
Enter Select A
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

-13,07% -9,35% -0,54% -6,75% -1,14% -12,67% 12,28% -8,79% -6,75% 6,08% 7,63% -3,17% -33,39%

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%

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
Med positiv tillförsikt framåt
Inflationsstatistik, ränta, energi, geopolitik 
och recessionsoro inför 2023 var fortsatt i 
fokus för aktiemarknaden under december. 
Under månaden höjde Amerikanska FED 
räntenivån med ytterligare 0,5 
procentenheter vilket även europeiska ECB 
och brittiska BoE gjorde.

Enter Select A sjönk med 3,2 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX sjönk med 2,7 %. 
Embracer, AAK och Securitas bidrog mest till 
relativavkastningen mot jämförelseindexet 
under månaden medan Hexagon, Medicover 
och Husqvarna bidrog minst.

2022 var ett i alla meningar extraordinärt år. 
För ett år sedan var det få som förutsåg att vi 
skulle få se inflation på runt 10 %, FED-
räntehöjningar på 425 punkter (under endast 
sju möten) samt ett krig i Europa. Vi lägger 
nu 2022 bakom oss och blickar med tillförsikt 
in i 2023.

Många frågar vad vi tror om makrot under 
kommande månader. Vi svarar ödmjukt att 
det är svårt att förutspå en exakt 
makroutveckling, beroende på att det är så 
extremt pass många variabler som måste tas i 
beaktande. Året 2022 är ett bra exempel på 
detta. Vi har däremot antaganden och 
förväntningar om 2023 – en riktning som vi 
förutspår. Vi antar exempelvis att den 
geopolitiska oron fortsätter, att 
världsekonomin kommer att ha en låg tillväxt 
(med Europa nära nollan) men att inflationen 
kommer ner tack vare baseffekter och att 
världens försörjningskedjor fortsätter att 
förbättras. Med det sagt kan vi med säkerhet 
säga att 2023 kommer att innehålla ett antal 
parametrar – positiva och negativa – som vi 
just nu inte har på vår radar.

Med långsiktighet som ledsagare
Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan 
kontrollera – det vill säga vilka bolag vi är 
ägare i. Vår förvaltningsfilosofi på Enter är 
som alltid att hitta långsiktigt bra bolag. 
Detta är baserat på parametrarna kvalitet, 
operativa trender och att hitta ett bolags 

verkliga värde. Inget bolag har allt, men över 
tid tror vi att kvalitetsbolag har flera 
gemensamma nämnare: hållbarhet, hög 
lönsam tillväxt, återkommande försäljning, 
konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög 
avkastning på kapital, bra ledning och starka 
ägare.

Historiskt starkt bolag i portföljen
Ett nytt innehav i portföljen är Assa Abloy, 
global ledare inom accesslösningar. Två 
tredjedelar av företagets produkter finns 
inom eftermarknaden (renovering, utbyten, 
etc.). Då produkterna ofta är ”must-have” har 
de en god prishöjningsförmåga. En hög 
tillväxt kommer från elektromekaniska lås 
som nu står för ca 30 % av omsättningen. Via 
dessa produkter möjliggörs också ökande 
återkommande intäkter för licenser och 
mjukvara (cirka 5 % av den totala 
försäljningen). Värderingen för bolaget har 
under 2022 sjunkit betydligt till nära ett 
nioårslägsta. Trots att vi och marknaden 
förväntar oss en sättning inom nybyggnation 
som påverkar bolaget negativt har Assa 
Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga 
genom alla cykler. Medvind från lägre 
råmaterialkostnader bidrar positivt in i 2023. 
Bolagets höga avkastning på kapital och 
relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för 
långsiktig kvalitet.

Tack för stunden, H&M
Under månaden har vi sålt av vårt innehav i 
H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket 
på två miljarder kronor för att minska 
kostnader har vi kommit till slutsatsen att det 
är svårt att se någon större uppsida i 
bolagets nuvarande affärsmodell. H&M är 
pressat från flera olika håll kostnads- och 
konkurrensmässigt. Enligt oss har de fastnat i 
en alltför låg prisposition i linje med 
konkurrenter som Inditex/Zara och Uniqlo, 
samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein 
tar stora marknadsandelar. Vi tror att en 
möjlig väg framåt för H&M kan vara att 
trycka på fullt ut med en hållbar agenda (100 
% eco labeling) och samtidigt förflytta 
bolaget till en premiumposition med högre 
pris. Denna väg framåt kan förändra vår bild 
av bolaget, men just nu har vi klivit av.

