
Enter Småbolagsfond A
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

-15,72% -7,35% 2,27% -6,00% -4,57% -16,41% 12,65% -10,07% -13,05% 4,07% 3,84% 0,74% -42,58%

-0,93% 6,64% 2,31% 13,76% 1,55% -0,37% 8,29% 3,68% -8,42% 7,50% 5,40% 2,58% 48,65%

4,63% -6,08% -16,88% 14,24% 11,02% 5,86% 12,25% 5,95% 7,51% -4,05% 9,46% 12,38% 65,51%

6,56% 3,27% 2,09% 8,71% 0,31% 5,49% -1,23% -0,61% -0,55% 3,14% 7,79% 6,04% 48,75%

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Småbolagsfond A -42,58% -42,58% -14,65% 41,27% 102,62% 181,93%

Fondfakta
Förvaltare: Jon Hyltner och Oscar Karlsson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap 
Sweden Return Index)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,5% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 074 01
ISIN: SE0007413398
Bloomberg: BBG00DR3NR28
Startdatum: 2015-09-01
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Makro och krig dominerade börsen 2022
Stockholmsbörsen gick ned med ca 3% i 
december som likt helåret 2022 präglades 
av makro. Stigande inflation och räntor var 
dominerande faktorer tillsammans med 
energikrisen i Europa efter Rysslands 
inflation av Ukraina. Räntekänsliga tillgångar 
som obligationer med lång duration och 
tillväxt- och fastighetsaktier föll kraftigt 
under 2022, medan banker som påverkas 
positivt av ett högre ränteläge steg. 
Storbolagsindex OMX30 gick ned med 13%, 
SIX PRX (hela Stockholmsbörsen) backade 
med 23% och Carnegie Small Cap Index 
(CSRX) sjönk med 31% under 2022.

Positiv avslutning på ett svagt år
Enter Småbolagsfond A avslutade året med 
en uppgång om 0,7% i december jämför 
med CSRX som backade 1,8%. För hela 2022 
var avkastningen –42,6% – elva 
procentenheter efter vårt jämförelseindex 
CSRX – medan avkastningen de senaste tre 
åren var 41,3%, 26 procentenheter bättre än 
CSRX.

Största delen av den negativa avkastningen 
kan förklaras med lägre P/E-tal för fondens 
innehav. Idag är fondens P/E-tal ca 45% 
lägre än vid början av 2022 trots att 

merparten av bolagen operationellt 
utvecklats väl. De bolag som inte utvecklats 
väl och där större frågetecken kring den 
långsiktiga intjäningsförmågan dykt upp har 
vi sålt.

Attraktiva ingångsvärden inför 2023
De största innehaven i fonden är Nordnet, 
Lifco, Fasadgruppen, Avanza och Sdiptech. 
Samtliga har hög lönsamhet och god 
långsiktig tillväxtpotential. Nordnet och 
Avanza kommer få stöd till vinsterna av ett 
högre ränteläge i det korta perspektivet. I 
ett längre perspektiv räknar vi med fortsatt 
tillväxt från högre marknadsandelar och 
långsiktigt positiv trend för börsen. 
Fasadgruppen och Sdiptech har sett sina 
värderingsmultiplar pressats hårt under 
2022 vilket ger attraktiva ingångsvärden i 
2023. Vi räknar med att Lifco kommer 
rapportera mycket starka kassaflöden under 
2023, vilka återinvesteras i nya 
tillväxtdrivande förvärv.

Överlag bedömer vi att ingångsvärdena för 
innehaven i fonden är attraktiva efter 2022 
års fall och vi ser fram emot 2023 med 
tillförsikt.

Avkastning efter avgifter (5 år)

2018 2019 2020 2021 2022
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
300,0%

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 (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fasadgruppen 

Vitec Software

Lime Technologies AB

Avanza Bank 

Nordnet AB

3,71 18,88 0,72

2,95 10,19 0,31

1,49 18,07 0,28

3,50 6,48 0,23

4,03 5,56 0,23

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Idun Industrier 

Sdiptech AB 

Instalco AB

Lagercrantz Group

Concentric AB

3,54 -10,25 -0,38

4,28 -6,15 -0,27

3,44 -6,05 -0,22

3,17 -6,35 -0,21

3,75 -5,01 -0,19

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 (sedan start)

Standardavvikelse (3år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

15,37

30,55

ÙÙÙÙ

85,41

8,00

0,43

10,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 41,3

Sällanköpsvaror 7,4

Dagligvaror 0,1

Teknologi 21,6

Finans 13,7

Kommunikation 3,2

Hälsovård 2,2

Material 0,3

Fastigheter 10,3

Utilities 0,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Nordnet AB Ordinary Shares

