
Enter Sverige Hållbar Tillväxt A
Månadsrapport september 2022

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% -13,54% 12,37% -7,77% -8,49% -39,84%

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 Hållbar Tillv -39,84% -29,83% 19,52% 36,43% 184,34% 196,72% 420,77%

Fondfakta
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten 
Lindquist
Regelverk: Specialfond
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)
Teckningskonto: 5851-10 158 84
ISIN: SE0000813925
Bloomberg: BBG000HGBYK6
Startdatum: 1999-11-30
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Framåt för energieffektivisering när 
marknaden bromsar
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
fortsatte med stigande volatilitet och 
minskad riskaptit. Centralbankerna höjde 
som förväntat räntorna under månaden. 
Riksbanken höjde räntan med 1 % och 
förväntas göra en större höjning på nästa 
möte också. Även amerikanska FED och ECB 
höjde under månaden kraftigt styrräntorna. 
Samtidigt pekar allt fler konjunktursignaler 
mot att vi går mot en kraftig inbromsning av 
ekonomin. I vårt geopolitiska närområde har 
turbulensen fortsatt. 

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A sjönk med –
8,5 % under månaden samtidigt som 
fondens jämförelseindex Sixprx sjönk –7,3 
%. Störst bidrag gav positionerna i ABB, 
Addtech och Nibe medan positionerna i 
hjälmsäkerhetsbolaget Mips och 
fastighetsbolaget K2A gav minst. 

Mips starka trots brokiga varulager
Mips vinstvarnade under månaden för en 
svag lageruppbyggnad ute hos 
återförsäljare. Under åren 2020–2021 så har 
framför allt cykelhjälmsförsäljningen varit 
stark och Mips har tidigare indikerat att de 
förväntat sig en nedgång under 2022. En 
kombination av ökad efterfrågan under 
pandemin samt svårigheter för återförsäljare 
att få tag på kvalitetsprodukter har medfört 
varulager av brokig kvalitet.
Produktionssituationen har numera lättat i 
omvärlden men de stora varulagren hos 
återförsäljarna binder kapital och innebär att 
de måste avvakta nybeställningar. Mips har 
dock en urstark balansräkning utan några 

skulder och har bra tillväxt inom 
kategorierna Snö, Motorsport och Säkerhet. 
Branschkollegan Thule vinstvarnade också 
under månaden för försäljningstapp inom 
cykelkategorin.

Elbussar på väg framåt
ABB har gynnats av frågan om 
energieffektivisering och höga elpriser i 
Europa. Under månaden har ABB investerat 
och utökat sin verksamhet inom ladd och 
infrastruktur. Framför allt för laddning av 
offentliga elbussar, etc.

Kortsiktig medvind för ett H&M i 
motvind 
H&M lanserade ett åtgärdspaket på 2 
miljarder SEK i samband med 
kvartalsrapporten. Anledningarna är flera. 
Bolagets inköp har blivit dyrare eftersom 
större delen betalas i dollar, som stärkts 
betydligt mot andra valutor. 
Fraktkostnaderna ligger på en fortsatt 
historisk hög nivå. Kriget i Ukraina har inte 
bara skapat en allmän inflations- och 
kostnadschock utan också tvingat H&M att 
helt dra sig ur den lönsamma ryska 
marknaden. Allt detta – något av den 
perfekta stormen för H&M – speglades i det 
svaga kvartalsresultatet som hamnade mer 
än 30 % under marknadens förväntningar. 
Den enda kortsiktiga ljusglimten var en stark 
försäljning i september med en uppgång på 
7 %. Värderingen för H&M är på historiskt 
låga nivåer. Direktavkastningen ligger på 7 
%. H&M har en stark balansräkning och ett 
stabilt kassaflöde vilket också bör begränsa 
nedsidan om konjunkturen fortsätter att 
försämras.

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

NIBE Industrier

Afry AB B

Kinnevik AB Class B

ABB Ltd

Addtech AB Class B

5,62 -0,15 -0,01

3,29 -0,50 -0,02

0,85 -3,18 -0,03

6,68 -1,00 -0,07

4,86 -1,80 -0,09

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

MIPS AB

Volvo Car AB Class B

K2A Fastigheter

OX2 AB

Sandvik AB

2,65 -30,89 -0,86

2,82 -25,03 -0,74

1,51 -36,47 -0,58

3,97 -12,08 -0,50

5,50 -8,63 -0,50

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

6,41

25,13

ÙÙÙ

69,70

5,90

2,10

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 56,3

Sällanköpsvaror 13,7

Teknologi 6,9

Finans 2,3

Hälsovård 14,4

Material 1,3

Fastigheter 1,1

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Sandvik AB

NIBE Industrier AB Class B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Volvo AB Class B

