
Enkelt är effektivt!

Spiltan Fonder

“Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att 
krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra 
bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så”.

Halvårsrapport 2016



När vi på Spiltan Fonder säger att ”enkelt 
är effektivt” menar vi att vi inte försöker 
krångla till det i onödan. Tillsammans har 
vi på fondbolaget uppemot 100 års erfar-
enhet av finansmarknaderna och mån-
ga års högskolestudier inom ämnen som 
portföljförvaltning och finansiell teori. Ju 
mer vi har lärt oss desto mer skeptiska 
har vi blivit till finansiella teorier. Istället 
har sunt förnuft blivit vår ledstjärna. 

Dessutom är det värt att nämna att risk 
för oss på Spiltan Fonder är detsamma 
som att välja fel bolag, inte att gå sämre 
än ett index. Självklart sparar vi i våra egna 
fonder. Vi har valt väg. Gör det du också! 
Välj Spiltan Fonder för ditt fondsparande.

PS. Är du ännu inte sparare hos oss? Star-
ta ett månadssparande. Vi på Spiltan 
Fonder är övertygade om att det bästa 
sparandet, när det gäller aktiefonder, är 
att månadsspara. Det är enkelt att kom-
ma igång – på sidan 11 och 12 hittar du 
all info du behöver.

Spiltan Fonder startades år 2002 med 10 
kunder som tillsammans placerade 10 mil-
joner kronor i två  fonder. Drivkraften till att 
starta ett nytt fondbolag var viljan att ”ge 
Sveriges fondsparare ett bättre alternativ”. 
Stolta kan vi nu konstatera 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 förvaltningsre-
sultat och erhållna utmärkelser bidrar säk-
ert till att vi fortsätter att växa.

Extra stolta är vi över att vi år 2012 blev 
utsedda till Årets Fondbolag av Privata Af-
färer. Motiveringen löd: ”Detta fondbolag 
står på spararnas sida med spännande ut-
bud, enkelhet och sunt förnuft”.

Idag erbjuder vi fyra aktivt förvaltade 
Sverigefonder - Spiltan Aktiefond Stabil, 
Spiltan Aktiefond Sverige, Spiltan Ak-
tiefond Dalarna och Spiltan Aktiefond 
Småland. Dessutom har vi en smart index-
fond - Spiltan Aktiefond Investmentbolag, 
en aktivt förvaltad räntefond Spiltan 
Högräntefond och en mycket prisvärd rän-
tefond Spiltan Räntefond Sverige.

Gemensamt för såväl våra aktie- som rän-
tefonder är en investeringsfilosofi som 
baseras på fundamental analys och vik-
ten av att verkligen förstå sig på de bolag 
som vi investerar i. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att aktier utgör en del av ett 
bolag. Vi erbjuder aktivt förvaltade fond-
er som bortser från olika aktiers index-
vikt. Istället investerar vi enligt vår egen 
övertygelse. Vi investerar huvudsakligen 
i företag som går med vinst, kan uppvisa 
bra kassaflöden och har förmåga att läm-
na utdelning. Bolag med dessa egenskaper 
är allt som oftast även bra aktieinvest-
eringar - både i dåliga och bra tider. Vår 
investeringsfilosofi har varit densamma 
sedan starten 2002 och kvitto på att den 
verkligen fungerar är framförallt uppnåd-
da goda förvaltningsresultat.

Vår investeringsfilosofi
Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krång-
la till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte 
vara svårare än så. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett fler-
tal priser för vår förvaltning bl a som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, 
Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på 
att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi gen-
om åren skapat bra avkastning i våra fonder. Enkelt är verkligen effektivt! 

Aktiv aktieförvaltning: 
• Spiltan Aktiefond Stabil
• Spiltan Aktiefond Sverige
• Spiltan Aktiefond Dalarna
• Spiltan Aktiefond Småland

Passiv aktieförvaltning:
• Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Aktiv och Prisvärd ränteförvaltning:
• Spiltan Högräntefond 
• Spiltan Räntefond Sverige

En fond för varje marknadsläge och risknivå:

• Aktiv förvaltning på riktigt
• Vi styrs inte av index eller  

branschindelningar
• Alltid fokus på bolag 
• Investerar efter egen övertygelse
• Sunt förnuft fungerar 

Varför Spiltan Fonder?

Spiltan Fonders förvaltare - från vänster Lars Lönnquist, Erik Brändström, Pär Andersson, Nicklas 
Segerdahl och Jörgen Wärmlöv.

Aktiv förvaltning - på riktigt 

Alltid fokus på bolag

En trygg plats för tillväxt

Sunt förnuft fungerar
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www.spiltanfonder.se

På vår hemsida finns alltid senaste nytt 
om våra fonder och om vad som händer 
på Spiltan Fonder.

Vi håller dig uppdaterad!

@NiklasSpiltan

Följ oss också gärna på Twitter där Niklas 
Larsson ofta skriver om aktuella händel-
ser kring fonderna och förvaltningen.

Twitter



Under första halv-
året 2016 har det 
varit ”svängigt” på 
finansmarknader-
na.  Inte minst på 
grund av ”Brexit”. 
Och även om det 
faktiskt finns en del 
positivt att ta fasta 
på så kvarstår gam-

la  och nu helt nya utmaningar att bemäs-
tra - både ekonomiskt och geopolitiskt. 
För oss som investerare är det viktigt att 
ta med sig att marknadens och investe-
rarkollektivets risktagande har ökat i den 
pågående ”jakten på avkastning”. Riskto-
leransen är ännu inte ikapp risktagandet 
– för ju högre upp på riskskalan man går 
desto större svängningar måste man vara 
beredd på. Tills vidare får vi därför tyvärr 
räkna med fortsatta ”humörsvängningar” 
på finansmarknaderna.

De låga (och i Sverige negativa) styrrän-
torna innebär både nya möjligheter och 
utmaningar för att kunna skapa avkast-
ning. I denna miljö är det extra viktigt att 
verkligen göra sin ”hemläxa” vid val av bo-
lag att investera i. För i grund och botten 
är det utvecklingen i de enskilda bolagen 
som de facto skapar avkastningen i våra 
fonder – det är viktigt att inte tappa bort 
den insikten – och det gäller både på ak-
tie- och räntemarknaden.

