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                    Stockholm i april 2009 
Bästa andelsägare, 
 
Vårkänslor även på börsen! 
Inledningen på det nya året har fortsatt bjuda på dramatik. Trots en fortsatt svår marknad har våra 
fonder överlag fortsatt att klara sig bra. I kvartalsrapporterna vill jag speciellt lyfta fram följande:  
 
Spiltan Aktiefond Stabil har erhållit ytterligare en ny utmärkelse. Det internationella 
fondanalysföretaget Lipper har utsett fonden till bästa svenska aktiefond då ”fonden haft den bästa 
riskjusterade avkastningen av alla aktiefonder med inriktning på svenska aktier de senaste tre åren”. 
Tidigare utmärkelser är Sveriges bästa fond i sin kategori av Dagens Industri och Morningstar under 
2008 samt bästa Sverigefond 2008 av Fondmarknaden.se 
 
Spiltan Aktiefond Sverige har tyvärr haft en tung start på året, vilket vi självklart inte är tillfreds 
med. Förklaringen står huvudsakligen att finna i den omfördelning mot mer konjunkturkänsliga bolag 
som vi valde att göra redan i slutet på förra året. Vi var, visade det sig, för tidigt ute och fick inte 
betalt för detta under det första kvartalet. Men i skrivande stund - efter periodens utgång - har 
fonden ”kommit igen” vilket talar för att beslutet var rätt. Vi ser fram emot fortsättningen på 2009. 
 
Spiltan Räntefond Sverige fortsätter att leverera bra avkastning till låg risk. Vi har fortsatt en bra 
portfölj men med en allmänt lägre räntenivå, kommer vi liksom alla andra, att få vänja oss vid lägre 
avkastning. Men med vår låga avgift - som blir extra utslagsgivande i en lågräntemiljö - och givet 
portföljens sammansättning är vår bedömning att vi även framöver har goda förutsättningar att 
överträffa jämförelseindex. 
 
Bäst med regionfonder? Regionfonderna Dalarna och Småland har båda inlett det nya året bra 
och har vid ett flertal tillfällen tillhört de allra bästa fonderna i sin kategori. Lokala investeringar lönar 
sig! 
 
Fondrapporter för kvartal 1, 2009 
Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna som nu finns på vår site. Och förutom 
aktuella nyheter, fondkurser, blanketter mm finns samtliga rapporter, både nya och gamla, alltid 
tillgängliga på www.spiltanfonder.se  
 
Tack! 
Tack för förtroendet att få 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 Träffa Spiltan Fonder på Avanzadagen den 6 maj 
Avanzadagen är årets stora evenemang för alla som är intresserade av sparande. Passa på att träffa 
Spiltan Fonder och några av de tyngsta namnen inom ekonomi. Det är helt gratis att vara med och du 
behöver inte vara kund hos Avanza för att få komma. Anmäl dig på vår site. 
 


