
Enter Småbolagsfond A
Månadsrapport februari 2023

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

2023

2022

2021

2020

2019

8,19% 2,67% 11,09%

-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 11,09% -18,32% -10,25% 59,69% 123,74% 213,18%

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: 5 av 7 (se faktablad 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
Positivt på Stockholmsbörsen trots 
stigande ränteläge
I februari höjde flertalet centralbanker 
styrräntorna och inflationsdata kom in 
högre än förväntat. Detta drev upp räntor 
på bred front och satte press på 
aktiemarknader efter en stark inledning på 
månaden. Ändå steg Stockholmsbörsen 
med 1,2% i februari. Verkstadssektorn 
utvecklades bäst, pådrivet av positiva 
makroindikatorer samt överlag starka 
rapporter. I botten hittade vi 
fastighetssektorn som påverkas negativt av 
det högre ränteläget.

Enter Småbolagsfond A steg med 2,7% i 
februari jämfört med 1,1% för 
jämförelseindex (CSRX). Avkastningen för 
fonden är 11,1% hittills i år, –18,3% de 
senaste 12 månaderna och 59,7% de 
senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är 
9,2%, –7,8% och 36,2%.

Starka rapporter för fondens innehav 
drev på avkastningen i februari
Rapportperioden för det fjärde kvartalet är i 
princip över och har varit gynnsam för 
fonden. Ungefär en tredjedel av innehaven 
rapporterade resultat under förväntan 
medan resterande rapporterade resultat 
som var bättre eller i linje med förväntan. 
Bolagen med störst positivt bidrag till 
avkastningen i februari rapporterade 
samtliga starka resultat.

Positiva trender för Avanza och Nordnet
Avanza och Nordnet fortsätter att bidra 
positivt till fondens avkastning. Förutom 

starka rapporter för det fjärde kvartalet har 
aktivitetsnivån på börsen i allmänhet ökat, 
vilket är positivt för intjäningen. Dessutom 
kommer det högre ränteläget att leda till ett 
högre räntenetto vilket driver vinst i närtid. I 
kombination med en långsiktigt god 
potential från en växande sparandemarknad 
och ökade marknadsandelar ser vi positivt 
på båda aktierna.

Addtech, Instalco och Addnode bidrog 
också starkt till fondens avkastning. Alla tre 
rapporterade solida kvartalsrapporter med 
god tillväxt och väsentligt högre resultat än 
förväntat.

New Wave kraftigt ner trots starkt 
resultat i kvartal fyra
Sämst bidrag till fondens avkastning kom 
från IAR, NCAB, Karnov, BTS och New Wave. 
De förstnämnda rapporterade svagare 
resultat än väntat med negativa 
kursreaktioner som resultat. New Wave 
rapporterade däremot ett resultat betydligt 
över förväntan. En något otydlig 
kommunikation kring rörelsemarginalen 
framöver tolkades emellertid negativt och 
aktien föll därför över 20% i februari. Vi 
bedömer att vissa marknadsaktörer har en 
för försiktig syn på lönsamhetsutvecklingen 
och att New Wave-aktien kommer att 
gynnas i takt med att bolaget fortsätter 
rapportera starka resultat.

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

Avanza Bank 

Addtech AB 

Instalco AB

Addnode Group 

Nordnet AB

3,97 15,71 0,65

4,17 12,98 0,56

2,36 21,20 0,52

3,90 12,60 0,51

4,33 9,30 0,42

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

IAR Systems

New Wave 

NCAB Group

Karnov Group 

BTS Group

2,31 -21,50 -0,51

1,75 -21,57 -0,39

2,73 -12,41 -0,35

4,08 -8,17 -0,34

2,88 -7,78 -0,23

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

16,64

30,42

ÙÙÙÙÙ

85,41

8,00

0,40

5,90

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 40,0

Sällanköpsvaror 8,8

Dagligvaror 0,1

Teknologi 19,7

Finans 15,0

Kommunikation 3,0

Hälsovård 2,5

Material 0,3

Fastigheter 10,5

Utilities 0,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Avanza Bank Holding AB

Nordnet AB Ordinary Shares

Addtech AB Class B

Sdiptech AB Class B

Addnode Group AB Class B

Lifco AB Class B

Momentum Group AB Class B

Idun Industrier AB Class B

Fasadgruppen Group AB Ordinary Shares

XACT Svenska Småbolag

4,73

4,68

4,37

4,31

4,09

3,97

3,83

3,60

3,59

3,48

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 februari 2023

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

2023

2022

2021

2020

2019

8,27% 2,73% 11,22%

-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 11,22% -17,70% -9,48% 52,57% 116,04% 204,42%

