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“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.”

Helårsrapport 2013
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Vår investeringsfilosofi
Enkelt är effektivt! 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. 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 aktiekursen har vi 
genom åren skapat bra avkastning i våra fonder. Enkelt är verkligen effektivt! 

En trygg plats för tillväxt
Spiltan Fonder startades år 2002 med 10 
kunder som tillsammans placerade 10 
miljoner 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 upp-
nådda förvaltningsresultat och erhållna 
utmärkelser bidrar säkert till att vi fort-
sätter att växa. Under 2013 passerade vi 
6,5 miljarder kronor i förvaltat kapital och 
hade över 65 000 sparare.

Aktiv förvaltning - på riktigt 
Idag erbjuder vi fyra aktivt förvaltade 
Sverigefonder - Spiltan Aktiefond Stabil, 
Spiltan Aktiefond Sverige, Spiltan  
Aktiefond Dalarna och Spiltan Aktiefond 
Småland. Dessutom har vi en smart och 
passivt förvaltad aktiefond, Spiltan  
Aktiefond Investmentbolag och en 
mycket prisvärd räntefond  Spiltan Ränte-
fond Sverige. 

Fokus på bolag - inte på aktiekurser
Gemensamt för fonderna är en investe-
ringsfilosofi som baseras på fundamental 
analys och vikten av att verkligen förstå 
sig på de bolag som vi investerar i. Det är 
viktigt att komma ihåg att aktier utgör en 
del av ett bolag. Vi erbjuder aktivt förval-
tade fonder som bortser från olika aktiers 
indexvikt. Istället investerar vi enligt vår 
egen övertygelse. Vi investerar huvud-
sakligen i företag som går med vinst, kan 
uppvisa bra kassaflöden och har förmå-
ga att lämna utdelning. Bolag med dessa 
egenskaper är allt som oftast även bra aktie-
investeringar - både i dåliga och bra tider. 
Vår investeringsfilosofi har varit  

densamma sedan starten 2002 och kvitto 
på att den verkligen fungerar är framför-
allt uppnådda goda förvaltningsresultat.

Sunt förnuft fungerar 
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 många 
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 1 Läs mer om hur fonderna har utveck-
lats på följande sidor eller besök vår hem-
sida www.spiltanfonder.se där förutom 
aktuella nyheter, blanketter mm även samt-
liga rapporter alltid finns tillgängliga. Där 
kan du också logga in och se ditt sparande!

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

branschindelningar
• Fokus på bolag och inte på aktiekurser
• Investerar efter egen övertygelse
• Sunt förnuft fungerar 

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

Passiv aktieförvaltning:
• Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Prisvärd ränteförvaltning:
• Spiltan Räntefond Sverige

Extra stolta är vi över att vi år 2012 blev 
utsedda till Årets Fondbolag av Privata 
Affärer. Motiveringen löd: ”Detta fond-
bolag står på spararnas sida med spän-
nande utbud, enkelhet och sunt förnuft”. 

PS 2 Är du ännu inte sparare hos oss? 
Det är enkelt att komma igång – på sidan 
11 och 12 hittar du all info du behöver. 

Obs! Du kan naturligtvis starta ett sparande  
direkt på vår hemsida www.spiltanfonder.se.

Välkommen som sparare  
i Spiltan Fonder!

Spiltan fonder förvaltar sex olika fonder:

Varför Spiltan Fonder?

Aktiv förvaltning; fokus på bolag istället för aktiekurser och sunt förnuft framför finansiella teo-
rier, det är kärnan i vår investeringsfilosofi. Det är utgångspunkten för all förvaltning på Spiltan 
Fonder. På bilden Pär Andersson och Erik Brändström. 



3

Stolt konstaterar vi 
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 förvalt-
ningsresultat och erhållna utmärkelser 
bidrar säkert till att vi fortsätter att växa. 
Vi inledde 2013 med hela 4 miljarder 
kronor under förvaltning och hade vid 
årsskiftet passerat 6,5 miljarder. Tillsam-
mans är vi nu över 65 000 personer som 
sparar i Spiltans Fonder. Fantastiskt! 

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

VD har ordet
Stark avslutning på 2013 och välkomna alla  
nya sparare!