Med det som utgångspunkt kan det där-
för vara tryggt att veta att vår investe-
ringsfilosofi, vilken varit densamma sedan 
starten 2002, över tid har visat sig vara 
framgångsrik. ”Kvitton” för oss på detta 
är förutom över tid uppnådd avkastning, 
alla de utmärkelser vi erhållit både för vår 
aktie- och räntefondsförvaltning samt det 
stora intresse vi möter på sparandemark-
naden!

Välkomna alla nya sparare och ett stort 
tack till er alla som redan sparar med oss!

För oss på Spiltan Fonder har det sedan 
start varit självklart att investera i bolag 
vars verksamhet är långsiktig och med en 
hållbar affärsmodell. Sunt förnuft säger 
att bolag som motsvarar dessa krav har 
förutsättningar att även bli bra långsiktiga 
investeringar. För att förtydliga vårt ställ-
ningstagande har vi under våren valt att 
ansluta oss till UNPRI (FN:s principer för 
ansvarsfulla investeringar) samt Hållbar-
hetsprofilen - SWESIF (Sveriges Forum För 
Hållbara Investeringar). Läs mer på vår 
site under Ansvarsfulla investeringar.

I denna Halvårsrapport för 2016 kan du 
läsa mer om vår investeringsfilosofi samt 
utvecklingen för samtliga av våra fonder. 
Saldobesked skickas till alla direktsparare. 
Förutom aktuella nyheter, blanketter mm 
finns samtliga rapporter alltid tillgängliga 
på vår hemsida: www.spiltanfonder.se 
där du även kan logga in och se ditt spa-
rande!

Sverigeturnén fortsätter, förutom spar-
mässorna Nordnet Live och Avanza Fo-
rum har vi så här långt haft ett 30-tal 
sparträffar runt om i Sverige. Håll utkik på 
vår site under Kalendarium så vet du när 
vi har en sparträff nära dig under andra 
halvan av 2016. 

Tack för förtroendet att vi får förvalta 
ditt kapital. Ingen kan garantera något 
för framtiden, däremot kan vi garante-
ra att vi gör allt för att samtliga av våra 
fonder skall ge en långsiktigt god av-
kastning. 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 en önskan om 
en skön och solig sommar,

Erik Brändström 
VD, Spiltan Fonder AB

VD har ordet

Utmärkelser!      

Träffa oss på vår Sverigeturné

Bästa andelsägare,

 

Kvartal 2, 2016
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Bolagsstämmor: Avanza, Creades, Ra-
tos, Lundbergs, Bulten, Electra, Lamm-
hults, Bufab, Industrivärden, Investor, 
Traction, Troax, Heba, Itab Shop Con-
cept, Nibe, Kinnevik, Melker Schörling, 
Berkshire Hathaway.
Valberedningar: Bufab och Creades.

Innehållsförteckning:
    Sida

Spiltan Aktiefond Stabil    4

Spiltan Aktiefond Sverige    5

Spiltan Aktiefond Dalarna    6

Spiltan Aktiefond Småland    7

Spiltan Aktiefond Investmentbolag   8

Spiltan Högräntefond    9

Spiltan Räntefond Sverige   10

Vi på Spiltan Fonder   11

Spara tryggt och enkelt   12

Välkomstpresent till alla 
direktsparare

Boken är lätt att läsa och enkel att förstå 
och hjälper dig att välja rätt bland utbu-
det av finansiella produkter.  Boken har 
sålt i över 100 000 exemplar och för-
fattare är Per H Börjesson, ordförande 
i Spiltan Fonder.  

Alla direktsparare i 
våra fonder får boken 
”Så här kan alla sven-
skar bli miljonärer” 
i välkomstpresent. I 
boken får du konk-
reta förslag för att 
kunna bygga upp ett  
kapital och dessutom 
möjlighet att lära dig 
mer om de finansiella 
marknaderna. 

Bolagsstämmor och valbered-
ningar

Ansvarsfulla investeringar

Utmärkelser så här långt i år: Spiltan Aktiefond Småland utsedd till ”Bästa Sverigefond” av Lipper 
Awards för tredje året i rad, Spiltan Aktiefond Investmentbolag för tredje gången av fyra möjliga 
framröstad till utmärkelsen ”Läsarnas favorit” av tidningen Privata Affärers läsare och Spiltan 
Räntefond Sverige fick utmärkelsen ”Bästa Räntefond 2015” av Fondmarknaden.se.

Halvårsrapport 2016
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SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Avkastning:
Procent t.o.m

2016-06-30
Aktiefond  

Stabil
Mål 7 %
per år

SIXPRX

Hittills i år -3,1 % +3,4 % -3,7 %

1 År +10,7 % +7,0 % -3,3 %

3 År +68,8 % +22,5 % +44,6 %

5 År +86,7 % +40,3 % +60,3 %

Från start  
(2002-12-02)

+469,7 % 150,7 % +362,4 %

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Lundbergföretagen B
Indutrade
Investor A
SCA  B
Latour Investment B
Assa Abloy B
ICA Gruppen
AAK
Hexpol B
Nibe Industrier B

6,0 %
5,8 %
5,7 %
4,5 %
4,2 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, diversifierad  

Förvaltningsmål: Stabil utveckl. (7 %/år)

Startdatum: 2002-12-02

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30: 499,82

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 5/7

Bankgiro: 5483-9220

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0001015348

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Erik Brändström

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 339 184

Spiltan Aktiefond Stabil
Fondens inriktning
Aktivt förvaltad fond som investerar i stabila bolag, investmentbolag och 
absolutavkastande tillgångar för att över tiden uppnå en stabil positiv 
avkastning (7% per år). Ett bra bassparande.

