
Enter Micro Cap A
Månadsrapport januari 2023

Fondfakta
Förvaltare: Oscar Karlsson och Jon Hyltner 
och
Regelverk: Specialfond
Jämförelseindex: CMCRXSE (Carnegie Micro 
Cap Sweden Return Index)
Handel: Månatlig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,85% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se faktablad för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5565-11 037 16
ISIN: SE0017071764
Bloomberg: BBG01BHFSZ31
Startdatum: 2023-01-01
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
En spännande fond i en händelserik tid
Det är med stor glädje som vi kan summera 
den första händelserika månaden för Enter 
Micro Cap.
Stockholmsbörsen har startat året i positiv 
anda. Faktum är att vi kan summera den 
starkaste januari-månaden för det breda 
börsindexet sedan 1994.

Ljuset efter mörkret
Den starka utvecklingen under årets första 
månad står i stark kontrast till fjolåret som 
präglades av fallande aktiekurser och stora 
utmaningar i form av geopolitisk oro, 
kraftigt stigande inflation och räntor samt 
flaskhalsar. Sammantaget bidrog detta till 
fallande värderingsmultiplar och likviditet på 
aktiemarknaden – inte minst för börsens 
minsta bolag som straffades extra hårt 
under fjolåret.
Men det är när allt ser som mörkast ut som 
börsen bjuder på bäst möjligheter för den 
som är långsiktig.

Ett möjligheternas år
Mot den bakgrunden gläds vi åt att starta 
Enter Micro Cap vid en tidpunkt där 
flaskhalsproblematiken nu börjar lätta och 
ränteuppgångarna mattas av i takt med 
avtagande inflationsuppgångar.
Sammantaget skapar det en grogrund för 
ökad framtidstro hos både företag och 
aktiemarknaden. Trots att många av fjolårets 
utmaningar återstår, är vi försiktigt 
optimistiska inför återstoden av 2023.

Enter Micro Cap i korthet
Under kommande månader kommer vi att 
kommunicera fondens innehav. Fram till 
dess kan vi sammanfatta fondens 
övergripande karaktärsdrag:

Vid startpunkten ingick 50 bolag i portföljen 
med ett genomsnittligt marknadsvärde på 
cirka 7,5 miljarder kronor. Den 
genomsnittliga försäljningstillväxten under 
senaste treårsperioden var 22 % och 
rörelsemarginalen 16 %. Den genomsnittliga 
skuldsättningsgraden ligger på låga 0,8x 
EBITDA. Majoriteten av portföljbolagen har 
därtill starka marknadsandelar, tydliga 
huvudägare samt en historik av att utvecklas 
bättre än jämförelseindex. Sammantaget en 
portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus 

på kvalitet och starka underliggande 
operationella trender.

Kvalitetsdriven portfölj
Vi har hittills kommunicerat att Addnode, 
Troax, Engcon och CTT Systems utgör 
betydande innehav i portföljen. Alla fyra är 
bolag som väl representerar de kvaliteter vi 
letar efter till Enter Micro Cap.
Vi gläds mycket åt att fonden nu är 
tillgänglig för handel via våra 
samarbetspartners Avanza, Nordnet, SAVR, 
Fondmarknaden och Alpcot. Dessutom 
kommer fonden bli tillgänglig på ytterligare 
plattformar i närtid.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som har 
investerat i Enter Micro Cap för förtroendet.
Varmt välkommen att ta kontakt med oss 
om du intresserad av att vara med på Enter 
Micro Caps fortsatta resa!

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 Micro Cap B
Månadsrapport januari 2023

Fondfakta
Förvaltare: Oscar Karlsson och Jon Hyltner 
och
Regelverk: Specialfond
Jämförelseindex: CMCRXSE (Carnegie Micro 
Cap Sweden Return Index)
Handel: Månatlig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,75% + 20% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se faktablad för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5565-11 037 24
ISIN: SE0017071772
Bloomberg: BBG01BHFSZ40
Startdatum: 2023-01-01
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
En spännande fond i en händelserik tid
Det är med stor glädje som vi kan summera 
den första händelserika månaden för Enter 
Micro Cap.
Stockholmsbörsen har startat året i positiv 
anda. Faktum är att vi kan summera den 
starkaste januari-månaden för det breda 
börsindexet sedan 1994.

Ljuset efter mörkret
Den starka utvecklingen under årets första 
månad står i stark kontrast till fjolåret som 
präglades av fallande aktiekurser och stora 
utmaningar i form av geopolitisk oro, 
kraftigt stigande inflation och räntor samt 
flaskhalsar. Sammantaget bidrog detta till 
fallande värderingsmultiplar och likviditet på 
aktiemarknaden – inte minst för börsens 
minsta bolag som straffades extra hårt 
under fjolåret.
Men det är när allt ser som mörkast ut som 
börsen bjuder på bäst möjligheter för den 
som är långsiktig.

Ett möjligheternas år
Mot den bakgrunden gläds vi åt att starta 
Enter Micro Cap vid en tidpunkt där 
flaskhalsproblematiken nu börjar lätta och 
ränteuppgångarna mattas av i takt med 
avtagande inflationsuppgångar.
Sammantaget skapar det en grogrund för 
ökad framtidstro hos både företag och 
aktiemarknaden. Trots att många av fjolårets 
utmaningar återstår, är vi försiktigt 
optimistiska inför återstoden av 2023.

Enter Micro Cap i korthet
Under kommande månader kommer vi att 
kommunicera fondens innehav. Fram till 
dess kan vi sammanfatta fondens 
övergripande karaktärsdrag:

Vid startpunkten ingick 50 bolag i portföljen 
med ett genomsnittligt marknadsvärde på 
cirka 7,5 miljarder kronor. Den 
genomsnittliga försäljningstillväxten under 
senaste treårsperioden var 22 % och 
rörelsemarginalen 16 %. Den genomsnittliga 
skuldsättningsgraden ligger på låga 0,8x 
EBITDA. Majoriteten av portföljbolagen har 
därtill starka marknadsandelar, tydliga 
huvudägare samt en historik av att utvecklas 
bättre än jämförelseindex. Sammantaget en 
portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus 

på kvalitet och starka underliggande 
operationella trender.

Kvalitetsdriven portfölj
Vi har hittills kommunicerat att Addnode, 
Troax, Engcon och CTT Systems utgör 
betydande innehav i portföljen. Alla fyra är 
bolag som väl representerar de kvaliteter vi 
letar efter till Enter Micro Cap.
Vi gläds mycket åt att fonden nu är 
tillgänglig för handel via våra 
samarbetspartners Avanza, Nordnet, SAVR, 
Fondmarknaden och Alpcot. Dessutom 
kommer fonden bli tillgänglig på ytterligare 
plattformar i närtid.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som har 
investerat i Enter Micro Cap för förtroendet.
Varmt välkommen att ta kontakt med oss 
om du intresserad av att vara med på Enter 
Micro Caps fortsatta resa!

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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