
Enter Sverige Hållbar Tillväxt A
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

-13,69% -8,25% -0,45% -4,69% -2,36% -13,54% 12,37% -7,77% -8,49% 5,01% 9,13% -1,59% -32,16%

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%

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

Enter Sverige Hållbar Tillv -32,16% -32,16% 20,65% 55,15% 209,07% 260,15% 487,29%

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
Grön energi ett signum för 2023
Efter november månads positiva 
börsuppgång föll decemberutvecklingen 
tillbaka. Höjda räntor, hög inflation och 
försvagad konjunktur fortsatte att påverka 
börshumöret. Småbolag har generellt sett 
utvecklats svagare än storbolagen i OMX30. 
Covidlättnader i Kina medförde att 
smittspridningen återigen tagit fart med 
höga tal över insjuknade. Kina har tidigare 
haft nolltolerans mot Covid och stängt ned 
samhällen vid smittspridning men nuläget är 
annorlunda och konsekvenserna svåra att 
förutsäga när miljoner insjuknar samtidigt.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A minskade 
med 1,6 % under månaden samtidigt som 
fondens jämförelseindex Sixprx minskade 
med 2,7 %. Störst positivt bidrag gav 
positionerna Scandinavian Biogas, OX2 och 
Fasadgruppen medan störst negativt bidrag 
kom från positionerna Medicover, Hexagon 
och Husqvarna. 

Nibe i fokus
Nibe kommer att inkluderas i OMX30 
Stockholm Benchmark from januari 2023 
vilket gav skjuts mot slutet av månaden. 
Indexet inkluderar de mest handlade och 
största aktierna på Stockholmsbörsen och 
innehaven uppdateras halvårsvis. Att 
inkluderas i indexet är positivt för Nibe och 
bolaget har även aviserat att den 
komponentbrist som hållit tillbaka 
produktionen delvis lättat, vilket gör att  
bolaget får lättare att leverera från sin stora 
orderbok.

Attraktiva aktier i Scandinavian Biogas
Scandinavian biogas är producent av biogas 
och biogödsel och använder sig till exempel 
av matavfall från hushåll och restauranger i 
sin process. Styrelsen rekommenderade 
aktieägarna att tacka nej till Aneos 
budpliktsbud på bolaget. Budet som 
utlöstes av att Aneo kom upp i 30 % 
ägarandel av bolaget var lågt och Aneo 
meddelade att de endast erhållit 0,4 % av 
aktierna när acceptfristen löpt ut. Under 
månaden meddelades att St1 gått in som 
storägare i bolaget och köpt ca 14 % av 
aktierna.

Solkraft ger medvind
Vindkraftsbolaget OX2 har vunnit auktioner 
i Polen för ett projekt för energilagring och 
projekteringen av en solpark om 100MW 
som därmed kommer att bli en av de större 
i centrala och östra Europa. Byggnationen 
planeras att påbörjas under 2023 och 
stärker ytterligare OX2 position i Polen.

Fasadgruppen blickar mot Europa
Rovakate, Fasadgruppens nyförvärvade 
bolag från Finland, har fått uppdrag på 
installation och fasadbeklädnad av en 
industrifastighet i Luxemburg. Bolaget är 
specialiserat på fasadarbeten för 
industrifastigheter och kraftverk i norra 
Europa och denna order är Fasadgruppens 
första uppdrag utanför Norden.

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

Scandinavian Biogas 

Fasadgruppen

OX2 AB

Re:NewCell AB 

Mips AB

1,12 56,45 0,64

2,77 18,88 0,53

3,37 15,42 0,53

1,12 18,73 0,21

2,18 8,02 0,18

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hexagon AB 

Atlas Copco AB 

Medicover AB 

ABB Ltd

Husqvarna AB 

7,08 -7,74 -0,56

7,77 -4,69 -0,37

4,32 -7,05 -0,31

7,17 -3,84 -0,28

2,78 -9,66 -0,27

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

9,18

25,57

ÙÙÙ

69,70

5,90

2,10

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 60,2

Sällanköpsvaror 10,7

Teknologi 7,0

Finans 1,6

Hälsovård 13,8

Material 1,9

Fastigheter 0,9

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Sandvik AB

Afry AB Class B

Volvo AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Electrolux AB B

NIBE Industrier AB Class B

7,86

7,41

7,04

6,87

6,60

4,88

4,85

4,70

4,46

4,39

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 december 2022

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

2022

2021

2020

2019

— — — — — — — — — -0,20% 9,18% -1,55% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