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: 5 av 7 (se faktablad 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
Positivt på Stockholmsbörsen trots 
stigande ränteläge
I februari höjde flertalet centralbanker 
styrräntorna och inflationsdata kom in 
högre än förväntat. Detta drev upp räntor 
på bred front och satte press på 
aktiemarknader efter en stark inledning på 
månaden. Ändå steg Stockholmsbörsen 
med 1,2% i februari. Verkstadssektorn 
utvecklades bäst, pådrivet av positiva 
makroindikatorer samt överlag starka 
rapporter. I botten hittade vi 
fastighetssektorn som påverkas negativt av 
det högre ränteläget.

Enter Småbolagsfond B steg med 2,7% i 
februari jämfört med 1,1% för 
jämförelseindex (CSRX). Avkastningen för 
fonden är 11,2% hittills i år, –17,7% de 
senaste 12 månaderna och 52,6% de 
senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är 
9,2%, –7,8% och 36,2%.

Starka rapporter för fondens innehav 
drev på avkastningen i februari
Rapportperioden för det fjärde kvartalet är i 
princip över och har varit gynnsam för 
fonden. Ungefär en tredjedel av innehaven 
rapporterade resultat under förväntan 
medan resterande rapporterade resultat 
som var bättre eller i linje med förväntan. 
Bolagen med störst positivt bidrag till 
avkastningen i februari rapporterade 
samtliga starka resultat.

Positiva trender för Avanza och Nordnet
Avanza och Nordnet fortsätter att bidra 
positivt till fondens avkastning. Förutom 

starka rapporter för det fjärde kvartalet har 
aktivitetsnivån på börsen i allmänhet ökat, 
vilket är positivt för intjäningen. Dessutom 
kommer det högre ränteläget att leda till ett 
högre räntenetto vilket driver vinst i närtid. I 
kombination med en långsiktigt god 
potential från en växande sparandemarknad 
och ökade marknadsandelar ser vi positivt 
på båda aktierna.

Addtech, Instalco och Addnode bidrog 
också starkt till fondens avkastning. Alla tre 
rapporterade solida kvartalsrapporter med 
god tillväxt och väsentligt högre resultat än 
förväntat.

New Wave kraftigt ner trots starkt 
resultat i kvartal fyra
Sämst bidrag till fondens avkastning kom 
från IAR, NCAB, Karnov, BTS och New Wave. 
De förstnämnda rapporterade svagare 
resultat än väntat med negativa 
kursreaktioner som resultat. New Wave 
rapporterade däremot ett resultat betydligt 
över förväntan. En något otydlig 
kommunikation kring rörelsemarginalen 
framöver tolkades emellertid negativt och 
aktien föll därför över 20% i februari. Vi 
bedömer att vissa marknadsaktörer har en 
för försiktig syn på lönsamhetsutvecklingen 
och att New Wave-aktien kommer att 
gynnas i takt med att bolaget fortsätter 
rapportera starka resultat.

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

Avanza Bank 

Addtech AB 

Instalco AB

Addnode Group 

Nordnet AB

3,97 15,71 0,65

4,17 12,98 0,56

2,36 21,20 0,52

3,90 12,60 0,51

4,33 9,30 0,42

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

IAR Systems Group

New Wave Group 

NCAB Group AB

Karnov Group AB

BTS Group AB

2,31 -21,50 -0,51

1,75 -21,57 -0,39

2,73 -12,41 -0,35

4,08 -8,17 -0,34

2,88 -7,78 -0,23

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

16,18

30,05

ÙÙÙÙ

85,41

7,50

0,40

5,90

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 40,0

Sällanköpsvaror 8,8

Dagligvaror 0,1

Teknologi 19,7

Finans 15,0

Kommunikation 3,0

Hälsovård 2,5

Material 0,3

Fastigheter 10,5

Utilities 0,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Avanza Bank Holding AB

Nordnet AB Ordinary Shares

Addtech AB Class B

Sdiptech AB Class B

Addnode Group AB Class B

Lifco AB Class B

Momentum Group AB Class B

Idun Industrier AB Class B

Fasadgruppen Group AB Ordinary Shares

XACT Svenska Småbolag

4,73

4,68

4,37

4,31

4,09

3,97

3,83

3,60

3,59

3,48

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 februari 2023

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

2023

2022

2021

2020

2019

8,25% 2,72% 11,20%

-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 11,20% -17,82% — — — -30,77%

 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: 5 av 7 (se faktablad för mer info) 
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8) 
Teckningskonto: 5851-11 074 01
ISIN: SE0007413398
Bloomberg: BBG012Y3JMG4 
Startdatum: 2021-10...