Lifco AB Class B

Fasadgruppen Group AB Ordinary Shares

Avanza Bank Holding AB

Sdiptech AB Class B

Addnode Group AB Class B

Karnov Group AB

AB Sagax Class B

Fastighets AB Balder Class B

Concentric AB

4,47

4,07

4,07

4,00

3,98

3,92

3,85

3,71

3,54

3,53

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 Småbolagsfond B
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

-15,67% -7,30% 2,33% -5,94% -4,51% -16,36% 12,72% -10,01% -13,00% 4,14% 3,91% 0,80% -42,15%

-1,25% 5,83% 2,38% 13,70% 1,61% -0,31% 8,35% 3,75% -8,62% 7,57% 5,19% 2,64% 47,02%

4,66% -6,40% -17,13% 13,59% 10,45% 5,53% 11,41% 5,84% 7,14% -4,55% 9,11% 11,71% 57,99%

6,63% 3,33% 2,15% 8,78% 0,38% 5,56% -1,17% -0,54% -0,48% 3,21% 7,85% 6,11% 49,88%

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Småbolagsfond B -42,15% -42,15% -14,95% 34,37% 95,65% 173,70%

Fondfakta
Förvaltare: Jon Hyltner och Oscar Karlsson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap 
Sweden Return Index)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,75% + 20% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 075 76
ISIN: SE0007439310
Bloomberg: BBG00DR3NR37
Startdatum: 2015-09-01
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Makro och krig dominerade börsen 2022
Stockholmsbörsen gick ned med ca 3% i 
december som likt helåret 2022 präglades 
av makro. Stigande inflation och räntor var 
dominerande faktorer tillsammans med 
energikrisen i Europa efter Rysslands 
inflation av Ukraina. Räntekänsliga tillgångar 
som obligationer med lång duration och 
tillväxt- och fastighetsaktier föll kraftigt 
under 2022, medan banker som påverkas 
positivt av ett högre ränteläge steg. 
Storbolagsindex OMX30 gick ned med 13%, 
SIX PRX (hela Stockholmsbörsen) backade 
med 23% och Carnegie Small Cap Index 
(CSRX) sjönk med 31% under 2022.

Positiv avslutning på ett svagt år
Enter Småbolagsfond B avslutade året med 
en uppgång om 0,8% i december jämför 
med CSRX som backade 1,8%. För hela 2022 
var avkastningen –42,1% – elva 
procentenheter efter vårt jämförelseindex 
CSRX – medan avkastningen de senaste tre 
åren var 34,4,3%, 19 procentenheter bättre 
än CSRX.

Största delen av den negativa avkastningen 
kan förklaras med lägre P/E-tal för fondens 
innehav. Idag är fondens P/E-tal ca 45% 
lägre än vid början av 2022 trots att 

merparten av bolagen operationellt 
utvecklats väl. De bolag som inte utvecklats 
väl och där större frågetecken kring den 
långsiktiga intjäningsförmågan dykt upp har 
vi sålt.

Attraktiva ingångsvärden inför 2023
De största innehaven i fonden är Nordnet, 
Lifco, Fasadgruppen, Avanza och Sdiptech. 
Samtliga har hög lönsamhet och god 
långsiktig tillväxtpotential. Nordnet och 
Avanza kommer få stöd till vinsterna av ett 
högre ränteläge i det korta perspektivet. I 
ett längre perspektiv räknar vi med fortsatt 
tillväxt från högre marknadsandelar och 
långsiktigt positiv trend för börsen. 
Fasadgruppen och Sdiptech har sett sina 
värderingsmultiplar pressats hårt under 
2022 vilket ger attraktiva ingångsvärden i 
2023. Vi räknar med att Lifco kommer 
rapportera mycket starka kassaflöden under 
2023, vilka återinvesteras i nya 
tillväxtdrivande förvärv.

Överlag bedömer vi att ingångsvärdena för 
innehaven i fonden är attraktiva efter 2022 
års fall och vi ser fram emot 2023 med 
tillförsikt.

Avkastning efter avgifter (5 år)

2018 2019 2020 2021 2022
-100,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

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 (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fasadgruppen 

Vitec Software 

Lime Technologies AB

Avanza Bank 

Nordnet AB 

3,71 18,88 0,72

2,95 10,19 0,31

1,49 18,07 0,28

3,50 6,48 0,23

4,03 5,56 0,23

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Idun Industrier

Sdiptech AB

Instalco AB

Lagercrantz Group

Concentric AB

3,54 -10,25 -0,38

4,28 -6,15 -0,27

3,44 -6,05 -0,22

3,17 -6,35 -0,21

3,75 -5,01 -0,19

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 (sedan start)

Standardavvikelse (3år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

14,89

30,18

ÙÙÙÙ

85,41

7,50

0,43

10,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 41,3

Sällanköpsvaror 7,4

Dagligvaror 0,1

Teknologi 21,6

Finans 13,7

Kommunikation 3,2

Hälsovård 2,2

Material 0,3

Fastigheter 10,3

Utilities 0,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Nordnet AB Ordinary Shares

