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                    Stockholm i augusti 2009 
Bästa andelsägare, 
 
”Äntligen” - tror jag de flesta har tänkt i sommar! 
Och vad bra för oss alla som orkat vara uthålliga och kanske t.o.m. ökat på sitt sparande med nya insättningar 
och/eller månadssparande. Redan i början på året argumenterade vi för att främst massiva krispaket och mycket 
låga räntenivåer skulle ge effekt på aktiemarknaden. Nu börjar vi se resultaten.  Har tåget gått för denna gång? 
Vi tror inte det. Ingen kan tyvärr förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga rörelser men däremot vet vi att det 
aldrig är för sent att börja ett månadssparande. Det sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta 
övertygelse, baserat på egen och andras erfarenhet, att det är ett mycket bra beslut. Bästa sättet att ta vara 
på börsens svängningar? Börja månadsspara - Nu!   
 
I kvartalsrapporterna vill jag speciellt lyfta fram följande:  
Spiltan Aktiefond Stabil fortsätter att utvecklas bra +22% fram till sist juni i år. Och hela +105% sedan start! 
Privata Affärer skriver i nr 6, 2009: "En fond med låg risk kan uppfattas som tråkig men på lång sikt kan den vinna 
över exotiska alternativ eftersom den uppför sig lugnare. Ett exempel är Spiltan Aktiefond Stabil, den fond som har lägst 
risk av samtliga 148 Sverigefonder. Ändå ligger den i det absoluta toppskiktet både på ett, tre och fem års sikt." 
Tidigare utmärkelser i år från Lipper, Dagens Industri och Morningstar samt Fondmarknaden.se  
 
Spiltan Aktiefond Sverige hänger med hyggligt och ligger efter sex månader 2009 på +10%. Efter en tung 
start på året fortsätter kampen att komma ikapp och förbi börsen. Även om vi inte riktigt är framme – och 
därmed självklart inte tillfreds med årets utfall - var dock det andra kvartalet bättre. Det talar för att vi har 
goda förutsättningar att även under resterande del av året att kämpa ikapp försprånget och kanske t.o.m. 
passerar på upploppet. Vi ser fram emot fortsättningen av året. 
 
Bäst första halvåret har våra regionfonder utvecklats! Regionfonderna Dalarna +29% och Småland +24%. 
Båda hör till bland de bästa fonderna i sin kategori. Lokala investeringar lönar sig! 
 
Spiltan Räntefond Sverige fortsätter att leverera bra avkastning till låg risk, +1,76% på två kvartal. Om man 
inte vill gå in på aktiemarknaden är denna fond ett utmärkt alternativ för att till låg risk slå ”bankboken”. Med 
vår låga avgift på 0,1% (lägst på marknaden - vilket blir extra utslagsgivande i en lågräntemiljö) och givet 
portföljens sammansättning har vi goda förutsättningar att fortsatt erbjuda bra avkastning till låg risk och även 
överträffa jämförelseindex. 
 
Saldobesked och fondrapporter 
Saldobesked och fondrapporter för första halvåret 2009 bifogas för de fonder som du har valt att spara i. Alla 
rapporter, både nya och gamla, för samtliga fonder finns alltid att läsa på www.spiltanfonder.se. Vill du vara 
säker på att alltid vara helt uppdaterad? Maila oss din e-postadress på fonder@spiltan.se. 
 
Tack! 
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 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.  
 
Med vänliga hälsningar   
 
Erik Brändström  
VD, Spiltan Fonder AB 
erik@spiltan.se  
 
PS. NYHET: Byt PPM-fonder direkt på vår hemsida! 
Vi har tagit fram ett par olika förslag för ditt PPM-sparande. Om du vill byta till någon av PPM-portföljerna så 
kan du nu göra det direkt på Spiltan Fonders hemsida. Det enda du behöver är att ha din PPM-kod tillgänglig 
och att du bestämmer dig för vilken PPM-portfölj som passar dig bäst.  
 


