
Enter Klimatfokus Ränta A
Månadsrapport juni 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-0,01% -1,07% -0,21% 0,02% -0,90% -0,83% -2,97%

0,34% 0,24% 0,07% 0,11% 0,08% 0,06% 0,09% 0,16% 0,09% -0,13% -0,21% 0,06% 0,98%

0,20% 0,01% -4,68% 1,08% 0,45% 1,29% 0,59% 0,81% 0,36% -0,16% 0,47% 0,20% 0,48%

0,07% 0,13% 0,20% 0,22% 0,04% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,08% 0,09% 0,01% 1,48%

0,10% 0,05% -0,03% 0,05% -0,04% -0,03% -0,02% 0,01% 0,05% -0,12% -0,30% -0,23% -0,52%

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

Enter Klimatfokus Ränta A -2,91% -0,92% -0,28% 6,12% 21,15%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-10 632 26
ISIN: SE0010921809
Bloomberg: BBG000BX5XS6
Startdatum: 2008-12-29
Startkurs: 1000

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Nyemissioner och klimatneutrala 
visioner

Den stigande inflationen i kombination med 
högre räntor börjar sätta sina spår och det 
ekonomiska läget är väldigt osäkert. Det nya 
ränteläget kräver omtag i hur utgifter 
prioriteras. Det gäller inte minst i 
näringslivet där det varit gratis att 
lånefinansiera tillväxt. I fastighetssektorn, 
där pendeln har svängt snabbt, syns det 
extra tydligt. Sektorn är kapitalintensiv och 
per definition räntekänslig. Många bolag 
har också haft en aggressiv tillväxt under 
åren då kapitalet varit så gott som gratis. 
Både aktie- och obligationsmarknaden har 
gjort ett lappkast i hur bolagen värderas och 
möjligheten att refinansiera befintliga 
skulder är ett aktuellt tema.

Som motkraft mot allt negativt är 
fortfarande arbetsmarknaden stark och 
efterfrågan inom industrin är god. Men det 
finns statistik som pekar på att en 
inbromsning är annalkande även här. Hur 
stor del av detta som kommer från 
lageruppbyggnad i spåren av alla problem i 
leverantörskedjorna är viktigt. I slutänden är 
ju alla delar i samhället sammanlänkande 
även om de rör sig i olika faser. Vart allt 
detta tar vägen är den stora frågan som styr 
marknaderna för tillfället. 

Klimatneutral vision för fondinnehav
Obligationer är likt övriga tillgångar väldigt 
volatila och riskpremier har fortsatt att stiga 
i takt med att recessionsrisken ökat. Olika 
kreditindex har under månaden stigit med 
drygt 35 % sett till kreditpåslag. Det är 
egentligen inga nyheter från bolagen utan 
en allmän oro i marknaden som driver 
prissättningen. Den svenska marknaden 
påverkas av den stora volymen emitterad av 
fastighetsbolagen, där det är trångt i dörren 
då framför allt europeiska investerare vill ut. 
Sektorn är den klart sämst avkastande vilket 
har påverkat fonden negativt, även om 
vikten är liten relativt marknaden.

Fonden har varit försiktigt positionerad 
under året och vi ser möjligheter att addera 
innehav som prissätts attraktivt. Under 
månaden deltog vi i en nyemission från AKK 
och köpte livbolaget Velliv. 

Gränges hade under månaden 
kapitalmarknadsdag där de satte nya 
finansiella mål och deklarerade att de avser 
vara klimatneutrala 2040. De ansluter sig 
även till Science Based Target initiativ. 
Bolaget har även skapat ett nytt varumärke 
där de samlar produkter som framställs med 
återvunnet material med lågt 
koldioxidavtryck.

Avkastning efter avgifter (5år)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

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 (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SWEDAVIAF261117

STBNO 221121

BANK NORW FRN 220916

LANDSBANKI FRN220802

GRÄNGES FRN 260929

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

JYSKE FRN 260324

FASTPART FRN 270825

ATRIUM L FRN 270222

KUNGSLEDEN FRN270115

FASTPART FRN 250527

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.

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.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Aktiv risk

Morningstar Rating

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

-0,06

1,43

3,18

3,52

ÙÙ

2,33

0,37

2,72

Sektorindelning
%

Bank 24,1
Fastigheter 15,6
Finans 11,7
Hälsovård 1,0
Industriv. & Tjänster 14,8
Informationsteknik 3,7
Statliga bolag 3,4
Teleoperatörer 6,0
Dagligvaror 7,0
Energi 3,7
Material 0,2
Kassa 8,8
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Ellevio AB 1.963% 1.963%

AAK AB 2.304% 2.304%

Storebrand Livisforisikring AS 3.054% 3.054%

Swedbank AB (publ) 1.5875% 1.5875%

Swedavia AB 2.476% 2.476%

Viaplay Group AB 2.954% 2.954%

Klarna Bank Ab 2.125% 2.125%

Granges AB 1.916% 1.916%

Storebrand Livisforisikring AS 2.471% 2.471%

Tele2 AB (publ) 1.558% 1.558%

2,59

2,56

2,56

2,42

2,38

2,35

2,34

2,33

2,15

2,11

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 Klimatfokus Ränta B
Månadsrapport juni 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-0,01% -1,07% -0,21% 0,02% -0,90% -0,83% -2,96%