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
Grön energi ett signum för 2023
Efter november månads positiva 
börsuppgång föll decemberutvecklingen 
tillbaka. Höjda räntor, hög inflation och 
försvagad konjunktur fortsatte att påverka 
börshumöret. Småbolag har generellt sett 
utvecklats svagare än storbolagen i OMX30. 
Covidlättnader i Kina medförde att 
smittspridningen återigen tagit fart med 
höga tal över insjuknade. Kina har tidigare 
haft nolltolerans mot Covid och stängt ned 
samhällen vid smittspridning men nuläget är 
annorlunda och konsekvenserna svåra att 
förutsäga när miljoner insjuknar samtidigt.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt B minskade 
med 1,5 % under månaden samtidigt som 
fondens jämförelseindex Sixprx minskade 
med 2,7 %. Störst positivt bidrag gav 
positionerna Scandinavian Biogas, OX2 och 
Fasadgruppen medan störst negativt bidrag 
kom från positionerna Medicover, Hexagon 
och Husqvarna. 

Nibe i fokus
Nibe kommer att inkluderas i OMX30 
Stockholm Benchmark from januari 2023 
vilket gav skjuts mot slutet av månaden. 
Indexet inkluderar de mest handlade och 
största aktierna på Stockholmsbörsen och 
innehaven uppdateras halvårsvis. Att 
inkluderas i indexet är positivt för Nibe och 
bolaget har även aviserat att den 
komponentbrist som hållit tillbaka 
produktionen delvis lättat, vilket gör att  
bolaget får lättare att leverera från sin stora 
orderbok.

Attraktiva aktier i Scandinavian Biogas
Scandinavian biogas är producent av biogas 
och biogödsel och använder sig till exempel 
av matavfall från hushåll och restauranger i 
sin process. Styrelsen rekommenderade 
aktieägarna att tacka nej till Aneos 
budpliktsbud på bolaget. Budet som 
utlöstes av att Aneo kom upp i 30 % 
ägarandel av bolaget var lågt och Aneo 
meddelade att de endast erhållit 0,4 % av 
aktierna när acceptfristen löpt ut. Under 
månaden meddelades att St1 gått in som 
storägare i bolaget och köpt ca 14 % av 
aktierna.

Solkraft ger medvind
Vindkraftsbolaget OX2 har vunnit auktioner 
i Polen för ett projekt för energilagring och 
projekteringen av en solpark om 100MW 
som därmed kommer att bli en av de större 
i centrala och östra Europa. Byggnationen 
planeras att påbörjas under 2023 och 
stärker ytterligare OX2 position i Polen.

Fasadgruppen blickar mot Europa
Rovakate, Fasadgruppens nyförvärvade 
bolag från Finland, har fått uppdrag på 
installation och fasadbeklädnad av en 
industrifastighet i Luxemburg. Bolaget är 
specialiserat på fasadarbeten för 
industrifastigheter och kraftverk i norra 
Europa och denna order är Fasadgruppens 
första uppdrag utanför Norden.



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Scandinavian Biogas 

Fasadgruppen

OX2 AB

Re:NewCell AB 

Mips AB

1,12 56,45 0,64

2,77 18,88 0,53

3,37 15,42 0,53

1,12 18,73 0,21

2,18 8,02 0,18

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hexagon AB 

Atlas Copco AB 

Medicover AB 

ABB Ltd

Husqvarna AB 

7,08 -7,74 -0,56

7,77 -4,69 -0,37

4,32 -7,05 -0,31

7,17 -3,84 -0,28

2,78 -9,66 -0,27

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 60,2

Sällanköpsvaror 10,7

Teknologi 7,0

Finans 1,6

Hälsovård 13,8

Material 1,9

Fastigheter 0,9

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Sandvik AB

Afry AB Class B

Volvo AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Electrolux AB B

NIBE Industrier AB Class B

7,86

7,41

7,04

6,87

6,60

4,88

4,85

4,70

4,46

4,39



Enter Sverige Hållbar Tillväxt D
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