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

Embracer 

AAK AB

Linc AB

Securitas AB 

SEB A

2,55 6,50 0,17

4,13 2,48 0,10

1,47 4,76 0,07

2,98 1,85 0,06

6,50 0,17 0,01

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hexagon AB

Atlas Copco AB 

Husqvarna AB

Medicover AB

Epiroc AB 

7,01 -7,74 -0,55

7,67 -4,69 -0,36

3,47 -9,66 -0,34

4,16 -7,05 -0,30

5,17 -5,03 -0,26

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

5,12

7,08

24,79

ÙÙ

67,08

5,00

1,19

4,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 49,3

Sällanköpsvaror 3,8

Dagligvaror 4,4

Teknologi 6,8

Finans 17,7

Kommunikation 5,1

Hälsovård 12,6

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

Volvo AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Investor AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

AstraZeneca PLC

Medicover AB Class B

AAK AB

7,56

6,86

6,73

6,69

5,23

5,20

4,92

4,87

4,41

4,38

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 B
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

— -9,29% -0,47% -6,69% -1,07% -16,97% 12,36% -8,72% -6,68% 6,16% 7,71% -3,10% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

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
Med positiv tillförsikt framåt
Inflationsstatistik, ränta, energi, geopolitik 
och recessionsoro inför 2023 var fortsatt i 
fokus för aktiemarknaden under december. 
Under månaden höjde Amerikanska FED 
räntenivån med ytterligare 0,5 
procentenheter vilket även europeiska ECB 
och brittiska BoE gjorde.

Enter Select A sjönk med 3,2 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX sjönk med 2,7 %. 
Embracer, AAK och Securitas bidrog mest till 
relativavkastningen mot jämförelseindexet 
under månaden medan Hexagon, Medicover 
och Husqvarna bidrog minst.

2022 var ett i alla meningar extraordinärt år. 
För ett år sedan var det få som förutsåg att vi 
skulle få se inflation på runt 10 %, FED-
räntehöjningar på 425 punkter (under endast 
sju möten) samt ett krig i Europa. Vi lägger 
nu 2022 bakom oss och blickar med tillförsikt 
in i 2023.

Många frågar vad vi tror om makrot under 
kommande månader. Vi svarar ödmjukt att 
det är svårt att förutspå en exakt 
makroutveckling, beroende på att det är så 
extremt pass många variabler som måste tas i 
beaktande. Året 2022 är ett bra exempel på 
detta. Vi har däremot antaganden och 
förväntningar om 2023 – en riktning som vi 
förutspår. Vi antar exempelvis att den 
geopolitiska oron fortsätter, att 
världsekonomin kommer att ha en låg tillväxt 
(med Europa nära nollan) men att inflationen 
kommer ner tack vare baseffekter och att 
världens försörjningskedjor fortsätter att 
förbättras. Med det sagt kan vi med säkerhet 
säga att 2023 kommer att innehålla ett antal 
parametrar – positiva och negativa – som vi 
just nu inte har på vår radar.

Med långsiktighet som ledsagare
Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan 
kontrollera – det vill säga vilka bolag vi är 
ägare i. Vår förvaltningsfilosofi på Enter är 
som alltid att hitta långsiktigt bra bolag. 
Detta är baserat på parametrarna kvalitet, 
operativa trender och att hitta ett bolags 

verkliga värde. Inget bolag har allt, men över 
tid tror vi att kvalitetsbolag har flera 
gemensamma nämnare: hållbarhet, hög 
lönsam tillväxt, återkommande försäljning, 
konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög 
avkastning på kapital, bra ledning och starka 
ägare.

