
                    Stockholm i januari 2009 
Bästa andelsägare, 
 
Vad skall man göra som sparare idag? 
Här vill jag passa på att låna kloka ord både från USA:s nya president Barack Obama och från världens främste 
placerare Warren Buffett. Först Barack Obama och hans kommentar om den ekonomiska utvecklingen: ”Vi har 
gått igenom besvärliga tider förr, vi har gått igenom lågkonjunkturer förut. Vi kommer att klara även detta. Det 
kommer att bli bättre tider igen, det kommer att vända uppåt”. Det finns hopp om att det blir bättre. Om inte annat 
är vi övertygade om att låga räntor, och för oss specifikt en svag krona, en alltmer uppdämd efterfrågan och 
massiva krispaket skapar förutsättningar för att få ekonomin att vända. Och i takt med allt lägre räntor framstår 
alternativen till aktiemarknaden som allt mindre intressanta och bara det skulle kunna leda till att börserna stiger 
igen.  
 
Därefter Warren Buffett som under hösten upprepat att: "Be fearful when others are greedy, and be greedy when 
others are fearful". Warren Buffett har lyckat med att prestera en genomsnittlig avkastning på 21% per år mellan 
1965-2007. Det finns därför all anledning att lyssna på honom. Och kom ihåg att aktiemarknaderna, åtminstone 
så långt vi kan blicka tillbaks, kan reagera upp till ett år före en synbar vändning i ekonomin. ”Time to get greedy!” 
  
Då ingen, inte ens Warren Buffett, tyvärr kan förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga rörelser vill vi i detta läge 
argumentera för att hålla ut och om möjligt åtminstone återuppta eller påbörja ett månadssparande. 
Månadssparandet sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta övertygelse, baserat på egen och andras 
erfarenhet, att det är ett mycket bra beslut.  
 
Årets stjärnförvaltare och årets fond för 2008 
Under årens lopp har vi belönats med toppbetyg för våra fonder i flera utvärderingar och just nu är vi speciellt 
stolta över att Spiltan Aktiefond Stabil har högsta betyg "5 stjärnor" hos fondutvärderingsföretaget Morningstar 
och att vi den 19 januari 2009 dessutom blivit utnämnda till ”Årets stjärnförvaltare” av dem tillsammans med 
Dagens Industri. Fondmarknaden har i sin tur valt ut fonden till ”Bästa Sverigefond”. Även om vi i år självklart inte 
är tillfreds med den absoluta avkastningen är det till och med så att Spiltan Aktiefond Stabil är bäst i sin kategori 
Sverigefonder, förutom under 2008, även på 1, 3 och 5 år. Sedan start är fonden +68%. 
 
Samtidigt har Spiltan Aktiefond Sverige, trots en liksom för samtliga Sverigefonder tuff period, försvarat sin 
höga rating hos fondutvärderingsföretaget Wassum, som anlitas av bl a PPM, med "4 W" i deras 5-gradiga  
W-ratingskala i den senast publicerade genomgången. Sedan start är fonden +63%. 
 
Vi ser nu även fram emot att få betyg på vår räntefond, Spiltan Räntefond Sverige, vi vet redan att den är den 
korträntefond på marknaden med lägsta avgift (0,1%) och att den var allra bäst sett till fondens avkastning under 
2008 och slutade året på plus 5,8%. Billigast var bäst!  
 
Glöm heller inte bort våra två regionfonder i Dalarna och Småland som rönt mycket stor uppmärksamhet och 
intresse. Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna. 
 
Saldobesked, kontrolluppgift och fondrapporter 
Saldobesked, kontrolluppgift samt fondrapporter för helåret 2008 bifogas för de fonder som du har valt att spara i. 
Om du vill du ha fondernas formella Årsberättelse för 2008, som kommer att vara reviderad och klar i slutet på 
mars, kontakta oss så skickar vi den. Alla rapporter, både nya och gamla, för samtliga fonder finns dock som alltid 
att läsa på www.spiltanfonder.se. Vill du vara säker på att alltid vara uppdaterad? Skicka oss din e-postadress. 
 
Tack! 
Tack för din uthållighet och 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.  
Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon 08-545 813 40 eller på e-post fonder@spiltan.se.  
 
Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara - Nu!   
 
Med vänliga hälsningar   
 
Erik Brändström  
VD, Spiltan Fonder AB 
erik@spiltan.se  
 
PS. Bifogar även inbjudan till fondkvällar med tema ”Sparande”. 
 
 
 
 
 
 