Kvartalsrapport 2, 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Börsens omvärldsfokus stökade till det re-
jält under kvartalet, speciellt i slutet av juni 
i och med ”Brexit”. Oron påverkade tyvärr 
även priserna på våra stabila och välskötta 
bolag. Under andra kvartalet backade fon-
den med 0,1 procentenheter. Och även om 
vi har klarat oss bra jämfört med många an-
dra Sverigefonder är jag självklart inte till-
freds med utfallet så här långt i år. Av och 
till går pris och värde isär men över tid är 
det värdet som bestämmer priset.   
 Ser vi på såväl 1, 3 och 5 år och 
sedan start är fonden fortsatt klart bättre 
än börsen och det dessutom till en rela-
tivt börsen lägre risknivå. Sedan start är 
uppgången hela +470%, vilket motsvarar 
en genomsnittlig årsavkastning på väl god-
kända +13,7% och det dessutom till lägst 
risk inom sin kategori av svenska aktiefon-
der. Portföljfördelningen ger motstånds-
kraft vid nedgång och bra bolag ger god 
avkastning vid uppgång. Sammantaget 
är jag fortsatt mycket trygg med fondens 
långsiktiga strategi både vad gäller port-
följfördelning och att investera i stabila 
kvalitetsbolag tillsammans med en mindre 
del räntebärande tillgångar som fungerar 
som en ”kudde” när börsen är stökig.

Under kvartalet har jag, med goda inflö-
den (välkomna alla nya andelsägare!) 
kunnat ta vara på periodens kursrörelser, 
balanserat portföljen och främst ökat i de 
bolag som inte varit fullt ut i ”ropet” för 
stunden. Största köpen har gjorts i Inve-
stor, H&M, Kinnevik, Lundbergs och SCA. 
Investeringar som jag bedömer kommer 
bidra till fondens värdeutveckling. Nytt 
bolag är Thule (takräcken och hållare för 

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

sportutrustning till bilen) med en struk-
turell tillväxt på drygt 5% årligen. Tillväxt, 
god lönsamhet, stark balansräkning och 
bra utdelning. Ett bolag som passar väl in 
i fonden. I räntedelen har fonden innehav 
i svenska företagsobligationer med rörlig 
ränta som ger god och stabil avkastning. 

Vi har en välbalanserad portfölj med del-
ägande i välskötta bolag med starka ba-
lansräkningar, med produkter och tjänster 
som behövs oavsett konjunktur, med god 
intjäning och därmed förmågan att kunna 
skapa värde och även dela ut pengar till 
aktieägarna. Det gör att jag känner mig 
trygg med våra innehav även när omvärl-
den är osäker. Fondens utveckling sedan 
start talar för att jag skall hålla fast vid 
urvalskriterier, investeringsstrategi och 
portföljfördelning. Jag fortsätter att fo-
kusera på att hitta värde till ett lågt pris. 
Sammantaget gör det att jag ser fortsatt 
positivt på fondens förmåga att långsiktigt 
erbjuda en stabil och positiv avkastning.

Erik Brändström, 5 juli 2016

PS. En bra basfond med fem stjärnor hos 
Morningstar. Fonden, som är flerfaldigt 
prisbelönt över åren (bl a av DI/Mor-
ningstar, Citywire och Privata Affärer), 
lyfts ofta fram som en toppfond på lång 
sikt baserat på det faktum att Spiltan Ak-
tiefond Stabil är den av alla de svenska 
aktiefonder som har uppvisat lägst risk. 
Fonden är bäst inom sin kategori av svens-
ka aktiefonder, vad gäller riskjusterad av-
kastning under de senaste 10 åren. Bra 
riskjusterad avkastning.

Stabilt och uthålligt

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 
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SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Hexpol B
Netent B
Hexagon B
Assa Abloy B
Troax Group AB
Autoliv SDB
Bulten AB
Atlas Copco A
AAK
Bufab Holding

6,2 %
6,2 %
6,1 %
6,1 %
5,6 %
5,5 %
4,5 %
4,4 %
4,2 %
4,1 %

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, Sverige

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2002-12-02

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30: 482,86

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 5483-9295

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0001015355

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Pär Andersson

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 152 181

Spiltan Aktiefond Sverige
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond som placerar oberoende av storlek på företag och bransch. Stor 
tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda företagets affärsidé, företag-
sledning och långsiktiga framtidsutsikter. Målsättningen är att fondens utveckling över 
tiden ska överträffa Stockholmsbörsen.

Kvartalsrapport 2, 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Under årets andra kvartal fortsatte ned-
gången för Stockholmsbörsen med -0,3%, 
vilket i och med ”Brexitoron” i slutet av 
juni, inte blev så farligt med tanke på att 
börsen en enskild dag sjönk -7,8%. Även 
Aktiefond Sverige gick under kvartalet ner 
med -2,3%. Sedan start har Aktiefond Sve-
rige i genomsnitt levererat en avkastning 
på ca 14% per år. Detta motsvarar en to-
talavkastning på ca +489%, vilket är 127 
procentenheter bättre än jämförelsein-
dex! Även på perioderna 1, 3 och 5 år har 
Aktiefond Sverige överträffat Stockholms-
börsen rejält.

Bäst utveckling under perioden hade Bul-
ten med en uppgång på ca +10%. Bultens 
kvartalsrapport var mycket stark med 
både bättre rörelsemarginal samt orderin-
gång än vad aktiemarknaden förväntat sig, 
vilket avspeglades i kursutvecklingen. Av 
de större innehaven utmärker sig NetEnt 
(+8,7%) samt Assa Abloy (+7,4%). Båda 
bolagen levererade mycket bra kvartals-
rapporter.

Största nedgången i portföljen under årets 
andra kvartal är Betsson (-44%), vilket i 
huvudsak förklarar nedgången i Aktiefond 
Sverige. Bolaget rapporterade en oväntad 
vinstvarning i slutet av juni, vilket gjorde 
att aktiekursen sjönk kraftigt. Vinstvar-
ningen föranleddes inte av en enskild 
händelse utan förklaringen är fortsatt tuff 
konkurrens i Turkiet, något lägre marginal 
i sportboken samt negativ valutaeffekt. 
Jag kommer givetvis noggrant se över det-
ta innehav.

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

Nytt innehav under kvartalet är Nordic 
Waterproofing Holding. Bolaget är en av 
Europas ledande producenter och leve-
rantörer av tätskiktsprodukter, bland an-
nat takpapp. Aktiefond Sverige var med i 
nyintroduktionen och min bedömning är 
att potentialen i bolaget är mycket god. 
Köpet av Nordic Waterproofing Holding 
har finansierats genom att sälja innehavet 
i Investor. Vidare har jag passat på att öka 
något i Fortnox efter det att budet från 
Visma drogs tillbaka.