Historiskt starkt bolag i portföljen
Ett nytt innehav i portföljen är Assa Abloy, 
global ledare inom accesslösningar. Två 
tredjedelar av företagets produkter finns 
inom eftermarknaden (renovering, utbyten, 
etc.). Då produkterna ofta är ”must-have” har 
de en god prishöjningsförmåga. En hög 
tillväxt kommer från elektromekaniska lås 
som nu står för ca 30 % av omsättningen. Via 
dessa produkter möjliggörs också ökande 
återkommande intäkter för licenser och 
mjukvara (cirka 5 % av den totala 
försäljningen). Värderingen för bolaget har 
under 2022 sjunkit betydligt till nära ett 
nioårslägsta. Trots att vi och marknaden 
förväntar oss en sättning inom nybyggnation 
som påverkar bolaget negativt har Assa 
Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga 
genom alla cykler. Medvind från lägre 
råmaterialkostnader bidrar positivt in i 2023. 
Bolagets höga avkastning på kapital och 
relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för 
långsiktig kvalitet.

Tack för stunden, H&M
Under månaden har vi sålt av vårt innehav i 
H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket 
på två miljarder kronor för att minska 
kostnader har vi kommit till slutsatsen att det 
är svårt att se någon större uppsida i 
bolagets nuvarande affärsmodell. H&M är 
pressat från flera olika håll kostnads- och 
konkurrensmässigt. Enligt oss har de fastnat i 
en alltför låg prisposition i linje med 
konkurrenter som Inditex/Zara och Uniqlo, 
samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein 
tar stora marknadsandelar. Vi tror att en 
möjlig väg framåt för H&M kan vara att 
trycka på fullt ut med en hållbar agenda (100 
% eco labeling) och samtidigt förflytta 
bolaget till en premiumposition med högre 
pris. Denna väg framåt kan förändra vår bild 
av bolaget, men just nu har vi klivit av.

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

Embracer 

AAK AB

Linc AB

Securitas AB 

SEB A

2,55 6,50 0,17

4,13 2,48 0,10

1,47 4,76 0,07

2,98 1,85 0,06

6,50 0,17 0,01

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hexagon AB

Atlas Copco AB 

Husqvarna AB

Medicover AB

Epiroc AB 

7,01 -7,74 -0,55

7,67 -4,69 -0,36

3,47 -9,66 -0,34

4,16 -7,05 -0,30

5,17 -5,03 -0,26

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

—

-25,41

—

—

—

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 49,3

Sällanköpsvaror 3,8

Dagligvaror 4,4

Teknologi 6,8

Finans 17,7

Kommunikation 5,1

Hälsovård 12,6

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

Volvo AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Investor AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

AstraZeneca PLC

Medicover AB Class B

AAK AB

7,56

6,86

6,73

6,69

5,23

5,20

4,92

4,87

4,41

4,38

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 december 2022

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

2022

2021

2020

2019

-13,01% -9,29% -0,47% -6,68% -1,07% -12,60% 12,36% -8,72% -6,68% 6,16% 7,71% -3,10% -32,79%

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%

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
Med positiv tillförsikt framåt
Inflationsstatistik, ränta, energi, geopolitik 
och recessionsoro inför 2023 var fortsatt i 
fokus för aktiemarknaden under december. 
Under månaden höjde Amerikanska FED 
räntenivån med ytterligare 0,5 
procentenheter vilket även europeiska ECB 
och brittiska BoE gjorde.

Enter Select C sjönk med 3,1 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX sjönk med 2,7 %. 
Embracer, AAK och Securitas bidrog mest till 
relativavkastningen mot jämförelseindexet 
under månaden medan Hexagon, Medicover 
och Husqvarna bidrog minst.

2022 var ett i alla meningar extraordinärt år. 
För ett år sedan var det få som förutsåg att vi 
skulle få se inflation på runt 10 %, FED-
räntehöjningar på 425 punkter (under endast 
sju möten) samt ett krig i Europa. Vi lägger 
nu 2022 bakom oss och blickar med tillförsikt 
in i 2023.