Lifco AB Class B

Fasadgruppen Group AB Ordinary Shares

Avanza Bank Holding AB

Sdiptech AB Class B

Addnode Group AB Class B

Karnov Group AB

AB Sagax Class B

Fastighets AB Balder Class B

Concentric AB

4,47

4,07

4,07

4,00

3,98

3,92

3,85

3,71

3,54

3,53

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 Småbolagsfond C
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

-15,68% -7,31% 2,32% -5,95% -4,52% -16,37% 12,71% -10,02% -13,01% 4,12% 3,90% 0,79% -42,24%

— — — — — — — — — — 5,02% 2,63% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Småbolagsfond C -42,24% -42,24% — — — -37,74%

Fondfakta
Förvaltare: Jon Hyltner och Oscar Karlsson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap 
Sweden Return Index)
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,90% + 20% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 074 01
ISIN: SE0007413398
Bloomberg: BBG012Y3JMG4
Startdatum: 2021-10-11
Startkurs: 4161,73

Signatory of:

Månadskommentar
Makro och krig dominerade börsen 2022
Stockholmsbörsen gick ned med ca 3% i 
december som likt helåret 2022 präglades 
av makro. Stigande inflation och räntor var 
dominerande faktorer tillsammans med 
energikrisen i Europa efter Rysslands 
inflation av Ukraina. Räntekänsliga tillgångar 
som obligationer med lång duration och 
tillväxt- och fastighetsaktier föll kraftigt 
under 2022, medan banker som påverkas 
positivt av ett högre ränteläge steg. 
Storbolagsindex OMX30 gick ned med 13%, 
SIX PRX (hela Stockholmsbörsen) backade 
med 23% och Carnegie Small Cap Index 
(CSRX) sjönk med 31% under 2022.

Positiv avslutning på ett svagt år
Enter Småbolagsfond C avslutade året med 
en uppgång om 0,8% i december jämför 
med CSRX som backade 1,8%. 

Största delen av den negativa avkastningen 
kan förklaras med lägre P/E-tal för fondens 
innehav. Idag är fondens P/E-tal ca 45% 
lägre än vid början av 2022 trots att 
merparten av bolagen operationellt 
utvecklats väl. De bolag som inte utvecklats 

väl och där större frågetecken kring den 
långsiktiga intjäningsförmågan dykt upp har 
vi sålt.

Attraktiva ingångsvärden inför 2023
De största innehaven i fonden är Nordnet, 
Lifco, Fasadgruppen, Avanza och Sdiptech. 
Samtliga har hög lönsamhet och god 
långsiktig tillväxtpotential. Nordnet och 
Avanza kommer få stöd till vinsterna av ett 
högre ränteläge i det korta perspektivet. I 
ett längre perspektiv räknar vi med fortsatt 
tillväxt från högre marknadsandelar och 
långsiktigt positiv trend för börsen. 
Fasadgruppen och Sdiptech har sett sina 
värderingsmultiplar pressats hårt under 
2022 vilket ger attraktiva ingångsvärden i 
2023. Vi räknar med att Lifco kommer 
rapportera mycket starka kassaflöden under 
2023, vilka återinvesteras i nya 
tillväxtdrivande förvärv.

Överlag bedömer vi att ingångsvärdena för 
innehaven i fonden är attraktiva efter 2022 
års fall och vi ser fram emot 2023 med 
tillförsikt.

Avkastning efter avgifter (5 år)

2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12
-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fasadgruppen 

Vitec Software 

Lime Technologies AB

Avanza Bank 

Nordnet AB 

3,71 18,88 0,72

2,95 10,19 0,31

1,49 18,07 0,28

3,50 6,48 0,23

4,03 5,56 0,23

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Idun Industrier

Sdiptech AB

Instalco AB

Lagercrantz Group

Concentric AB

3,54 -10,25 -0,38

4,28 -6,15 -0,27

3,44 -6,05 -0,22

3,17 -6,35 -0,21

3,75 -5,01 -0,19

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 (sedan start)

Standardavvikelse (3år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

-26,68

—

—

—

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 41,3

Sällanköpsvaror 7,4

Dagligvaror 0,1

Teknologi 21,6

Finans 13,7

Kommunikation 3,2

Hälsovård 2,2

Material 0,3

Fastigheter 10,3

Utilities 0,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Nordnet AB Ordinary Shares

Lifco AB Class B

Fasadgruppen Group AB Ordinary Shares

Avanza Bank Holding AB

Sdiptech AB Class B

Addnode Group AB Class B

Karnov Group AB

AB Sagax Class B

Fastighets AB Balder Class B

Concentric AB

4,47

4,07

4,07

4,00

3,98

3,92

3,85

3,71

3,54

3,53
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