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Ändring av fondbestämmelser i Enter Sverige Pro 
 
Enter Fonder AB (”Bolaget”) har ansökt om och erhållit Finansinspektionens 
godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Sverige Pro enligt 
nedan. Ändringarna börjar gälla den 1 september 2022.  
 
Fonden byter namn till ”Enter Sverige Hållbar Tillväxt”, för att förtydliga att fonden 
har en hållbarhetsinriktning, vilket redan är fallet. Namnändringen innebär inte någon 
skillnad i förvaltningen.  

 
Lägsta teckningsbelopp sänks från 1 miljon SEK till 100 SEK. Skälet för ändringen är 
att öka tillgängligheten för investerare.  
 
Fonden byter status från så kallad specialfond till så kallad värdepappersfond 
(”UCITS”). Inte heller denna ändring innebär någon förändring i förvaltningen, eller 
dina möjligheter att vara andelsägare i fonden. Ändringen görs för att utvidga 
möjligheterna för fler att vara andelsägare, och för Bolaget att marknadsföra fonden.  
 
Fonden kommer att ha fyra andelsklasser istället för, som idag, endast en andelsklass. 
Om du inte gör någon förändring så kommer du att vara investerad i andelsklass A. 
Andelsklasserna kommer att ha följande villkor:   
 
Andelsklass A – Icke utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 1,4 procent.   
Andelsklass B – Utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 0,85 procent. Rörligt 
arvode (”performance fee”) 25 procent.  
Andelsklass C – Icke utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 0,85 procent. 
Förenad med särskilda villkor för distribution.  
Andelsklass D – Icke utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 0,6 procent. Rörligt 
arvode (”performance fee”) 25 procent.  

 
Fondens så kallade ”High Water Mark” återställs ej. Fonden ska som princip belastas 
med rörligt förvaltningsarvode (”performance fee”) först när tidigare underavkastning 
kompenserats.  
 
Bryttiderna för teckning och inlösen av fondandelar kommer framgent endast att 
publiceras på Bolagets hemsida, istället för i fondbestämmelserna. Det innebär, till 
skillnad från idag, att bryttiderna kan komma att variera.  
 



 

 
 

De nya fondbestämmelserna återfinns på vår hemsida och kan tillsändas de 
andelsägare som så önskar via post.  
 
Andelsägare i Enter Sverige Pro behöver inte göra något med anledning av 
ändringarna. Enter Fonder tar inte ut någon avgift vid eventuell försäljning av 
fondandelar. 
 
Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets operations på telefon 08-790 57 00 
eller via e-mail operations@enterfonder.se. 
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