Många frågar vad vi tror om makrot under 
kommande månader. Vi svarar ödmjukt att 
det är svårt att förutspå en exakt 
makroutveckling, beroende på att det är så 
extremt pass många variabler som måste tas i 
beaktande. Året 2022 är ett bra exempel på 
detta. Vi har däremot antaganden och 
förväntningar om 2023 – en riktning som vi 
förutspår. Vi antar exempelvis att den 
geopolitiska oron fortsätter, att 
världsekonomin kommer att ha en låg tillväxt 
(med Europa nära nollan) men att inflationen 
kommer ner tack vare baseffekter och att 
världens försörjningskedjor fortsätter att 
förbättras. Med det sagt kan vi med säkerhet 
säga att 2023 kommer att innehålla ett antal 
parametrar – positiva och negativa – som vi 
just nu inte har på vår radar.

Med långsiktighet som ledsagare
Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan 
kontrollera – det vill säga vilka bolag vi är 
ägare i. Vår förvaltningsfilosofi på Enter är 
som alltid att hitta långsiktigt bra bolag. 
Detta är baserat på parametrarna kvalitet, 
operativa trender och att hitta ett bolags 

verkliga värde. Inget bolag har allt, men över 
tid tror vi att kvalitetsbolag har flera 
gemensamma nämnare: hållbarhet, hög 
lönsam tillväxt, återkommande försäljning, 
konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög 
avkastning på kapital, bra ledning och starka 
ägare.

Historiskt starkt bolag i portföljen
Ett nytt innehav i portföljen är Assa Abloy, 
global ledare inom accesslösningar. Två 
tredjedelar av företagets produkter finns 
inom eftermarknaden (renovering, utbyten, 
etc.). Då produkterna ofta är ”must-have” har 
de en god prishöjningsförmåga. En hög 
tillväxt kommer från elektromekaniska lås 
som nu står för ca 30 % av omsättningen. Via 
dessa produkter möjliggörs också ökande 
återkommande intäkter för licenser och 
mjukvara (cirka 5 % av den totala 
försäljningen). Värderingen för bolaget har 
under 2022 sjunkit betydligt till nära ett 
nioårslägsta. Trots att vi och marknaden 
förväntar oss en sättning inom nybyggnation 
som påverkar bolaget negativt har Assa 
Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga 
genom alla cykler. Medvind från lägre 
råmaterialkostnader bidrar positivt in i 2023. 
Bolagets höga avkastning på kapital och 
relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för 
långsiktig kvalitet.

Tack för stunden, H&M
Under månaden har vi sålt av vårt innehav i 
H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket 
på två miljarder kronor för att minska 
kostnader har vi kommit till slutsatsen att det 
är svårt att se någon större uppsida i 
bolagets nuvarande affärsmodell. H&M är 
pressat från flera olika håll kostnads- och 
konkurrensmässigt. Enligt oss har de fastnat i 
en alltför låg prisposition i linje med 
konkurrenter som Inditex/Zara och Uniqlo, 
samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein 
tar stora marknadsandelar. Vi tror att en 
möjlig väg framåt för H&M kan vara att 
trycka på fullt ut med en hållbar agenda (100 
% eco labeling) och samtidigt förflytta 
bolaget till en premiumposition med högre 
pris. Denna väg framåt kan förändra vår bild 
av bolaget, men just nu har vi klivit av.

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

Embracer 

AAK AB

Linc AB

Securitas AB 

SEB A

2,55 6,50 0,17

4,13 2,48 0,10

1,47 4,76 0,07

2,98 1,85 0,06

6,50 0,17 0,01

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hexagon AB

Atlas Copco AB 

Husqvarna AB

Medicover AB

Epiroc AB 

7,01 -7,74 -0,55

7,67 -4,69 -0,36

3,47 -9,66 -0,34

4,16 -7,05 -0,30

5,17 -5,03 -0,26

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

—

8,77

24,80

Ù

67,08

5,00

1,19

4,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 49,3

Sällanköpsvaror 3,8

Dagligvaror 4,4

Teknologi 6,8

Finans 17,7

Kommunikation 5,1

Hälsovård 12,6

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

Volvo AB Class B

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Investor AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

AstraZeneca PLC

Medicover AB Class B

AAK AB

7,56

6,86

6,73

6,69

5,23

5,20

4,92

4,87

4,41

4,38

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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