIBE Industrier AB

Hexagon AB Class B

Epiroc AB

4,32 -25,31 -1,13

2,14 -29,31 -0,65

3,64 -12,16 -0,46

6,30 -6,62 -0,43

6,15 -6,30 -0,40

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

10,45

21,70

ÙÙÙÙ

69,70

5,90

2,10

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 52,3

Sällanköpsvaror 16,4

Teknologi 6,2

Finans 2,4

Hälsovård 16,6

Material 1,5

Fastigheter 1,6

Utilities 3,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Sandvik AB

Atlas Copco AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Medicover AB Class B

Addtech AB Class B

Electrolux AB B

NIBE Industrier AB Class B

7,97

6,11

6,11

5,90

5,18

5,07

4,90

4,78

4,39

4,27

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