Signatory of:

Månadskommentar
Positivt på Stockholmsbörsen trots 
stigande ränteläge
I februari höjde flertalet centralbanker 
styrräntorna och inflationsdata kom in 
högre än förväntat. Detta drev upp räntor 
på bred front och satte press på 
aktiemarknader efter en stark inledning på 
månaden. Ändå steg Stockholmsbörsen 
med 1,2% i februari. Verkstadssektorn 
utvecklades bäst, pådrivet av positiva 
makroindikatorer samt överlag starka 
rapporter. I botten hittade vi 
fastighetssektorn som påverkas negativt av 
det högre ränteläget.

Enter Småbolagsfond C steg med 2,7% i 
februari jämfört med 1,1% för 
jämförelseindex (CSRX). Avkastningen för 
fonden är 11,2% hittills i år, –17,7% de 
senaste 12 månaderna. Motsvarande för 
CSRX är 9,2% och –7,8%.

Starka rapporter för fondens innehav 
drev på avkastningen i februari
Rapportperioden för det fjärde kvartalet är i 
princip över och har varit gynnsam för 
fonden. Ungefär en tredjedel av innehaven 
rapporterade resultat under förväntan 
medan resterande rapporterade resultat 
som var bättre eller i linje med förväntan. 
Bolagen med störst positivt bidrag till 
avkastningen i februari rapporterade 
samtliga starka resultat.

Positiva trender för Avanza och Nordnet
Avanza och Nordnet fortsätter att bidra 
positivt till fondens avkastning. Förutom 
starka rapporter för det fjärde kvartalet har 

aktivitetsnivån på börsen i allmänhet ökat, 
vilket är positivt för intjäningen. Dessutom 
kommer det högre ränteläget att leda till ett 
högre räntenetto vilket driver vinst i närtid. I 
kombination med en långsiktigt god 
potential från en växande sparandemarknad 
och ökade marknadsandelar ser vi positivt 
på båda aktierna.

Addtech, Instalco och Addnode bidrog 
också starkt till fondens avkastning. Alla tre 
rapporterade solida kvartalsrapporter med 
god tillväxt och väsentligt högre resultat än 
förväntat.

New Wave kraftigt ner trots starkt 
resultat i kvartal fyra
Sämst bidrag till fondens avkastning kom 
från IAR, NCAB, Karnov, BTS och New Wave. 
De förstnämnda rapporterade svagare 
resultat än väntat med negativa 
kursreaktioner som resultat. New Wave 
rapporterade däremot ett resultat betydligt 
över förväntan. En något otydlig 
kommunikation kring rörelsemarginalen 
framöver tolkades emellertid negativt och 
aktien föll därför över 20% i februari. Vi 
bedömer att vissa marknadsaktörer har en 
för försiktig syn på lönsamhetsutvecklingen 
och att New Wave-aktien kommer att 
gynnas i takt med att bolaget fortsätter 
rapportera starka resultat.

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

Avanza Bank 

Addtech AB 

Instalco AB

Addnode Group 

Nordnet AB

3,97 15,71 0,65

4,17 12,98 0,56

2,36 21,20 0,52

3,90 12,60 0,51

4,33 9,30 0,42

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

IAR Systems Group

New Wave Group 

NCAB Group AB

Karnov Group AB

BTS Group AB

2,31 -21,50 -0,51

1,75 -21,57 -0,39

2,73 -12,41 -0,35

4,08 -8,17 -0,34

2,88 -7,78 -0,23

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

-17,91

—

—

—

—

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 40,0

Sällanköpsvaror 8,8

Dagligvaror 0,1

Teknologi 19,7

Finans 15,0

Kommunikation 3,0

Hälsovård 2,5

Material 0,3

Fastigheter 10,5

Utilities 0,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Avanza Bank Holding AB

Nordnet AB Ordinary Shares

Addtech AB Class B

Sdiptech AB Class B

Addnode Group AB Class B

Lifco AB Class B

Momentum Group AB Class B

Idun Industrier AB Class B

Fasadgruppen Group AB Ordinary Shares

XACT Svenska Småbolag

4,73

4,68

4,37

4,31

4,09

3,97

3,83

3,60

3,59

3,48

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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