VD har ordet
Bra inledning på 2015 och välkomna alla nya sparare!
Året har börjat bra
för samtliga våra
aktie- och räntefonder. På aktiemarknaden har
uppgången främst
drivits på av fortsatta räntesänkningar men även av
en ökad riskaptit
då det synts tecken på en något bättre
internationell konjunktur, viktigt för ett
exportberoende land (bolag och börs)
som Sverige. Samma faktorer har även
gett räntemarknaden en bra start på
året. I omvärlden finns det fortsatt många utmaningar kvar att bemästra - både
ekonomiskt och geopolitiskt - och för oss
som investerare är det viktigt att ta med
sig att marknadens och investerarkollektivets risktolerans ökat och fortsätter öka i
den pågående ”jakten på avkastning”. De
allt lägre (och i Sverige negativa) styrräntorna innebär både nya möjligheter och
utmaningar för att kunna skapa avkastning.
I denna miljö är det extra viktigt att verkligen göra sin "hemläxa” vid val av bolag att
investera i. Det gäller både på aktie- och
räntemarknaden. Då kan det vara tryggt att
veta att vår investeringsfilosofi, vilken varit
densamma sedan starten 2002, fungerar
bra i både ned- och uppgång.

Fondrapporter för kvartal 1, 2015
Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna som nu finns på
vår hemsida. Förutom aktuella nyheter,
blanketter mm finns samtliga rapporter
alltid tillgängliga på www.spiltanfonder.
se där du även kan logga in och se ditt
sparande!

Ett tips så här i deklarationstider, när
man ändå har uppgifter om sitt sparande
samlat, kan vara att passa på att se över
fördelning och risknivå i den egna sparportföljen.

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 samtliga av våra fonder
skall ge en långsiktigt god avkastning.

Året har börjat bra för våra fonder - men
räkna med att vi även under 2015 kan stöta
på ett par ”marknadsgupp” på vägen.

Sverigeturnén fortsätter, och i år har vi
redan hunnit med sparmässorna Nordnet Live och Avanza Forum men även
haft sparträffar i bl a Ljungby, Norrtälje,
Göteborg, Helsingborg, Visby, Jakobsberg och Lund. Håll utkik på vår hemsida - www.spiltanfonder.se - så vet du
när vi har en sparträff nära dig. Inbokat
framöver är bl a Motala, Göteborg,
Hässleholm, Sölvesborg, Kalmar och Örebro. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på tel. 08-545 813 40 eller
via e-post fonder@spiltan.se.

Fortsatt stort intresse för våra
aktie- och räntefonder!

Med vänliga hälsningar och önskan om
en solig vår!

Av våra aktivt förvaltade aktiefonder har
Aktiefond Sverige börjat året bäst följd
av Aktiefond Småland och Aktiefond Dalarna medan den flerfaldigt medaljprydda
Aktiefond Stabil inlett lite försiktigare.
Vår passivt förvaltade Aktiefond Investmentbolag fortsätter att överträffa index,
med denna fond erbjuder vi möjlighet till
bättre avkastning än en traditionell indexfond och det till en mycket låg avgift. Vår
nyaste fond, Spiltan Högräntefond, har inlett året starkt och avslutningsvis fortsätter vår prisbelönta Räntefond Sverige att
leverera bra avkastning till låg risk.
Välkomna alla nya sparare och ett
stort tack till er alla som sparar med
oss sedan tidigare!

Erik Brändström
VD Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder
kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan
beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller
hämtas på www.spiltanfonder.se.

Erbjudande!
Starta ett månadssparande i Spiltan
Aktiefond Stabil så matchar vi din första
månadsinsättning!
En bra ”basfond”. Spiltan Aktiefond Stabil,
som är flerfaldigt prisbelönt över åren,
lyfts ofta fram som en toppfond på lång
sikt baserat på det faktum att Spiltan
Aktiefond Stabil är en av alla de svenska aktiefonder som har uppvisat lägst
risk. Portföljfördelningen ger motståndskraft vid nedgång och bra bolag ger god
avkastning vid uppgång. Fonden ligger i
topp, inom sin kategori av svenska aktiefonder, vad gäller riskjusterad avkastning
under de senaste 10 åren. Så när vi får
frågan brukar vi därför säga att Spiltan
Aktiefond Stabil är en bra ”basfond” i en
långsiktig sparportfölj. Erbjudandet gäller
till den 31 maj, 2015. Kod ”Basfond”.
Kom igång med ett månadssparande!
Om du vill komma igång med ett
månadssparande i en bra ”basfond” så
har vi nu ett erbjudande där vi matchar
första månadsspararinsättningen i Spiltan
Aktiefond Stabil med upp till 300 kr. Så
startar du ett månadssparande på 300 kr
per månad i Spiltan Aktiefond Stabil så
ger vi dig 300 kr extra första månaden så
första insättningen blir 600 kr.

Obs! att erbjudandet enbart gäller vid ett
direktsparande i Spiltan Aktiefond Stabil hos
Spiltan Fonder och inte via fondtorg, bank
eller pensionsbolag.

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.