När det är skakigt på aktiemarknaden och 
en del bolag inte levererar som förväntat 
är det lätt att bli lite nervös. Efter Aktie-
fond Sveriges mycket goda utveckling un-
der 2015 har 2016 hittills varit lite tuffare. 
Förklaringen är i huvudsak av Betssons 
svaga utveckling. Då ska vi komma ihåg att 
på 1, 3 och 5 år samt från start har fonden 
gått betydligt bättre än jämförelseindex! 
Detta innebär inte att jag är nöjd med 
utvecklingen hittills i år, men vår investe-
ringsfilosofi är och förblir långsiktig, vilket 
ger en trygghet i vår förvaltning. När man 
på kort sikt inte får den avkastning man 
förväntar sig gäller det att vara långsiktig, 
uthållig och ha tålamod. Över tid är det 
värdet på bolaget som styr priset – inte 
tvärtom! Jag har en stark tilltro till att Ak-
tiefond Sverige även fortsatt över tid kom-
mer ge andelsägarna en god avkastning.

Pär Andersson,
5 juli 2016

Investeringsfilosofin ligger fast!

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-06-30
Aktiefond  

Sverige
SIXPRX

Hittills i år -8,5 % -3,7 %

1 år +3,1 % -3,3 %

3 år +65,3 % +44,6 %

5 år +81,1 % +60,3 %

Från start
(2002-12-02)

+489,3 % + 362,4 %
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de period. Skistar, som har brutet räken-
skapsår, lämnade i juni sin 9-månaders 
rapport, vilken andades mycket optimism.

Bäst utveckling bland de icke-regionala 
bolagen stod Bulten för med en utveck-
ling på +10%. Bultens kvartalsrapport var 
mycket stark med både bättre rörelsemar-
ginal samt orderingång än vad aktiemark-
naden förväntade sig, vilket avspeglades i 
kursutvecklingen.

Vi har inte investerat i något nytt bolag 
under kvartalet. Däremot passade vi på 
att öka lite i Fortnox då budet från Visma 
drogs tillbaka. Vår bedömning är att po-
tentialen i Fortnox är stor.

När det är skakigt på aktiemarknaden är 
det lätt att blir lite nervös. När man på kort 
sikt inte får den avkastning man förväntar 
sig gäller det att vara långsiktig, uthållig 
och ha tålamod. Detta är grunden i vår in-
vesteringsfilosofi, vilket skapar trygghet i 
vår förvaltning. Över tiden är det värdet 
på bolaget som styr priset – inte tvärtom. 
Aktiefond Dalarna klarade av att stå emot 
Stockholmsbörsens nedgång under kvar-
talet och hittills i år är fonden upp +1,1%, 
vilket är klart godkänt då Stockholmsbör-
sen är ner -3,7% under motsvarande peri-
od. Vi har en stark tilltro till att Aktiefond 
Dalarna över tid kommer ge andelsägarna 
en god avkastning.

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,
5 juli 2016

Investeringsfilosofin ligger fast!

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Bahnhof B
Clas Ohlson B
Diös Fastigheter
Skistar B
Sandvik
Abb Ltd
Boliden
NP3 Fastigheter
AAK
Hexpol B

6,3 %
6,3 %
6,2 %
6,1 %
6,0 %
5,8 %
4,6 %
4,4 %
4,3 %
4,1 %

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, regional

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2007-03-05

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30: 162,18

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 5537-2080

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0001938788

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Pär Andersson

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 119 891

Spiltan Aktiefond Dalarna
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Dalaregionen. Placeringar 
görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen 
och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och lång-
siktiga framtidsutsikter. Fonden kan även investera i onoterade aktier i bolag 
med säte i Dalarna.

Kvartalsrapport 2, 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Under andra kvartalet fortsatte nedgång-
en för Stockholmsbörsen med -0,3%, vil-
ket i och med ”Brexitoron” i slutet av juni, 
inte blev så farligt med tanke på att börsen 
en enskild dag sjönk -7,8%. Aktiefond Da-
larna trotsade nedgången och stod emot 
riktigt bra med en uppgång på +0,6%. Se-
dan start har Aktiefond Dalarna gått upp 
med drygt 80%.

Målet är att 50% av bolagen i fonden ska 
ha anknytning till Dalaregionen, varav upp 
till 10 procentenheter i onoterade bolag 
med säte i Dalarna. Resterande ca 50% 
utgör så kallad ”stockpicking”, det vill säga 
enskilda val av bolag på Stockholmsbör-
sen. 

I kategorin Dalaföretag ingår följande bo-
lag: ABB, Bahnhof, Boliden, Clas Ohlson, 
Dala Energi, Diös, LC Tec Holding, NP3 
Fastigheter AB, Sandvik, Scandbook, Skis-
tar, SSAB, Stora Enso samt Triona.

Bland de större regionala bolagen är det 
Boliden som gått bäst under kvartalet med 
en uppgång på +25%. Den huvudsakliga 
förklaringen till denna uppgång är att zink-
priset har ökat kraftigt. Då Boliden har en 
stor exponering mot zink så påverkar en 
sådan prisökning resultatet positivt och 
därmed också aktiekursen. 

Näst bäst utveckling bland de regionala 
bolagen hade Skistar som noterar en upp-
gång på +6% under kvartalet, vilket också 
är mer än väl godkänt då Stockholmsbör-
sen utvecklades svagt negativt motsvaran-

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-06-30
Aktiefond  
Dalarna

SIXPRX

Hittills i år +1,1 % -3,7 %

1 år +5,3 % -3,3 %

3 år +53,5 % +44,6 %

5 år +53,7 % +60,3 %

Från start  
(2007-03-05)

+81,0 % +84,0 %
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Ett bolag som hade ”motvind” under peri-
oden är Fortnox. Om ni minns var Fortnox 
det bolag som gick allra bäst under första 
kvartalet med anledning av budet från 
konkurrenten Visma. Turerna har varit 
många men till slut drog Visma tillbaka sitt 
bud, vilket föranledde att aktiekursen gick 
ner till ungefär samma nivå som innan 
budet. Vår bedömning är att potentialen 
i Fortnox är stor.

