
Enter Select A 
Månadsrapport november 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,07% -9,35% -0,54% -6,75% -1,14% -12,67% 12,28% -8,79% -6,75% 6,08% 7,63% -31,21%

1,17% 3,44% 7,69% 4,27% 2,35% 0,25% 5,74% -0,62% -5,78% 4,65% 1,58% 6,84% 35,57%

0,52% -7,57% -14,78% 9,41% 7,94% 2,05% 5,98% 5,45% 6,71% -7,23% 11,10% 1,80% 19,39%

6,90% 4,80% 1,05% 9,04% -5,27% 6,91% 0,37% -0,87% 0,52% 4,30% 2,46% 1,67% 35,86%

3,70% -0,17% -1,66% 2,24% 1,17% -0,02% 1,82% 0,36% -1,74% -8,37% -1,44% -8,22% -12,38%

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

Enter Select A -31,21% -26,51% 13,19% 31,78% 176,20% 193,80%

Fondfakta
Förvaltare: Erik Paulsson, Sten Lindquist och 
Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW TM
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: 5851-10 403 31
ISIN: SE0002096545
Bloomberg: BBG000HGX0S8
Startdatum: 2007-08-14
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Lovande prognoser för spännande 
fondbolag
Inflationsstatistik, ränta och recessionsoro 
inför 2023 var fortsatt i fokus för 
aktiemarknaden under november. Under 
månaden höjde Amerikanska  FED 
räntenivån med 0,75 % vilket även Bank och 
England och Riksbanken gjorde. Amerikansk 
inflationsdata visade dock en lägre 
ökningstakt än förväntat och 
centralbankerna har börjat signalera att de 
närmar sig slutet av räntehöjningarna. 
Under månaden steg aktiemarknaderna 
med 5–10 %, långa räntor föll och 
kreditspreadar sjönk.

Enter Select A steg med 7,6 % i november 
samtidigt som fondens jämförelseindex 
SIXPRX steg med 7,3 %. Husqvarna, Afry och 
Indutrade bidrog mest till 
relativavkastningen mot jämförelseindexet 
under månaden medan Embracer, Securitas 
och Arjo bidrog minst.

Embracer ett bolag i blickfånget 
Embracer kom med en rapport som skapade 
en hel del turbulens i aktien som var ned 
cirka 20 % under rapportdagen. Resultatet 
kom in marginellt lägre än marknadens 
förväntningar. Det som fick aktien på fall var 
till största delen att bolaget justerade ned 
sin resultatprognos för helåret med dryga 10 
%. Att samtal pågår för att bättre kunna 
kapitalisera på partner- och licensavtal gav 
också upphov till en hel del osäkerhet i 
marknaden. När, med vilka, omfattningen –
frågorna är många. Vi hade ett längre enskilt 
samtal med Lars Wingefors, CEO och 
huvudägare i Embracer, och känner oss 
trygga med att den grundläggande strategin 
för bolaget ligger fast.

100 % spårbarhet i horisonten
I november hade AAK sin 
kapitalmarknadsdag. Bolaget bibehåller sitt 
finansiella mål om 10 % EBIT-tillväxt per år 
men adderade också en ”ambition” om att 
dubbla EBIT per kg till 2030. Detta ska 
uppnås genom ökat fokus på tillväxt inom 
prioriterade specialmarknader med högre 
marginal, effektivitetsprogram och via 
förvärv. Dessutom tror bolaget att 
premiumsegmenten av verksamheten 
kommer att växa 4–6 % årligen, vilket 
tillsammans med dubblingen av EBIT per kg 
innebär att AAK snarare kan uppnå en EBIT-
CAGR om 13–15 % till 2030. Bolaget 
poängterade också att de är på god väg att 
uppnå 100 % plantagespårbarhet för soja-
och palmolja år 2025.