— — — — — — — — -8,43% 5,08% 9,20% -1,53% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

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
Grön energi ett signum för 2023
Efter november månads positiva 
börsuppgång föll decemberutvecklingen 
tillbaka. Höjda räntor, hög inflation och 
försvagad konjunktur fortsatte att påverka 
börshumöret. Småbolag har generellt sett 
utvecklats svagare än storbolagen i OMX30. 
Covidlättnader i Kina medförde att 
smittspridningen återigen tagit fart med 
höga tal över insjuknade. Kina har tidigare 
haft nolltolerans mot Covid och stängt ned 
samhällen vid smittspridning men nuläget är 
annorlunda och konsekvenserna svåra att 
förutsäga när miljoner insjuknar samtidigt.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt D minskade 
med 1,5 % under månaden samtidigt som 
fondens jämförelseindex Sixprx minskade 
med 2,7 %. Störst positivt bidrag gav 
positionerna Scandinavian Biogas, OX2 och 
Fasadgruppen medan störst negativt bidrag 
kom från positionerna Medicover, Hexagon 
och Husqvarna. 

Nibe i fokus
Nibe kommer att inkluderas i OMX30 
Stockholm Benchmark from januari 2023 
vilket gav skjuts mot slutet av månaden. 
Indexet inkluderar de mest handlade och 
största aktierna på Stockholmsbörsen och 
innehaven uppdateras halvårsvis. Att 
inkluderas i indexet är positivt för Nibe och 
bolaget har även aviserat att den 
komponentbrist som hållit tillbaka 
produktionen delvis lättat, vilket gör att  
bolaget får lättare att leverera från sin stora 
orderbok.

Attraktiva aktier i Scandinavian Biogas
Scandinavian biogas är producent av biogas 
och biogödsel och använder sig till exempel 
av matavfall från hushåll och restauranger i 
sin process. Styrelsen rekommenderade 
aktieägarna att tacka nej till Aneos 
budpliktsbud på bolaget. Budet som 
utlöstes av att Aneo kom upp i 30 % 
ägarandel av bolaget var lågt och Aneo 
meddelade att de endast erhållit 0,4 % av 
aktierna när acceptfristen löpt ut. Under 
månaden meddelades att St1 gått in som 
storägare i bolaget och köpt ca 14 % av 
aktierna.

Solkraft ger medvind
Vindkraftsbolaget OX2 har vunnit auktioner 
i Polen för ett projekt för energilagring och 
projekteringen av en solpark om 100MW 
som därmed kommer att bli en av de större 
i centrala och östra Europa. Byggnationen 
planeras att påbörjas under 2023 och 
stärker ytterligare OX2 position i Polen.

Fasadgruppen blickar mot Europa
Rovakate, Fasadgruppens nyförvärvade 
bolag från Finland, har fått uppdrag på 
installation och fasadbeklädnad av en 
industrifastighet i Luxemburg. Bolaget är 
specialiserat på fasadarbeten för 
industrifastigheter och kraftverk i norra 
Europa och denna order är Fasadgruppens 
första uppdrag utanför Norden.



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Scandinavian Biogas 

Fasadgruppen

OX2 AB

Re:NewCell AB 

Mips AB

1,12 56,45 0,64

2,77 18,88 0,53

3,37 15,42 0,53

1,12 18,73 0,21

2,18 8,02 0,18

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hexagon AB 

Atlas Copco AB 

Medicover AB 

ABB Ltd

Husqvarna AB 

7,08 -7,74 -0,56

7,77 -4,69 -0,37

4,32 -7,05 -0,31

7,17 -3,84 -0,28

2,78 -9,66 -0,27

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 60,2

Sällanköpsvaror 10,7

Teknologi 7,0

Finans 1,6

Hälsovård 13,8

Material 1,9

Fastigheter 0,9

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Atlas Copco AB Class A

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Sandvik AB

Afry AB Class B

Volvo AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Electrolux AB B

NIBE Industrier AB Class B

7,86

7,41

7,04

6,87

6,60

4,88

4,85

4,70

4,46

4,39
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