När det är skakigt på aktiemarknaden är 
det lätt att bli lite nervös. Efter Aktiefond 
Smålands mycket goda utveckling under 
2015 har 2016 hittills varit lite tuffare. 
Då ska vi komma ihåg att på 1, 3 och 5 år 
samt från start har fonden gått betydligt 
bättre än jämförelseindex! Detta innebär 
att vi inte är nöjda med utvecklingen hit-
tills i år, men vår investeringsfilosofi är och 
förblir långsiktig, vilket ger en trygghet i 
vår förvaltning. När man på kort sikt inte 
får den avkastning man förväntar sig gäl-
ler det att vara långsiktig, uthållig och ha 
tålamod. Över tid är det värdet på bolaget 
som styr priset – inte tvärtom! Vi har en 
stark tilltro till att Aktiefond Småland även 
fortsatt över tid kommer ge andelsägarna 
en god avkastning.

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,
5 juli 2016

Investeringsfilosofin ligger fast!

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Nibe Industrier B
Hexpol B
Bufab Holding
Inwido
Troax Group
Husqvarna B
Fagerhult
New Wave Group B
Itab Shop Concept
Assa Abloy B

6,3 %
6,0 %
5,8 %
5,7 %
4,7 %
4,3 %
4,2 %
4,2 %
4,1 %
4,1 %

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, regional

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2008-06-25

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30: 302,40

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 297-3105

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0002566349

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Pär Andersson

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 272 898

Spiltan Aktiefond Småland
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Smålandsregionen. Placering-
ar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen 
och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsikti-
ga framtidsutsikter. Fonden kan även investera i onoterade aktier i bolag med säte i 
Småland.

Kvartalsrapport 2, 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Under årets andra kvartal fortsatte ned-
gången för Stockholmsbörsen med -0,3%, 
vilket i och med ”Brexitoron” i slutet av 
juni, inte blev så farligt med tanke på att 
börsen en enskild dag sjönk -7,8%. Även 
Aktiefond Småland gick under kvartalet 
ner med -1,4%. Sedan start har Aktiefond 
Småland gått upp med ca 217%, vilket är 
drygt 100 procentenheter bättre än jäm-
förelseindex!

Placeringsinriktningen på fonden är ca 
60% utvalda bolag med anknytning till 
Smålandsregionen, varav upp till 10 pro-
centenheter i onoterade bolag med säte i 
Småland. Resterande ca 40% utgör så kall-
ad ”stockpicking”, det vill säga enskilda val 
av bolag på Stockholmsbörsen.

I kategorin Småländska företag ingår föl-
jande bolag: Ages Industri, Bergs Timber, 
Bufab, Elajo, Electra, Fagerhult, Fortnox, 
Garo, Garpco, Hexpol, Husqvarna, Inwido, 
Itab Shop Concept, JLT, Kabe, Lammhult 
Design Group, New Wave Group, Nibe, 
OEM, Profilgruppen, Rejlers, Sensys Gatso 
Group, Troax samt Xano Industrier.

Av de regionala bolagen som gått allra bäst 
under kvartalet finner vi återigen Garo 
med en uppgång på +65%. En mycket god 
kvartalsrapport som överträffade markna-
dens förväntningar med råge förklarar den 
fantastiska kursutvecklingen. Ser vi till de 
större innehaven så sticker Fagerhult ut 
med en uppgång på +11%, vilket givetvis 
också är mycket bra då Stockholmsbörsen 
utvecklades svagt negativt.

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-06-30
Aktiefond  
Småland

SIXPRX

Hittills i år -5,7 % -3,7 %

1 år +7,2 % -3,3 %

3 år +80,9 % +44,6 %

5 år +104,6 % +60,3 %

Från start  
(2008-06-25)

+216,6 % +116,3 %

Spiltan Aktiefond Småland utsågs till ”Bästa 
Sverigefond 2015”, på säväl 3 som 5 års sikt, 
av fondutvärderingsföretaget Lipper Awards.

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se
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Värdeutveckling: 2011-11-30 – 2016-06-30

Fondens största innehav utgörs av Indu-
strivärden, Investor, Kinnevik och Lund-
bergs. Tillsammans ger det med innehav 
i de övriga investmentbolagen en mycket 
bred exponering mot Stockholmsbörsen. 
Tillgångarna i Industrivärden, men även 
till största delen i Investor, består av de 
största noterade bolagen på Stockholms-
börsen. Totalt är vi indirekta delägare i 
mer än 75 börsnoterade bolag. Dessutom 
får vi del av värdeökning i direktägda till-
gångar i en mängd olika branscher genom 
våra innehav i bolag som Latour, Ratos 
ICA Gruppen, Kinnevik och Lundbergs. 
Genom Kinnevik är vi delägare i verksam-
heter inom flera konsumentrelaterade 
tillväxtsektorer och genom Lundbergs är 
vi även delägare i en av de stora, fram-
gångsrika privata fastighetsportföljerna i 
Sverige. Sammantaget erbjuder Aktiefond 
Investmentbolag möjlighet till bättre av-
kastning än en traditionell indexfond, till 
en mycket låg förvaltningsavgift.

Erik Brändström & Jörgen Wärmlöv,
5 juli 2016

PS. Enkelt är effektivt! Fem stjärnor hos 
Morningstar, har fonden haft från att den 
”fyllde” 3 år i december 2014. Utsedd till 
”Läsarnas Favorit” 2015, 2014 och 2013 
av Privata Affärer samt korad till ”Svensk 
mästare 2012” av DI; bäst i klassen bland 
de stora Sverigefonderna! Fonden erhål-
ler även regelbundet genomgående posi-
tiva omdömen från fondexperter på bl a 
Morningstar, DN, SvD, Privata Affärer och 
Aktiespararna. Fonden är en av de mest 
köpta fonderna på flera av de stora fond-
torgen. 

En smart indexfond!

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Industrivärden C
Investor B
Lundbergföretagen B
Kinnevik B
XACT OMXS30
ICA Gruppen
Latour Investment B
Melker Schörling
Ratos B
Creades A

27,0 %
26,8 %
10,3 %
10,0 %
4,4 %
4,4 %
4,3 %
4,3 %
4,0 %
1,4 %

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, passiv

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2011-11-30

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30: 234,51

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 811-5701

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0004297927

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Erik Brändström

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,2 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: Ej i PPM

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Fondens inriktning
En passivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj av svenska 
investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en 
traditionell indexfond. Fonden har en mycket låg förvaltningsavgift.