Electrolux AB B

7,29

7,27

6,55

6,05

5,48

5,40

5,06

4,98

4,24

4,11

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 Sverige Hållbar Tillväxt B
Månadsrapport september 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

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

Enter Sverige Hållbar Tillv — — — — — — —

Fondfakta
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten 
Lindquist
Regelverk: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio 
Return)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,75% + 25% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 222 65
ISIN: SE0018013583
Bloomberg: BBG019V945D5
Startdatum: 2022-09-06
Startkurs: 4631,53

Signatory of:

Månadskommentar
Framåt för energieffektivisering när 
marknaden bromsar
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
fortsatte med stigande volatilitet och 
minskad riskaptit. Centralbankerna höjde 
som förväntat räntorna under månaden. 
Riksbanken höjde räntan med 1 % och 
förväntas göra en större höjning på nästa 
möte också. Även amerikanska FED och ECB 
höjde under månaden kraftigt styrräntorna. 
Samtidigt pekar allt fler konjunktursignaler 
mot att vi går mot en kraftig inbromsning av 
ekonomin. I vårt geopolitiska närområde har 
turbulensen fortsatt. 

Mips starka trots brokiga varulager
Mips vinstvarnade under månaden för en 
svag lageruppbyggnad ute hos 
återförsäljare. Under åren 2020–2021 så har 
framför allt cykelhjälmsförsäljningen varit 
stark och Mips har tidigare indikerat att de 
förväntat sig en nedgång under 2022. En 
kombination av ökad efterfrågan under 
pandemin samt svårigheter för återförsäljare 
att få tag på kvalitetsprodukter har medfört 
varulager av brokig kvalitet.
Produktionssituationen har numera lättat i 
omvärlden men de stora varulagren hos 
återförsäljarna binder kapital och innebär att 
de måste avvakta nybeställningar. Mips har 
dock en urstark balansräkning utan några 
skulder och har bra tillväxt inom 
kategorierna Snö, Motorsport och Säkerhet. 
Branschkollegan Thule vinstvarnade också 
under månaden för försäljningstapp inom 
cykelkategorin.

Elbussar på väg framåt
ABB har gynnats av frågan om 
energieffektivisering och höga elpriser i 
Europa. Under månaden har ABB investerat 
och utökat sin verksamhet inom ladd och 
infrastruktur. Framför allt för laddning av 
offentliga elbussar, etc.

Kortsiktig medvind för ett H&M i 
motvind 
H&M lanserade ett åtgärdspaket på 2 
miljarder SEK i samband med 
kvartalsrapporten. Anledningarna är flera. 
Bolagets inköp har blivit dyrare eftersom 
större delen betalas i dollar, som stärkts 
betydligt mot andra valutor. 
Fraktkostnaderna ligger på en fortsatt 
historisk hög nivå. Kriget i Ukraina har inte 
bara skapat en allmän inflations- och 
kostnadschock utan också tvingat H&M att 
helt dra sig ur den lönsamma ryska 
marknaden. Allt detta – något av den 
perfekta stormen för H&M – speglades i det 
svaga kvartalsresultatet som hamnade mer 
än 30 % under marknadens förväntningar. 
Den enda kortsiktiga ljusglimten var en stark 
försäljning i september med en uppgång på 
7 %. Värderingen för H&M är på historiskt 
låga nivåer. Direktavkastningen ligger på 7 
%. H&M har en stark balansräkning och ett 
stabilt kassaflöde vilket också bör begränsa 
nedsidan om konjunkturen fortsätter att 
försämras.



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

NIBE Industrier

Afry AB B

Kinnevik AB Class B

ABB Ltd

Addtech AB Class B

5,62 -0,15 -0,01

3,29 -0,50 -0,02

0,85 -3,18 -0,03

6,68 -1,00 -0,07

4,86 -1,80 -0,09

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

MIPS AB

Volvo Car AB Class B

K2A Fastigheter

OX2 AB

Sandvik AB

2,65 -30,89 -0,86

2,82 -25,03 -0,74

1,51 -36,47 -0,58

3,97 -12,08 -0,50

5,50 -8,63 -0,50

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

—

—

—

—

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 56,3

Sällanköpsvaror 13,7

Teknologi 6,9

Finans 2,3

Hälsovård 14,4

Material 1,3

Fastigheter 1,1

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Sandvik AB

NIBE Industrier AB Class B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Volvo AB Class B

Electrolux AB B

7,29

7,27

6,55

6,05

5,48

5,40

5,06

4,98

4,24

4,11



Enter Sverige Hållbar Tillväxt D
Månadsrapport september 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