Enkelt är effektivt - i år också!
Av våra aktivt förvaltade aktiefonder 
slutade Aktiefond Småland i topp följd 
av Aktiefond Sverige och den flerfaldigt 
medaljprydda Aktiefond Stabil medan  
Aktiefond Dalarna slutade året lite efter. 
Vår passivt förvaltade Aktiefond Invest-
mentbolag fortsätter att överträffa index, 
med denna fond erbjuder vi möjlighet 
till bättre avkastning än en traditionell 
indexfond - till öppna marknadens lägsta 
avgift. Avslutningsvis fortsätter vår pris-
belönta Räntefond Sverige att leverera 
bra avkastning till låg risk och är fort-
satt bäst på fem år av alla de 40 svenska 
korträntefonder som finns! Utmärkelser 
under året  är ”läsarnas val” av Privata 
Affärer för vår Investmentbolagsfond 
och “Best Defensively Managed Fund” av 
MoneyMate för vår Räntefond Sverige. 
Både över tiden uppnådd avkastning och 
erhållna utmärkelser är för oss kvitton på 
att vår förvaltningsfilosofi fungerar. 
Enkelt är verkligen effektivt!

Helårsrapport/fondrapporter,  
saldobesked och kontrolluppgift
I denna Helårsrapport för 2013 kan du 
läsa mer om vår investeringsfilosofi samt 
utvecklingen för samtliga av våra fonder. 
Saldobesked och kontrolluppgift skickas 
till alla direktsparare. Fondernas formella 
Årsberättelse för 2013 finns tillgänglig i 
slutet på mars. Kontakta oss så skickar vi 
den. Förutom aktuella nyheter, blanket-
ter mm finns samtliga rapporter alltid till-
gängliga på vår hemsida: 
www.spiltanfonder.se där du även kan 
logga in och se ditt sparande!

Med vänliga hälsningar 

Erik Brändström 
VD, Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se

Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Sverige
Spiltan Aktiefond Dalarna
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Räntefond Sverige
Så här väljer du fonder - 5 enkla steg
Det här är Spiltan Fonder
Spara Tryggt och Enkelt

Innehållsförteckning:

4
5
6
7
8
9

10
11
12

 

Sid

Senaste Nytt på  
www.spiltanfonder.se
På vår hemsida finns alltid senaste nytt 
om våra fonder och om vad som händer 
på Spiltan Fonder. 
Följ också gärna Niklas Larsson på Twitter.

@NiklasSpiltan 

Välkomstpresent 
till alla 
direktsparare
Alla direktsparare i våra 
fonder får boken ”Så 
här kan alla svenskar bli 
miljonärer” i välkomst-
present. I boken får du 
konkreta förslag för att 
kunna bygga upp ett  
kapital och dessutom 
möjlighet att lära dig 
mer om de finansiella marknaderna. 

Boken är lätt att läsa och enkel att förstå 
och hjälper dig at välja rätt bland utbudet 
av finansiella produkter.  Boken har sålt 
i över 100 000 exemplar och författare 
är Per H Börjesson, ordförande i Spiltan 
Fonder.  

Året som gick blev trots ett par ”gupp” på vägen ett mycket bra aktiespararår. Vi 
kan även konstatera att det världsomspännande och intensiva arbetet för att stimul-
era den ekonomiska tillväxten fortsätter med oförminskad styrka. Många utman-
ingar kvarstår men liksom tidigare är det viktigt att skilja på ”världsekonomi” och 
enskilda bolag. Det finns fortsatt många bolag som går riktigt bra alldeles oavsett 
den allmänna ekonomiska utvecklingen. Lägg till en för flera bolag rimlig värdering 
och fortsatt låga räntor så kvarstår de grundläggande förutsättningarna för att även 
helåret 2014 ska kunna bli ett riktigt bra aktiespararår. Men räkna med att vi även i år 
kan stöta på ett par ”gupp” på vägen. Det kan då vara tryggt att veta att vår förvaltnings-
filosofi, vilken varit densamma sedan starten 2002, fungerar både i ned- och uppgång.

Träffa oss på vår Sverigeturné!
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.
Sverigeturnén fortsätter, och bl a kom-
mer vi vara med på Nordnet Live och 
Avanza Forum. 
 
Håll utkik på www.spiltanfonder.se så vet 
du när vi har en sparträff nära dig. Du är 
alltid välkommen att ta kontakt med oss 
på tel: 08-545 813 40 eller via  
e-post: fonder@spiltan.se.

PS. Starta eller höj ditt månadssparande. 
Vi på Spiltan Fonder är övertygande om 
att det bästa sparandet, när det gäller 
aktiefonder, är att månadsspara. 
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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 
kapitalet. Faktablad kan beställas från Spiltan 
Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på  
www.spiltanfonder.se 

Värdeutveckling: 2002-12-02 -- 2013-12-31

Spiltan Aktiefond Stabil
Aktivt förvaltad aktiefond:

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.