Kvartalsrapport 2, 2016

Passivt förvaltad aktiefond:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en 
smart indexfond. Helt enkelt ett bra alter-
nativ för alla som söker en passivt förval-
tad svensk aktieindexfond. Fonden place-
rar i en koncentrerad portfölj av svenska 
investmentbolag. Genom att investera i 
investmentbolag, som är aktiva ägare i 
sina underliggande portföljbolag, har fon-
den förutsättningar att över tiden erbjuda 
bättre avkastning än en traditionell index-
fond. Målsättningen är därför, till skillnad 
från ”vanliga” indexfonder, att över tid slå 
Stockholmsbörsen. En passiv förvaltning 
av fonden möjliggör en låg avgift. Spiltan 
Aktiefond Investmentbolag är en smart 
aktieindexfond med en mycket låg avgift 
på 0,2%.

Bättre än index både på 1 och 3 år samt 
sedan start! Fonden steg med 1,2 procent-
enheter under kvartalet vilket kan jämfö-
ras med Stockholmbörsens index (SIXPRX) 
nedgång på -0,3 procentenheter för sam-
ma period. Osäkerhet, nu senast Brexit, 
slår på börsen och på vår fond. Men över 
tid får vi bra betalt - i form av värde och 
kursutveckling - för det arbete som utförs 
i våra investmentbolag. I det fall något 
av bolagen under en period inte når sin 
fulla potential har diversifieringen vi får 
tack vare portföljfördelningen gett effekt, 
vilket visar på styrkan med den goda risk-
spridning vi erhåller med en portfölj av 
investmentbolag. Men det finns - som vi 
sagt tidigare - ingen garanti för att fonden 
kommer att slå index varje kvartal eller år. 
Från start, i slutet på 2011, är dock fonden 
upp med 135 % och är därmed hela 48 
procentenheter bättre än index.

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-06-30
Aktiefond  

Investmentbolag
SIXPRX

Hittills i år -4,3 % -3,7 %

1 år -1,2 % -3,3 %

3 år +60,3 % +44,6 %

5 år - -

Från start  
(2011-11-30)

+134,5 % +86,2 %

8

95

115

135

155

175

195

215

235

255

275



SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Victoria Park
Corem
D. Carnegie
Sagax
Hoist
Consilium
Roplan
Alcadon
Oscar Properties
Vattenfall

5,7 %
5,2 %
4,0 %
3,9 %
3,8 %
3,8 %
3,7 %
3,6 %
3,4 %
3,3 %

Fondfakta:
Strategi: Högräntefond, aktiv

Förvaltningsmål: Bättre än index (SSVX)

Startdatum: 2014-04-02

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30: 100,74

Jämförelseindex: SSVX

Riskklass: 3/7

Bankgiro: 533-9924

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0005798329

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Lars Lönnquist

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,75 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 560 599

Spiltan Högräntefond
Fondens inriktning
Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobliga-
tioner, men kan även placera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden 
får placera i nordiska bolag, men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden 
för placeringarna, mätt på den totalta fondförmögenheten, kan variera mellan 0-10 år.

Kvartalsrapport 2, 2016

Aktivt förvaltad räntefond:

Totalavkastningen för det första halvåret upp-
gick till 2,66% efter en rejäl uppgång på 2,83% 
under det andra kvartalet och detta trots en 
ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna 
efter ”Brexit” där det engelska folket röstade 
för att ansöka om utträde ur EU. De långsikti-
ga effekterna är än så länge svåröverskådliga, 
men en ökad osäkerhet bör innebära fortsatt 
låga räntor, ett ökat sparande, ytterligare globa-
la stimulanser från centralbanker och politiker 
(läs finanspolitik) samt en investeringstillväxt 
och privat konsumtion som har svårt att ta fart. 
I detta sammanhang står sig svensk inhemsk 
ekonomi fortsatt stark och detta har lett till 
lägre riskpremier på företag med efterföljande 
värdeökning av fondens obligationsinnehav. 

Den genomsnittliga räntebindningen i portföl-
jen är 6 månader och kreditlöptiden uppgår till 
3,4 år. Fastighetsbolagen Victoria Park, Corem, 
D. Carnegie samt Sagax är fondens fyra största 
innehav. Ett lågt bostadsbyggande och en stark 
inflyttning till storstäder leder till hög efterfrå-
gan på bostäder, en allt större andel e-handel 
ökar efterfrågan på logistikfastigheter, en stark 
svensk ekonomi leder till att företag efterfrågar 
större och bättre kontorslokaler och en fortsatt 
låg finansieringskostnad borgar för stigande hy-
ror, starka kassaflöden och stabila värderingar. 

Andra större innehav är kredithanteringsbola-
get Hoist, säkerhetsföretaget Consilium, indu-
striföretaget Roplan, IT-grossisterna Alcadon 
och Distit, byggbolaget Oscar Properties samt 
Vattenfall. Gemensamt för dessa företag är att 
de levererar tjänster och produkter med en ge-
nuin efterfrågan, företagen har inflytande över 
prissättningen och de är marknadsledande 

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

inom sina respektive nischer. Den löpande år-
liga avkastningen i fonden är f.n. dryga 4% och 
andelen värdepapper med rörlig ränta uppgår 
till ca 88%. 

Vi lever i en turbulent värld där finansmark-
nader dagligen reagerar på uttalanden från 
centralbanker, ekonomisk statistik och företags 
vinstutveckling. Under senare år har fokus glo-
balt legat på penningpolitik och hur kraftfullt 
centralbanker ska stimulera med låga räntor 
och stödköp av obligationer (QE). Denna politik 
har varit bra för tillgångspriser, men kanske inte 
lika bra för den reala ekonomin. Politiker mås-
te nu med strukturreformer och en expansiv 
finanspolitik stötta centralbankerna med må-
let att få igång tillväxten i världen med ökade 
investeringar och en förbättrad produktivitet – 
vilket är avgörande om vi tillsammans ska kun-
na få högre reallöneökningar.

