
PRESSMEDDELANDE:  

Två av Spiltans fonder med i Swedbanks vinnande ITP-erbjudande. 

 

I den senaste ITP-upphandlingen var Swedbank ett av de fem bolag som kommer att erbjuda 

fondförsäkringar under perioden 1 juli 2013 till 30 september 2018. Enligt Collectum var Swedbanks 

vinnande erbjudande det bästa med högst genomsnittlig rating.  Med i Swedbanks vinnande ITP-

erbjudande ingår två av Spiltans fonder – Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Räntefond Sverige. 

Spiltan Räntefond Sverige kommer också ingå i Swedbanks entrélösning. 

- Vi är väldigt stolta över att Swedbank har valt ut två av våra fonder till sitt ITP-erbjudande. 

För oss är det här en riktig kvalitetsstämpel på att vår förvaltningsfilosofi fungerar och är 

eftertraktad. Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Swedbank på pensionsområdet 

under de kommande åren, säger Erik Brändström VD Spiltan Fonder och förvaltare av Spiltan 

Aktiefond Stabil och Spiltan Räntefond Sverige. 

Spiltan Aktiefond Stabil har tidigare bland annat utsetts till ”Årets Sverigefond” av tidningen Privata 

Affärer med motiveringen ”Låg risk och långsiktigt gnetande gör denna fond till en vinnare i 

längden.”  Spiltan Räntefond Sverige utsågs två år, 2011 och 2012, på raken till ”Best Defensivley 

Managed Fund” av fondanalysföretaget MoneyMate. 

Både Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Räntefond Sverige kommer även att finnas med på 

Swedbanks ordinarie fondtorg. 

  

För mer information kontakta:  

Erik Brändström VD Spiltan Fonder: 08-545 813 41 eller erik@spiltan.se  

Niklas Larsson Sparekonom Spiltan Fonder: 08-545 813 45 eller niklas@spiltan.se  

 

Spiltan Fonder AB är en oberoende och fristående fondförvaltare med omkring 50 000 andelsägare 

och med ett totalt förvaltat kapital på ca 5 miljarder kronor i sex framgångsrikt förvaltade fonder. 

Spiltan Fonder utsågs förra året till ”Årets Fondbolag” och Spiltan Aktiefond Stabil till ”Årets 

Sverigefond” av nordens största privatekonomiska magasin Privata Affärer. Spiltan Aktiefond 

Investmentbolag utsågs i år till ”Läsarnas Favorit” av Privata Affärers läsare. Spiltan Räntefond 

Sverige utsågs förra året till ”Årets lågriskfond” för andra året på raken av MoneyMate. Mer 

information på www.spiltanfonder.se   
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