Utvecklingen det senaste kvartalet 
Stark avslutning på året! Under årets 
fjärde kvartal var fokus fortsatt på de 
enskilda bolagens förutsättningar och 
utveckling vilket gynnade vår portfölj av 
välskötta bolag. Fonden steg under kvar-
talet med 8,2 %, och på helåret är fonden 
upp med rejäla 29,3 %. Sedan start är 
uppgången hela 303 %, vilket motsva-
rar en genomsnittlig årsavkastning på väl 
godkända 13,4 % och det dessutom till en 
fortsatt låg risk. Portföljfördelningen ger 
motståndskraft vid nedgång och bra bolag 
ger god avkastning vid uppgång. Spiltan 
Aktiefond Stabil har den bästa riskjust-
erade avkastningen på 10 år av samtliga 
Sverigefonder. Sammantaget gör det att 
jag fortsatt är mycket trygg med fondens 
långsiktiga strategi både vad gäller port-
följfördelning och att investera i stabila 
kvalitetsbolag.

Fondens innehav 
Inflöde av nytt kapital till fonden - välkom-
nar alla nya sparare - har jag använt för att 
öka innehavet i flertalet av våra kvalitets-
bolag. Största köp har gjorts i Alfa Laval, 
Elekta, Hexpol, Indutrade, Industrivärden, 
Nibe och SCA. Den makalösa uppgången i 
Kinnevik har jag tagit till vara på genom att 
”skala av” innehavet i takt med stigande 
kurs vilket gett utrymme att till förmånliga 
kurser investera i de av våra bolags aktier 
som för stunden inte är lika mycket i ”ropet”. 
Nytillskott i fonden är två bolag som jag 
har följt under ett antal år; ICA Gruppen 
(ett riktigt stabilt handelsbolag) samt Fenix 
Outdoor (produkter för natur och friluft-
sliv), två bolag som på ett bra sätt bal-
anserar portföljen. Ser vi till helåret 2013 
var våra bästa placeringar (årets uppgång 
i parentesen): Kinnevik (+120 %), Nibe, 
(+55 %), Unibet (+50 %), Aarhuskarlshamn 
(+49 %) och Hexpol (+40 %). SCA, Indu-
trade och Latour är upp över 30 % under 
2013 och har därmed även de bidragit till 
det goda resultatet.

Stabilt och uthålligt 
Vi har en välbalanserad portfölj med 
delägande i välskötta bolag med starka 
balansräkningar, med produkter som be-
hövs oavsett konjunktur, med god intjäning 
och därmed förmågan att kunna dela ut 
pengar till aktieägarna. Det gör att jag 
känner mig trygg med våra innehav även 
om omvärlden fortsätter att vara osäker. 
Fondens utveckling sedan start talar för 
att jag skall hålla fast vid urvalskriterier, 
investeringsstrategi och portföljfördeln-
ing. Jag fortsätter att fokusera 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.

PS. Fonden, som är flerfaldigt prisbelönt 
över åren (bl a av DI/Morningstar, City-
wire och Privata Affärer), lyfts ofta fram 
som en toppfond på lång sikt baserat på 
det faktum att Spiltan Aktiefond Stabil är 
den Sverigefond som har uppvisat lägst 
risk. Samtidigt som avkastningen har 
varit bra.

Erik Brändström,  
14 januari 2014

Avkastning:
I procent t o m  

2013-12-31
Aktiefond  

Stabil
Mål 
7 %

SIX 
PRX

YTD +29,3 +7,0 +28,0

1 År +29,3 +7,0 +28,0

3 År +30,5 +22,5 +29,0

5 År +140,7 +40,3 +151,0

Från start  
(2002-12-02)

+303,1 +111,7 +274,8

Fondens 10 största innehav:
Namn %-andel av 

fonden

Investor A
Lundbergföretagen B
Indutrade
Kinnevik B
Hennes & Mauritz B
Unibet Group SDB
Getinge B
SCA
Alfa Laval 
Nibe B

6,1
6,0
6,0
5,9
5,4
4,8
4,5
4,5
4,5
4,2

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, diversifierad  

Förvaltningsmål: Stabil utveckl. (7 %/år)

Startdatum: 2002-12-02

Startkurs: 100

NAV 2013-12-31: 353,67 kr

Jämförelseindex: SIXPRX

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

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

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 339 184

Helårsrapport, 2013

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

“Låg risk och  långsiktigt gnetande gör 
Aktiefond Stabil  

till en vinnare i längden.”
Privata Affärer
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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 
kapitalet. Faktablad kan beställas från Spiltan 
Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på  
www.spiltanfonder.se.