0,34% 0,24% 0,07% 0,12% 0,08% 0,06% 0,08% 0,16% 0,09% -0,12% -0,21% 0,07% 0,97%

0,20% 0,01% -4,68% 1,08% 0,45% 1,29% 0,59% 0,80% 0,36% -0,16% 0,47% 0,20% 0,48%

0,07% 0,13% 0,20% 0,22% 0,04% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,08% 0,09% 0,01% 1,49%

0,09% 0,05% -0,03% 0,05% -0,05% -0,02% -0,02% 0,01% 0,04% -0,12% -0,31% -0,23% -0,52%

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

Enter Klimatfokus Ränta B -2,91% -0,91% -0,28% — 4,02%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-11 013 06
ISIN: SE0005100278
Startdatum: 2013-03-27
Startkurs: 1074,55

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Nyemissioner och klimatneutrala 
visioner

Den stigande inflationen i kombination med 
högre räntor börjar sätta sina spår och det 
ekonomiska läget är väldigt osäkert. Det nya 
ränteläget kräver omtag i hur utgifter 
prioriteras. Det gäller inte minst i 
näringslivet där det varit gratis att 
lånefinansiera tillväxt. I fastighetssektorn, 
där pendeln har svängt snabbt, syns det 
extra tydligt. Sektorn är kapitalintensiv och 
per definition räntekänslig. Många bolag 
har också haft en aggressiv tillväxt under 
åren då kapitalet varit så gott som gratis. 
Både aktie- och obligationsmarknaden har 
gjort ett lappkast i hur bolagen värderas och 
möjligheten att refinansiera befintliga 
skulder är ett aktuellt tema.

Som motkraft mot allt negativt är 
fortfarande arbetsmarknaden stark och 
efterfrågan inom industrin är god. Men det 
finns statistik som pekar på att en 
inbromsning är annalkande även här. Hur 
stor del av detta som kommer från 
lageruppbyggnad i spåren av alla problem i 
leverantörskedjorna är viktigt. I slutänden är 
ju alla delar i samhället sammanlänkande 
även om de rör sig i olika faser. Vart allt 
detta tar vägen är den stora frågan som styr 
marknaderna för tillfället. 

Klimatneutral vision för fondinnehav
Obligationer är likt övriga tillgångar väldigt 
volatila och riskpremier har fortsatt att stiga 
i takt med att recessionsrisken ökat. Olika 
kreditindex har under månaden stigit med 
drygt 35 % sett till kreditpåslag. Det är 
egentligen inga nyheter från bolagen utan 
en allmän oro i marknaden som driver 
prissättningen. Den svenska marknaden 
påverkas av den stora volymen emitterad av 
fastighetsbolagen, där det är trångt i dörren 
då framför allt europeiska investerare vill ut. 
Sektorn är den klart sämst avkastande vilket 
har påverkat fonden negativt, även om 
vikten är liten relativt marknaden.

Fonden har varit försiktigt positionerad 
under året och vi ser möjligheter att addera 
innehav som prissätts attraktivt. Under 
månaden deltog vi i en nyemission från AKK 
och köpte livbolaget Velliv. 

Gränges hade under månaden 
kapitalmarknadsdag där de satte nya 
finansiella mål och deklarerade att de avser 
vara klimatneutrala 2040. De ansluter sig 
även till Science Based Target initiativ. 
Bolaget har även skapat ett nytt varumärke 
där de samlar produkter som framställs med 
återvunnet material med lågt 
koldioxidavtryck.

Avkastning efter avgifter (5år)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%

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 (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SWEDAVIAF261117

STBNO 221121

BANK NORW FRN 220916

LANDSBANKI FRN220802

GRÄNGES FRN 260929

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

JYSKE FRN 260324

FASTPART FRN 270825

ATRIUM L FRN 270222

KUNGSLEDEN FRN270115

FASTPART FRN 250527

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.

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.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Aktiv risk

Morningstar Rating

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

-0,06

0,43

3,18

3,52

ÙÙÙ

2,33

0,37

2,72

Sektorindelning
%

Bank 24,1
Fastigheter 15,6
Finans 11,7
Hälsovård 1,0
Industriv. & Tjänster 14,8
Informationsteknik 3,7
Statliga bolag 3,4
Teleoperatörer 6,0
Dagligvaror 7,0
Energi 3,7
Material 0,2
Kassa 8,8
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Ellevio AB 1.963% 1.963%

AAK AB 2.304% 2.304%

Storebrand Livisforisikring AS 3.054% 3.054%

Swedbank AB (publ) 1.5875% 1.5875%

Swedavia AB 2.476% 2.476%

Viaplay Group AB 2.954% 2.954%

Klarna Bank Ab 2.125% 2.125%

Granges AB 1.916% 1.916%

Storebrand Livisforisikring AS 2.471% 2.471%

Tele2 AB (publ) 1.558% 1.558%

2,59

2,56

2,56

2,42

2,38

2,35

2,34

2,33

2,15

2,11

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 Klimatfokus Ränta D
Månadsrapport juni 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,01% -1,04% -0,19% 0,05% -0,88% -0,80% -2,82%