Medicover redo att skörda frukterna
I början av månaden släppte Medicover sin 
rapport för tredje kvartalet. Resultatet kom 
in relativt i linje med förväntningarna men 
avskrivningarna var högre vilket gjorde att 
vinst per aktie var lägre än väntat. Årlig 
priskomponent var upp i genomsnitt 6 % i 
kvartalet, vilket var lägre än inflationen. 
Dock kommer indexeringar hjälpa i Q4, 
exempelvis via den polska verksamheten. 
Bolaget har investerat kraftfullt i olika 
verksamheter de senaste två åren vilket 
kommer att bära frukt om ytterligare 1–3 år. 
Vi tror att lättare jämförelsetal, något lägre 
expansionstakt, bättre lönsamhet i nya 
enheter och prishöjningar kommer leda till 
förbättrade marginaler under 2023. Vi 
kommer i början av 2023 resa runt och 
besöka Medicovers växande indiska 
verksamhet (ca 11 % av bolagets 
omsättning) – något vi får återkomma till i 
månadsrapporten för januari.

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

Epiroc AB 

Atlas Copco AB

Husqvarna AB

Indutrade AB

Afry AB B

4,66 18,25 0,87

7,48 9,42 0,72

2,75 23,38 0,66

4,10 15,39 0,64

3,63 16,18 0,60

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Embracer Group AB

Securitas AB 

Arjo AB Class B

Linc AB

Viaplay Group

2,90 -16,48 -0,49

3,12 -5,49 -0,17

2,27 -6,35 -0,15

1,60 -1,99 -0,03

2,31 1,74 0,04

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

5,67

7,35

24,70

ÙÙ

67,08

5,00

1,19

4,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 46,6

Sällanköpsvaror 7,5

Dagligvaror 4,2

Teknologi 7,1

Finans 17,0

Kommunikation 4,8

Hälsovård 12,3

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

Hexagon AB Class B

Volvo AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Sandvik AB

Investor AB Class B

AstraZeneca PLC

Indutrade AB

Electrolux AB B

7,67

7,01

6,75

6,50

5,17

5,09

4,93

4,84

4,43

4,24

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 Select C 
Månadsrapport november 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,01% -9,29% -0,47% -6,68% -1,07% -12,60% 12,36% -8,72% -6,68% 6,16% 7,71% -30,64%

1,25% 3,51% 7,78% 4,35% 2,43% 0,32% 5,82% -0,54% -5,71% 4,73% 1,66% 6,92% 36,80%

0,60% -7,51% -14,72% 9,49% 8,02% 2,13% 6,06% 5,53% 6,79% -7,16% 11,18% 1,88% 20,47%

6,99% 4,88% 1,12% 9,13% -5,20% 6,99% 0,45% -0,79% 0,60% 4,38% 2,53% 1,74% 37,10%

— — — — — — — — — — — -8,16% —

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

Enter Select C -30,64% -25,84% 16,30% — — 43,93%

Fondfakta
Förvaltare: Erik Paulsson, Sten Lindquist och 
Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW TM
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,80% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000
Teckningskonto: 5851-11 138 78
ISIN: SE0001062598
Bloomberg: BBG000HGX0S8
Startdatum: 2018-11-01
Startkurs: 1989,49

Signatory of:

Månadskommentar
Lovande prognoser för spännande 
fondbolag
Inflationsstatistik, ränta och recessionsoro 
inför 2023 var fortsatt i fokus för 
aktiemarknaden under november. Under 
månaden höjde Amerikanska  FED 
räntenivån med 0,75 % vilket även Bank och 
England och Riksbanken gjorde. Amerikansk 
inflationsdata visade dock en lägre 
ökningstakt än förväntat och 
centralbankerna har börjat signalera att de 
närmar sig slutet av räntehöjningarna. 
Under månaden steg aktiemarknaderna 
med 5–10 %, långa räntor föll och 
kreditspreadar sjönk.