Värdeutveckling: 2002-12-02 -- 2013-12-31

Spiltan Aktiefond Sverige
Fondens inriktning 
Spiltan Aktiefond Sverige är 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, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. 
Målsättningen är att fondens utveckling över tiden skall överträffa Stockholmsbörsen.

Utvecklingen det senaste kvartalet
Aktiefond Sverige utvecklades väl i det 
fjärde kvartalet och steg med 5,9 %, vilket 
var i princip i linje med Stockholmsbörsen 
som steg med 6,2 % under motsvarande 
period. På helåret 2013 steg fonden med 
30 %. Sedan start har Aktiefond Sverige 
i genomsnitt levererat en avkastning på 
+14 % per år. Detta motsvarar en total-
avkastning på ca +325 %, vilket är hela 50 
procentenheter bättre än jämförelseindex! 

Avkastning:
I procent t o m  

2013-12-31
Aktiefond  

Sverige
SIX 
PRX

YTD +30,5 +28,0

1 År +30,5 +28,0

3 År +29,9 +29,0

5 År +161,1 +151,0

Från start  
(2002-12-02)

+325,0 +274,8

Fondens 10 största innehav:
Namn %-andel av 

fonden

Intrum Justistia
Axis
Hexpol B
Autoliv SDB
Hexagon B
Swedbank A
Transmode
Nibe B
Hennes & Mauritz B
AarhusKarlshamn

6,3
6,0
5,9
5,9
5,9
4,7
4,4
4,2
4,2
4,1

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, Sverige  

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum: 2002-12-02

Startkurs: 100

NAV 2013-12-31: 348,21 kr

Jämförelseindex: SIXPRX

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

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

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 152 181

Helårsrapport, 2013

Aktivt förvaltad aktiefond:

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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Fondens innehav
Bästa innehavet under kvartalet är Kinne-
vik med en uppgång på fantastiska +33 %. 
Den största förklaringen står att finna i 
uppvärderingen av det ickenoterade port-
följbolaget Zalando (försäljning av kläder, 
skor etc via internet). Aktiemarknaden 
anser uppenbarligen att Kinnevik värderar 
detta innehav för snålt. Det förekommer 
också spekulationer om att Zalando på 
sikt kommer att börsnoteras. I början av 
december avyttrade också Kinnevik hela 
sitt innehav i Billerudkorsnäs och sitter nu 
på en stor kassa, vilket givetvis ökar san-
nolikheten för nya intressanta förvärv. För 
helåret 2013 är Kinnevik upp 120 %.   

Ytterligare två bolag som har presterat 
mycket bra är Nibe samt Swedbank  – 
båda upp ca 18 % respektive 20 % under 
kvartalet. Nibes rapport för det tredje 
kvartalet 2013 var bättre än marknadens 
förväntningar och bolaget uppgav att de 
såg vissa positiva tecken på förbättrad 
efterfrågan. Assa Abloy, Investor, Trans-
mode samt Axis har också bidragit väl 
till Aktiefond Sveriges utveckling under 
kvartalet med uppgångar på 10 till 15 %. 
Jag har vare sig avyttrat eller investerat i 
något nytt företag under perioden utan 
varit nöjd med portföljens innehav.

Pär Andersson, 
14 januari 2014

Med en uppgång på drygt 30 % under 
2013 gick Aktiefond Sverige återigen 
bättre än Stockholmsbörsen, vilket är 
mycket glädjande. Vi ska då komma ihåg 
att under inledningen av 2013 tappade 
Aktiefond Sverige något, relativt Stock-
holmsbörsen. Aktiemarknaden delade 
vid den tidpunkten helt enkelt inte min 
syn på undervärderade bolag. I sådana 
lägen är det synnerligen viktigt att stå 
med båda fötterna fast förankrade i myl-
lan istället för att börja hoppa från tuva 
till tuva. Jag är övertygad om att vår för-
valtningsfilosofi, som bl a kännetecknas 
av långsiktighet, uthållighet samt tålam-
od, har haft stor betydelse för Aktiefond 
Sveriges goda utveckling under 2013. 