I en miljö med politisk turbulens, låga räntor, 
valutarörelser och en fortsatt hög osäkerhet 
blir bolagsanalys ännu viktigare. Högräntefon-
dens recept för att leverera avkastning är att 
selektivt investera i företagsobligationer utgiv-
na av bolag som gynnas av låga räntor och en 
stark svensk krona. Företagen lever också upp 
till kriterierna om en förutsägbar och hållbar 
affärsmodell, ”verkliga vinster” som skapar be-
tydande kassaflöden, stabil balansräkning samt 
bra ledning och starka ägare.

Lars Lönnquist & Nicklas Segerdahl
5 juli 2016

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-06-30
Spiltan

Högräntefond
SSVX

Hittills i år +2,66 % -0,27 %

1 år +2,00 % -0,51 %

3 år - -

5 år - -

Från start  
(2014-04-02)

+0,74 % -0,23 %
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Värdeutveckling: 2014-04-02 -- 2016-06-30

Vad kan vi förvänta oss framöver?



SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Castellum
Klövern
Akelius
SSAB
SBAB
Getinge
Volkswagen Finans
Hexagon
Bonnier
Millicom

5,1 %
4,9 %
4,8 %
4,2 %
3,9 %
3,7 %
3,3 %
3,3 %
3,1 %
3,0 %

Fondfakta:
Strategi: Räntefond, Sverige, kort

Förvaltningsmål: Bättre än index (SSVX)

Startdatum: 2007-09-17

Startkurs: 100

NAV 2016-06-30 : 117,43

Jämförelseindex: SSVX

Riskklass: 1/7

Bankgiro: 5662-5007

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0002152140

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Lars Lönnquist

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,1 % / år (0 % in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 972 497

Spiltan Räntefond Sverige
Fondens inriktning
Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntebärande överlåtbara 
värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska 
kronor. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på 
den totala fondförmögenheten, är maximalt ett år.

Kvartalsrapport 2, 2016

Avkastningen för det andra kvartalet upp-
gick till 0,88%, vilket innebär en halvårs-
avkastning för fonden på hela 1,01%. Skäl 
till den goda avkastningen går att finna i 
centralbankernas fortsatta ambition att 
bedriva en expansiv penningpolitik, en 
god realekonomisk utveckling i Sverige 
som gynnat företagens balans- & resulta-
träkningar samt en minskad risk för snab-
ba räntehöjningar av den amerikanska 
centralbanken – Federal Reserve. Bola-
gens kreditvärdighet har förbättrats, vilket 
lett till lägre riskpremier och likviditeten 
i marknaden har kommit tillbaka. Före-
tagens starka kassaflöden har inneburit 
en ökad aktivitet på marknaden för före-
tagstransaktioner och för fondandelsägar-
na lönsamma förtidslösen av utestående 
obligationslån. I Europa är räntehöjningar 
inget som diskuteras och ska man tro pris-
sättningen på de finansiella marknaderna 
kommer den svenska reporäntan att vara 
negativ under hela 2017 och 2018 och 
40% av samtliga statsobligationer i Europa 
handlas till en negativ ränta. I Tyskland får 
man binda kapitalet i 13 år om man vill er-
hålla en positiv riskfri avkastning.
 

Ränterisken är låga 4 månader och kre-
ditlöptiden är 1,8 år. Fondens avkastning 
kommer framförallt från utlåning till fö-
retag genom placering av fondens ka-
pital i FRN (Floating rate notes, dvs lån 
med rörlig ränta). Castellum, Klövern och 
Akelius är fondens tre största innehav. 
Fastighetsbolagen gynnas av en låg finan-
sieringskostnad via hyresnettot och lägre 
avkastningskrav samtidigt som den goda 
tillväxten i Sverige ökar efterfrågan på bo-

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

städer och lokaler och förbättrar möjlig-
heten att framöver få ut högre hyror trots 
en obefintlig inflation. Svenska banker är 
internationellt sett välkapitaliserade med 
ett kärnprimärkapital på knappa 20% och 
därför finner vi det lönsamt att investera i 
en viss typ av förlagslån som benämns T2 
(Tier 2 capital) utgivna av större svenska 
banker och bostadsinstitut såsom SBAB, 
Swedbank, Handelsbanken och Nordea. 
Andra större innehav är stålbolaget SSAB, 
medicinteknikbolaget Getinge, mättek-
nikbolaget Hexagon samt Kinnevikdomi-
nerade teleoperatören Millicom. Vid halv-
årsskiftet fördelades innehaven i fonden 
på FRN ca 65 %, fastförräntande ca 7% och 
företagscertifikat (löptid max 1 år) ca 28%. 

Osäkerheten om den ekonomiska och po-
litiska utvecklingen framöver efter Brexit 
är fortsatt stor och det gäller att ha en god 
beredskap i förvaltningen för tänkbara 
utfall. Andelen företagscertifikat kommer 
därför fortsatt vara tillräckligt stor för att 
kunna parera oförutsedda händelser eller 
ta vara på tillfällen då det går att förvärva 
bra tillgångar till ett lägre pris. Låga räntor 
är här för att stanna och allt fler investera-
re inser att enda möjligheten till att få nå-
gon avkastning är att antingen investera i 
stats- eller bostadsobligationer med läng-
re löptider eller gå över till att investera 
i företagsobligationer. Effekterna av detta 
är en flackare räntekurva och en god kon-
kurrenskraftig avkastning för räntefonden 
och dess innehav. 