Enter Select C steg med 7,7 % i november 
samtidigt som fondens jämförelseindex 
SIXPRX steg med 7,3 %. Husqvarna, Afry och 
Indutrade bidrog mest till 
relativavkastningen mot jämförelseindexet 
under månaden medan Embracer, Securitas 
och Arjo bidrog minst.

Embracer ett bolag i blickfånget 
Embracer kom med en rapport som skapade 
en hel del turbulens i aktien som var ned 
cirka 20 % under rapportdagen. Resultatet 
kom in marginellt lägre än marknadens 
förväntningar. Det som fick aktien på fall var 
till största delen att bolaget justerade ned 
sin resultatprognos för helåret med dryga 10 
%. Att samtal pågår för att bättre kunna 
kapitalisera på partner- och licensavtal gav 
också upphov till en hel del osäkerhet i 
marknaden. När, med vilka, omfattningen –
frågorna är många. Vi hade ett längre enskilt 
samtal med Lars Wingefors, CEO och 
huvudägare i Embracer, och känner oss 
trygga med att den grundläggande strategin 
för bolaget ligger fast.

100 % spårbarhet i horisonten
I november hade AAK sin 
kapitalmarknadsdag. Bolaget bibehåller sitt 
finansiella mål om 10 % EBIT-tillväxt per år 
men adderade också en ”ambition” om att 
dubbla EBIT per kg till 2030. Detta ska 
uppnås genom ökat fokus på tillväxt inom 
prioriterade specialmarknader med högre 
marginal, effektivitetsprogram och via 
förvärv. Dessutom tror bolaget att 
premiumsegmenten av verksamheten 
kommer att växa 4–6 % årligen, vilket 
tillsammans med dubblingen av EBIT per kg 
innebär att AAK snarare kan uppnå en EBIT-
CAGR om 13–15 % till 2030. Bolaget 
poängterade också att de är på god väg att 
uppnå 100 % plantagespårbarhet för soja-
och palmolja år 2025.

Medicover redo att skörda frukterna
I början av månaden släppte Medicover sin 
rapport för tredje kvartalet. Resultatet kom 
in relativt i linje med förväntningarna men 
avskrivningarna var högre vilket gjorde att 
vinst per aktie var lägre än väntat. Årlig 
priskomponent var upp i genomsnitt 6 % i 
kvartalet, vilket var lägre än inflationen. 
Dock kommer indexeringar hjälpa i Q4, 
exempelvis via den polska verksamheten. 
Bolaget har investerat kraftfullt i olika 
verksamheter de senaste två åren vilket 
kommer att bära frukt om ytterligare 1–3 år. 
Vi tror att lättare jämförelsetal, något lägre 
expansionstakt, bättre lönsamhet i nya 
enheter och prishöjningar kommer leda till 
förbättrade marginaler under 2023. Vi 
kommer i början av 2023 resa runt och 
besöka Medicovers växande indiska 
verksamhet (ca 11 % av bolagets 
omsättning) – något vi får återkomma till i 
månadsrapporten för januari.

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

Epiroc AB 

Atlas Copco AB

Husqvarna AB

Indutrade AB

Afry AB B

4,66 18,25 0,87

7,48 9,42 0,72

2,75 23,38 0,66

4,10 15,39 0,64

3,63 16,18 0,60

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Embracer Group AB

Securitas AB 

Arjo AB Class B

Linc AB

Viaplay Group

2,90 -16,48 -0,49

3,12 -5,49 -0,17

2,27 -6,35 -0,15

1,60 -1,99 -0,03

2,31 1,74 0,04

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

—

9,81

24,72

Ù

67,08

5,00

1,19

4,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 46,6

Sällanköpsvaror 7,5

Dagligvaror 4,2

Teknologi 7,1

Finans 17,0

Kommunikation 4,8

Hälsovård 12,3

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

Hexagon AB Class B

Volvo AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Sandvik AB

Investor AB Class B

AstraZeneca PLC

Indutrade AB

Electrolux AB B

7,67

7,01

6,75

6,50

5,17

5,09

4,93

4,84

4,43

4,24

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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