Jag är tillfreds med Aktiefond Sveriges 
utveckling under 2013 och känner mig 
komfortabel med innehaven i fonden. 
Förutsättningarna för att Aktiefond 
Sverige fortsättningsvis kommer att skapa 
bra avkastning för andelsägarna är goda
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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 säk-
ert att du får tillbaka hela det investerade kapita-
let. Faktablad kan beställas från Spiltan Fonder: 
08-545 813 40 eller hämtas på  
www.spiltanfonder.se. 

Spiltan Aktiefond Dalarna
Aktivt förvaltad aktiefond:

Fondens inriktning 
Spiltan Aktiefond Dalarna är 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 långsiktiga framtidsutsikter. Fonden kan även 
investera i onoterade aktier där bolagen har sitt säte i Dalarna.

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, regional  

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum: 2007-03-05

Startkurs: 100

NAV 2013-12-31: 123,95 kr

Jämförelseindex: SIXPRX

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

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

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 119 891

Helårsrapport, 2013

Värdeutveckling: 2007-03-05 -- 2013-12-31

Avkastning:
I procent t o m  

2013-12-31
Aktiefond  
Dalarna

SIX 
PRX

YTD +19,8 +28,0

1 År +19,8 +28,0

3 År +13,9 +29,0

5 År +134,5 +151,0

Från start  
(2007-03-05)

+38,3 +49,1

Fondens 10 största innehav:
Namn %-andel av 

fonden

Clas Ohlson B
SSAB A
Diös Fastigheter
Sandvik
ABB LTD
SkiStar B
Boliden
Stora Enso R
Assa Abloy B
Hexpol B

6,6
6,4
6,3
6,1
5,9
5,2
4,6
4,5
4,1
4,1

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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Utvecklingen det senaste kvartalet
Aktiefond Dalarna steg med 6,6 % under 
det fjärde kvartalet, vilket var 0,4 procent-
enheter bättre än Stockholmsbörsen som 
steg med 6,2 % under motsvarande period. 
På helåret 2013 steg fonden med 20 %. Se-
dan start har fonden gått upp med 38 %. 

Fondens innehav
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 Stock-
holmsbörsen. 

I kategorin Dalaföretag ingår följande 
företag: ABB, Bahnhof, Boliden, Clas  
Ohlson, Dala Energi, Diös, LC-Tec Holding, 
Sandvik, Scandbook, Skistar, SSAB, Stora 
Enso samt Triona.

Av de större regionala innehaven gick 
Stora Enso, SSAB samt Clas Ohlson bäst 
– alla med en uppgång kring +18 % un-
der kvartalet. ABB och Diös gjorde också 
bra ifrån sig med en utveckling på +12 % 
respektive +13 %. Intressant att notera 
här är att det är andra kvartalet i rad som 
Stora Enso och Clas Ohlson går bättre än 
Stockholmsbörsen. Då båda bolagen är 
stora innehav i Aktiefond Dalarna har de 
givetvis bidragit till fondens goda utveck-
ling under det fjärde kvartalet tillsam-
mans med Diös och ABB. 

Under kvartalet har vi avyttrat H&M, 
New Wave Group samt Betsson och istäl-
let investerat i Assa Abloy (världsledande 
inom lås och dörrlösningar), Fortnox 
(Sveriges ledande leverantör av inter-
netbaserade program för bl a bokföring 
etc) samt Bahnhof (internetoperatör som 
säljer data- och bredbandstjänster till pri-
vat- och företagsmarknaden).

Med en uppgång för Aktiefond Dalarna på ca 
20 % för helåret 2013 orkade inte fonden 
hålla jämna steg med Stocholmsbörsen. 
Ser vi i backspegeln så var det framförallt 
under första kvartalet 2013 som fonden 
gick sämre än Stockholmsbörsen. Viktigt 
att komma ihåg här - som vi nämnt i tidi-
gare kvartalsrapporter - är att Aktiefond 
Dalarna har en relativt hög andel tidigt 
cykliska bolag (SSAB, Sandvik, Stora Enso, 
Boliden). Över tiden brukar värderingsga-
pet mellan pris och underliggande värde 
normaliseras och när så sker kommer 
detta givetvis få en mycket positiv effekt 
för Aktiefond Dalarna. 

Vi bedömer att potentialen i Aktiefond 
Dalarna är stor och vi kommer fortsätta 
på den inslagna vägen att leta bolag 
där priset är lägre än bolagens lång-
siktiga värde. Detta i kombination med 
vår förvaltningsfilosofi - långsiktighet, 
uthållighet och tålamod - bör över tiden 
generera en god avkastning för andels-
ägarna.