— — — — — — — — -8,43% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

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

Enter Sverige Hållbar Tillv — — — — — — —

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: 5851-11 222 81
ISIN: SE0018013609
Bloomberg: BBG019V945H1
Startdatum: 2022-09-01
Startkurs: 4584,31

Signatory of:

Månadskommentar
Framåt för energieffektivisering när 
marknaden bromsar
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
fortsatte med stigande volatilitet och 
minskad riskaptit. Centralbankerna höjde 
som förväntat räntorna under månaden. 
Riksbanken höjde räntan med 1 % och 
förväntas göra en större höjning på nästa 
möte också. Även amerikanska FED och ECB 
höjde under månaden kraftigt styrräntorna. 
Samtidigt pekar allt fler konjunktursignaler 
mot att vi går mot en kraftig inbromsning av 
ekonomin. I vårt geopolitiska närområde har 
turbulensen fortsatt. 

Enter Sverige Hållbar Tillväxt D sjönk med –
8,4 % under månaden samtidigt som 
fondens jämförelseindex Sixprx sjönk –7,3 
%. Störst bidrag gav positionerna i ABB, 
Addtech och Nibe medan positionerna i 
hjälmsäkerhetsbolaget Mips och 
fastighetsbolaget K2A gav minst. 

Mips starka trots brokiga varulager
Mips vinstvarnade under månaden för en 
svag lageruppbyggnad ute hos 
återförsäljare. Under åren 2020–2021 så har 
framför allt cykelhjälmsförsäljningen varit 
stark och Mips har tidigare indikerat att de 
förväntat sig en nedgång under 2022. En 
kombination av ökad efterfrågan under 
pandemin samt svårigheter för återförsäljare 
att få tag på kvalitetsprodukter har medfört 
varulager av brokig kvalitet.
Produktionssituationen har numera lättat i 
omvärlden men de stora varulagren hos 
återförsäljarna binder kapital och innebär att 
de måste avvakta nybeställningar. Mips har 
dock en urstark balansräkning utan några 

skulder och har bra tillväxt inom 
kategorierna Snö, Motorsport och Säkerhet. 
Branschkollegan Thule vinstvarnade också 
under månaden för försäljningstapp inom 
cykelkategorin.

Elbussar på väg framåt
ABB har gynnats av frågan om 
energieffektivisering och höga elpriser i 
Europa. Under månaden har ABB investerat 
och utökat sin verksamhet inom ladd och 
infrastruktur. Framför allt för laddning av 
offentliga elbussar, etc.

Kortsiktig medvind för ett H&M i 
motvind 
H&M lanserade ett åtgärdspaket på 2 
miljarder SEK i samband med 
kvartalsrapporten. Anledningarna är flera. 
Bolagets inköp har blivit dyrare eftersom 
större delen betalas i dollar, som stärkts 
betydligt mot andra valutor. 
Fraktkostnaderna ligger på en fortsatt 
historisk hög nivå. Kriget i Ukraina har inte 
bara skapat en allmän inflations- och 
kostnadschock utan också tvingat H&M att 
helt dra sig ur den lönsamma ryska 
marknaden. Allt detta – något av den 
perfekta stormen för H&M – speglades i det 
svaga kvartalsresultatet som hamnade mer 
än 30 % under marknadens förväntningar. 
Den enda kortsiktiga ljusglimten var en stark 
försäljning i september med en uppgång på 
7 %. Värderingen för H&M är på historiskt 
låga nivåer. Direktavkastningen ligger på 7 
%. H&M har en stark balansräkning och ett 
stabilt kassaflöde vilket också bör begränsa 
nedsidan om konjunkturen fortsätter att 
försämras.



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

NIBE Industrier

Afry AB B

Kinnevik AB Class B

ABB Ltd

Addtech AB Class B

5,62 -0,15 -0,01

3,29 -0,50 -0,02

0,85 -3,18 -0,03

6,68 -1,00 -0,07

4,86 -1,80 -0,09

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

MIPS AB

Volvo Car AB Class B

K2A Fastigheter

OX2 AB

Sandvik AB

2,65 -30,89 -0,86

2,82 -25,03 -0,74

1,51 -36,47 -0,58

3,97 -12,08 -0,50

5,50 -8,63 -0,50

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

—

—

—

—

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 56,3

Sällanköpsvaror 13,7

Teknologi 6,9

Finans 2,3

Hälsovård 14,4

Material 1,3

Fastigheter 1,1

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Sandvik AB

NIBE Industrier AB Class B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Volvo AB Class B

Electrolux AB B

7,29

7,27

6,55

6,05

5,48

5,40

5,06

4,98

4,24

4,11
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