Lars Lönnquist, Nicklas Segerdahl &
Erik Brändström 5 juli 2016

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen gar anti 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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 
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Avkastning:
I procent t o m  

2016-06-30
Räntefond 

Sverige
SSVX

Hittills i år +1,01 % -0,27 %

1 år +0,68 % -0,51 %

3 år +6,12 % +0,38 %

5 år +12,57 % +2,85 %

Från start  
(2007-09-17)

+27,14 % +10,09 %

Aktivt förvaltad räntefond:

100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128

Värdeutveckling: 2007-09-17 -- 2016-06-30



Vi på Spiltan Fonder:

Erik Brändström, VD samt an-
svarig förvaltare för Aktiefond 
Stabil och Aktiefond Invest-
mentbolag.  
Tel: 08-545 813 41  
E-post: erik@spiltan.se

Nina Harvey, ansvarig för 
kundsupport. 
Tel: 08-545 813 40 
E-post: nina@spiltan.se

Pär Andersson, ansvarig för-
valtare för Aktiefond Sverige 
samt Aktiefond Dalarna och 
Aktiefond Småland.  
Tel: 08-545 813 49 
E-post: par@spiltan.se

Niklas Larsson, 
marknadsansvarig 
Tel: 08-545 813 45 
E-post: niklas@spiltan.se

Barbara Leszczynska, 
kundsupport och ekonomi
Tel: 08-545 813 40 
E-post: barbara@spiltan.se

Lars Lönnquist, ansvarig för-
valtare för Räntefond Sverige 
och Högräntefond. 
Tel: 08-545 873 93
E-post: lars.lonnquist@spiltan.se

Linus Owemyhr, 
marknadsansvarig
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus@spiltan.se

Jörgen Wärmlöv, assisterande 
förvaltare aktiefonder. 
Tel: 08-545 813 46
E-post: jorgen@spiltan.se

Nicklas Segerdahl, assisterande 
förvaltare räntefonder.
Tel: 08-08-545 873 92
E-post: nicklas.segerdahl@spiltan.se

Terese Rustas, administrativ  
chef
Tel: 08-545 873 99
E-post: terese@spiltan.se

Kontaktuppgifter:
Post & Besök:  
Spiltan Fonder AB    
Grevgatan 39   
114 53 Stockholm 

Så här köper du våra  
fonder 
Du kan köpa fonderna direkt hos oss 
eller via våra samarbetsparters. På 
vår hemsida under fliken Köp/Byt/Sälj 
står det exakt hur du går till väga. Köp 
genomförs till den kurs som gäller den 
dag som pengarna kommer in till fond-
en, vilket normalt tar cirka två bank-
dagar via bankgiro.

Det går bra att månadsspara i fonder-
na via autogiro: se mer information un-
der fliken Köp/Byt/Sälj på vår hemsida.  
Minsta belopp vid månadssparande är 
100 kronor. Alla direktsparare får saldo-
besked en gång i halvåret.

Fördelar med att vara  
direktkund

Tel: 08 - 545 813 40
Fax: 08 - 796 60 06
E-post: fonder@spiltan.se
www.spiltanfonder.se

• Att du har tillgång till “Dina sidor” 
där du kan logga in och se ditt 
fondinnehav.

• Att du får personlig och snabb 
service.

• Att vi kan se ditt fondinnehav och 
hjälpa dig med frågor kring detta.

• Att du får kontinuerlig information 
om fonderna samt nyheter, kvar-
talsrapporter mm.

• Att du får inbjudningar till infor-
mations möten och andra evene-
mang.

Våra fonder finns naturligtvis också hos 
ett stort antal återförsäljare/fondtorg.

Beställ lösenord
Om du saknar lösenord till “dina sidor” 
kan du beställa ett genom att mai-
la ditt namn och personnummer till:  
fonder@spiltan.se eller ringa kundt-
jänst på Tel: 08-545 813 40.
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Aktiefond Stabil: Ett riktigt bra bassparande!     Förvaltningsavgift: 1,5 %
• Bra bassparande i en bred och väldiversifierad portfölj.    Riskklass: 5/7
• Sektorsfördelning: 50 % värdebolag, 35 % investmentbolag, 15% absolutavkastning. PPM-nr: 339 184
• Målsättning: Att över tiden uppnå en stabil avkastning på 7 % per år.   Bankgiro: 5483-9220

Aktiefond Investmentbolag: En smart indexfond!     Förvaltningsavift: 0,2 %
• En passivt förvaltat fond  som placerar i svenska investmentbolag som är aktiva Riskklass: 6/7
    ägare i sina underliggande portföljbolag.      PPM-nr: Ej tillgänglig 
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen/traditionella indexfonder.   Bankgiro: 811-5701
• Mycket låg avgift.

Aktiefond Sverige: Aktiv förvaltning på riktigt!     Förvaltningsavgift: 1,5 %
• Aktivt förvaltad Sverigefond.       Riskklass: 6/7
• Koncentrerad portfölj, 20-25 innehav, placerar i bolag oavsett storlek.   PPM-nr: 152 181
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.      Bankgiro: 5483-9295

Aktiefond Småland: Närinvesterat är klokt!      Förvaltningsavgift: 1,5 %
• Aktivt förvaltad Sverigefond.       Riskklass: 6/7
• Fokus på Småland, placerar i bolag oavsett storlek.     PPM-nr: 272 898 
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.      Bankgiro: 297-3105

Räntefond Sverige: Korta räntepapper - mycket låg avgift!    Förvaltningsavgift: 0,1 %
• Aktivt förvaltad korträntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor. Riskklass: 1/7
• Målsättning: Överträffa SSVX (statsskuldväxelindex).    PPM-nr: 972 497
• Mycket låg avgift.        Bankgiro: 5662-5007

AKTIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDER

PASSIVT FÖRVALTAD AKTIEFOND

SPARA TRYGGT OCH ENKELT

i

SPILTAN FONDER AB
GREVGATAN 39
114 53 STOCKHOLM
Tel: 08-545 813 40    Fax: 08-796 60 06 
www.spiltanfonder.se    E-post: fonder@spiltan.se

Spiltan Högräntefond: Företagsobligationer i Norden    Förvaltningsavgift: 0,75 %
• Aktivt förvaltad, placerar huvudsakligen i företagsobligationer i Sverige.   Riskklass: 3/7
• Ett långsiktigt räntesparande med högre risk än i “korträntefonder”.   PPM-nr: 560 599 
• Målsättning: att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder. Bankgiro: 533-9924

AKTIVT FÖRVALTADE RÄNTEFONDER

1 2 3 4 5 6 7
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Lägre risk Högre risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en invest-
ering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de  senaste fem åren.

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkast-
ning. 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 informa-
tionsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 
813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Aktiefond Dalarna: Närinvesterat är klokt!      Förvaltningsavgift: 1,5 %
• Aktivt förvaltad Sverigefond.       Riskklass: 6/7
• Fokus på Dalarna, placerar i bolag oavsett storlek.     PPM-nr: 119 891
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.      Bankgiro: 5537-2080

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR:
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