VD har ordet
Efter en fantastisk sommar har även den svenska hösten bjudit på sol och värme. Det
står i stark kontrast till utvecklingen i vår omvärld som tyvärr är ovanligt osäker. Det
finns många utmaningar för världens ledare att bemästra - både ekonomiskt och
geopolitiskt. Men även när vår omvärld och den allmänna ekonomiska utveckligen är
osäker finns det bolag som går bra - dock är det givet dagens förutsättningar extra
viktigt att verkligen göra sin “hemläxa” vid val av bolag att investera i. Då kan det
vara tryggt att veta att vår investeringsfilosofi, vilken varit densamma sedan starten
2002, fungerar bra i både ned- och uppgång.
Stolt konstaterar vi
att det är fler och
fler som vill spara
i riktigt bra fonder
med inriktning
på Sverige både vad
gäller aktie- och
räntemarknaden.
Det, tillsammans
med våra under åren uppnådda förvaltningsresultat och erhållna utmärkelser,
bidrar säkert till att vi fortsätter att växa.
Bara sedan halvårskiftet 2014 har det förvaltade kapitalet ökat med drygt 1 miljard
kronor och uppgår nu till över 11 miljarder. Tillsammans är vi nu fler än 80 000
som sparar i Spiltans Fonder. Fantastiskt!
Välkomna alla nya sparare och ett stort
tack till er alla som sparar med oss
sedan tidigare!

Fondrapporter för kvartal 3, 2014

Aven om årets tredje kvartal överlag var
kämpigt redovisar samtliga av våra såväl
aktie- som räntefonder hälsosamma plussiffror vid slutet av perioden. Du kan läsa
mer om respektive fond i de utförliga
kvartalsrapporterna som nu finns på vår
hemsida. Har du frågor eller funderingar
så är du som alltid mycket välkommen att
höra av dig till fonder@spiltan.se eller direkt till fondens förvaltare.
Vår nya fond Spiltan Högräntefond har
rönt stort intresse och den kompletterar vårt fondutbud väl som ett ”mellanriskalternativ” under devisen: Bättre än
banken – säkrare än börsen! Målet är att
över tid leverera dubbelt så hög avkastning som en traditionell korträntefond.
Avkastning skapas främst genom att placera i räntepapper med högre bolagsrisk
än i en korträntefond. Placeringshorisonten för en investering i Spiltan Högräntefond är, och ska därför vara, längre än för
en korträntefond då avkastningen är och
kommer att vara mer volatil.
Fonden finns nu även med inom PPM
med nr 560 599.

Kom ihåg att, förutom aktuella nyheter,
blanketter mm finns samtliga rapporter
alltid tillgängliga på www.spiltanfonder.
se där du även kan logga in och se ditt
sparande!

Starta eller höj ett
månadssparande
- få biobiljetter!

Träffa oss på vår Sverigeturné!

Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt
kapital. Ingen kan garantera något för
framtiden, däremot kan vi garantera att
vi gör allt för att våra fonder även fortsatt
skall ge en långsiktigt god avkastning.
Sverigeturnén fortsätter och så här långt
i år har vi varit på inte mindre än drygt 50
sparträffar runtom i Sverige.
Håll utkik på www.spiltanfonder.se så vet
du när vi har en sparträff nära dig. Du är
alltid välkommen att ta kontakt med oss
på tel: 08-545 813 40 eller via e-post:
fonder@spiltan.se.
Med vänliga hälsningar och önskan om
en solig höst!
Erik Brändström
VD Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se

Gå på bio – Spiltan Fonder bjuder!

Öka på ditt befintliga månadssparande med
minst 300 kr eller starta ett helt nytt på
minst 300 kr så bjuder vi dig på två biobiljetter. Biobiljetterna är värda upp till 250 kr.
Ta kontakt med oss på:
fonder@spiltan.se eller på telefon
08- 545 813 40 och ange kod ”Höstbio-2014” så hjälper vi till med att ändra
eller öppna ett månadssparande. Efter
första månadsinsättningen skickar vi
biobiljetterna till dig per post. Erbjudandet gäller till den 30 november 2014.
Erbjudandet gäller om du startar eller
höjer ett månadssparande via autogiro
direkt hos Spiltan Fonder. Det gäller inte
engångsersättningar eller om du sparar i
någon av våra fonder hos en distributör
eller bank.

Senaste Nytt på
www.spiltanfonder.se
På vår hemsida finns alltid senaste nytt
om våra fonder och om vad som händer
på Spiltan Fonder.
Följ också gärna Niklas Larsson på Twitter.
@NiklasSpiltan

Välkomstpresent
till alla
direktsparare

Alla direktsparare i våra
fonder får boken ”Så
här kan alla svenskar bli
miljonärer” i välkomstpresent. I boken får du
konkreta förslag för att
kunna bygga upp ett
kapital och dessutom
möjlighet att lära dig
mer om de finansiella marknaderna.
Boken är lätt att läsa och enkel att förstå
och hjälper dig att välja rätt bland utbudet av finansiella produkter. Boken har
sålt i över 100 000 exemplar och författare är Per H Börjesson, ordförande i
Spiltan Fonder.