0,37% 0,27% 0,10% 0,14% 0,10% 0,09% 0,11% 0,18% 0,11% -0,10% -0,18% 0,09% 1,28%

0,23% 0,04% -4,66% 1,10% 0,48% 1,31% 0,62% 0,83% 0,38% -0,13% 0,49% 0,22% 0,78%

0,10% 0,15% 0,23% 0,25% 0,07% 0,19% 0,17% 0,18% 0,18% 0,10% 0,11% 0,03% 1,79%

— — — — — — — — — — — — —

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

Enter Klimatfokus Ränta D -2,62% -0,03% — — 0,96%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,35% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000
Teckningskonto: 5851-11 153 23
ISIN: SE0011984723
Startdatum: 2018-12-05
Startkurs: 1119,23

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Nyemissioner och klimatneutrala 
visioner

Den stigande inflationen i kombination med 
högre räntor börjar sätta sina spår och det 
ekonomiska läget är väldigt osäkert. Det nya 
ränteläget kräver omtag i hur utgifter 
prioriteras. Det gäller inte minst i 
näringslivet där det varit gratis att 
lånefinansiera tillväxt. I fastighetssektorn, 
där pendeln har svängt snabbt, syns det 
extra tydligt. Sektorn är kapitalintensiv och 
per definition räntekänslig. Många bolag 
har också haft en aggressiv tillväxt under 
åren då kapitalet varit så gott som gratis. 
Både aktie- och obligationsmarknaden har 
gjort ett lappkast i hur bolagen värderas och 
möjligheten att refinansiera befintliga 
skulder är ett aktuellt tema.

Som motkraft mot allt negativt är 
fortfarande arbetsmarknaden stark och 
efterfrågan inom industrin är god. Men det 
finns statistik som pekar på att en 
inbromsning är annalkande även här. Hur 
stor del av detta som kommer från 
lageruppbyggnad i spåren av alla problem i 
leverantörskedjorna är viktigt. I slutänden är 
ju alla delar i samhället sammanlänkande 
även om de rör sig i olika faser. Vart allt 
detta tar vägen är den stora frågan som styr 
marknaderna för tillfället. 

Klimatneutral vision för fondinnehav
Obligationer är likt övriga tillgångar väldigt 
volatila och riskpremier har fortsatt att stiga 
i takt med att recessionsrisken ökat. Olika 
kreditindex har under månaden stigit med 
drygt 35 % sett till kreditpåslag. Det är 
egentligen inga nyheter från bolagen utan 
en allmän oro i marknaden som driver 
prissättningen. Den svenska marknaden 
påverkas av den stora volymen emitterad av 
fastighetsbolagen, där det är trångt i dörren 
då framför allt europeiska investerare vill ut. 
Sektorn är den klart sämst avkastande vilket 
har påverkat fonden negativt, även om 
vikten är liten relativt marknaden.

Fonden har varit försiktigt positionerad 
under året och vi ser möjligheter att addera 
innehav som prissätts attraktivt. Under 
månaden deltog vi i en nyemission från AKK 
och köpte livbolaget Velliv. 

Gränges hade under månaden 
kapitalmarknadsdag där de satte nya 
finansiella mål och deklarerade att de avser 
vara klimatneutrala 2040. De ansluter sig 
även till Science Based Target initiativ. 
Bolaget har även skapat ett nytt varumärke 
där de samlar produkter som framställs med 
återvunnet material med lågt 
koldioxidavtryck.

Avkastning efter avgifter

2019 2020 2021 2022
-5,0%
-2,5%
0,0%
2,5%
5,0%

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 (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SWEDAVIAF261117

STBNO 221121

BANK NORW FRN 220916

LANDSBANKI FRN220802

GRÄNGES FRN 260929

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

JYSKE FRN 260324

FASTPART FRN 270825

ATRIUM L FRN 270222

KUNGSLEDEN FRN270115

FASTPART FRN 250527

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.

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.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,27

2,33

0,37

2,72

Sektorindelning
%

Bank 24,1
Fastigheter 15,6
Finans 11,7
Hälsovård 1,0
Industriv. & Tjänster 14,8
Informationsteknik 3,7
Statliga bolag 3,4
Teleoperatörer 6,0
Dagligvaror 7,0
Energi 3,7
Material 0,2
Kassa 8,8
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Ellevio AB 1.963% 1.963%

AAK AB 2.304% 2.304%

Storebrand Livisforisikring AS 3.054% 3.054%

Swedbank AB (publ) 1.5875% 1.5875%

Swedavia AB 2.476% 2.476%

Viaplay Group AB 2.954% 2.954%

Klarna Bank Ab 2.125% 2.125%

Granges AB 1.916% 1.916%

Storebrand Livisforisikring AS 2.471% 2.471%

Tele2 AB (publ) 1.558% 1.558%

2,59

2,56

2,56

2,42

2,38

2,35

2,34

2,33

2,15

2,11

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
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