PRESSMEDDELANDE: Årets Fondbolag, Årets Småbolagsfond och
framröstad till ”Läsarnas Favorit”!
Nordens största privatekonomiska magasin Privata Affärer har utsett Spiltan Fonder till Årets
Fondbolag och Spiltan Aktiefond Dalarna till Årets Småbolagsfond. Dessutom har Privata Affärers
läsare röstat fram Spiltan Aktiefond Investmentbolag till ”Läsarnas Favorit”.
-

Utmärkelserna är för oss ett konkret kvitto på att vårt hårda arbete gör skillnad. Det är ett
stort erkännande att fondbolaget lyfts fram liksom en enskild fond och att dessutom bli vald
till Läsarnas Favorit – fondbranschens Jerringpris! Givetvis är det glädjande men vi slår oss
inte till ro. Istället sporrar förtroendet oss i vårt fortsatta arbete för att skapa god avkastning
åt alla våra andelsägare, säger Erik Brändström VD på Spiltan Fonder.

Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktivt förvaltad aktiefond med investerar i bolag som har en
betydande verksamhet i Dalarna.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska
investmentbolag.
För mer information kontakta:
Erik Brändström, VD och förvaltare Spiltan Fonder: 08-545 813 41 eller erik@spiltan.se
Niklas Larsson, marknadsansvarig Spiltan Fonder: 08-545 813 45 eller niklas@spiltan.se

Spiltan Fonder AB är en oberoende och fristående fondförvaltare med ett totalt förvaltat kapital på ca 42
miljarder kronor i åtta framgångsrikt förvaltade fonder. Spiltan Fonder har genom åren bland annat utsetts till
”Årets Fondbolag” och förvaltare av ”Årets Sverigefond” av nordens största privatekonomiska magasin Privata
Affärer. Spiltan Aktiefond Investmentbolag utsågs till ”Läsarnas favorit ” 2012, 2013 och 2015 av Privata
Affärers läsare. Och Spiltan Globalfond Investmentbolag utsågs till ”Läsarnas Favorit” 2016 av Privata Affärers
läsare. Spiltan Räntefond Sverige har utsetts till ”Årets lågriskfond” tre år på raken av MoneyMate och har blivit
utsedd till Årets Räntefond 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se. Spiltan Aktiefond Småland har utsetts tre
gånger i rad till ”Bästa Sverigefond” av Lipper.
Mer information på www.spiltanfonder.se
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