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,  
14 januari 2014
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Utvecklingen det senaste kvartalet
Aktiefond Småland steg med 6,3 % under 
det fjärde kvartalet, vilket var 0,1 procent-
enheter bättre än Stockholmsbörsen 
som steg med 6,2 % under motsvarande 
period. På helåret 2013 steg fonden med 
35 %. Sedan start har fonden gått upp 
med 111,5 %, vilket är fantastiska 36 pro-
centenheter bättre än jämförelseindex!  

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 säk-
ert att du får tillbaka hela det investerade kapita-
let. Faktablad kan beställas från Spiltan Fonder: 
08-545 813 40 eller hämtas på  
www.spiltanfonder.se.

Spiltan Aktiefond Småland
Fondens inriktning 
Spiltan Aktiefond Småland är en aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar  
i Smålandsregionen.Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. 
Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets  
affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Fonden kan även  
investera i onoterade aktier där bolagen har sitt säte i Småland.

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, regional  

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum: 2008-06-25

Startkurs: 100

NAV 2013-12-31: 201,98 kr

Jämförelseindex: SIXPRX

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

Fast arvode: 1,5 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 272 898

Helårsrapport, 2013

Aktivt förvaltad aktiefond:

Värdeutveckling: 2008-06-25 -- 2013-12-31

Avkastning:
I procent t o m  

2013-12-31
Aktiefond  
Småland

SIX 
PRX

YTD +35,4 +28,0

1 År +35,4 +28,0

3 År +40,1 +29,0

5 År +179,1 +151,0

Från start  
(2008-06-25)

+111,5 +75,3

Fondens 10 största innehav:
Namn %-andel av 

fonden

Getinge B
FinnvedenBulten
Hexpol B
Nibe B 
New Wave Group B
Electra
XANO Industri
Husqvarna B
Hexagon 
Intrum Justitia

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

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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talet är Kinnevik med en uppgång på fantas-
tiska +33 %. Den största förklaringen står att 
finna i uppvärderingen av det ickenoterade 
porföljbolaget Zalando (försäljning av kläder, 
skor etc via internet). Aktiemarknaden 
anser uppenbarligen att Kinnevik värderar 
detta innehav för snålt.  För helåret 2013 är 
Kinnevik upp 120 %.

Fondens innehav
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 
kallad ”stockpicking”, det vill säga enskil-
da val av bolag på Stockholmsbörsen.

I kategorin Småländska företag ingår 
följande företag: Bergs Timber, Elajo, 
Electra, Fagerhult, FinnvedenBulten, 
Fortnox, Garpco, Getinge, Hexpol, 
Husqvarna, Itab Shop Concept, JLT, Kabe, 
Lammhult Design Group, New Wave 
Group, Nibe, OEM, Profilgruppen, Rejlers, 
Sensys Traffic samt Xano Industrier.

Under kvartalet var det, vad gäller de re-
gionala bolagen, bl a Itab Shop Concept som 
utvecklades bäst med en uppgång på +33 %. 
Vi tycker att bolaget går från klarhet till klar-
het vad gäller t ex smarta butikslösningar. 
Värt att nämna är även Fagerhult och Xano 
Industri - båda med uppgångar på +21 % 
respektive +22 % under kvartalet. Bland de 
större regionala bolagen sticker Nibe ut med 
+18 %. Nibes rapport för det tredje kvartalet 
2013 var bättre än marknadens förväntnin-
gar och bolaget uppgav att de såg vissa posi-
tiva tecken på förbättrad efterfrågan. Vi har 
vare sig avyttrat eller investerat i något nytt 
företag under perioden.

Tittar vi på helåret 2013 bland de tyngre 
innehaven så hittar vi återigen Hexpol 
med en uppgång på +40 %.

Med en uppgång på drygt 35 % under 
2013 gick Aktiefond Småland återigen 
bättre än Stockholmsbörsen, vilket är 
mycket glädjande. Vi är övertygade om 
att vår förvaltningsfilosofi, som bl a kän-
netecknas av långsiktighet, uthållighet 
samt tålamod, har haft stor betydelse 
för Aktiefond Smålands goda utveckling 
under 2013. Vi ska heller inte bortse från 
den kvalité som de småländska bola-
gen besitter - flertalet har  bl a en lång 
historik med god lönsamhet, långsiktiga 
huvudägare samt stark marknadsposition.

Vi är tillfreds med Aktiefond Smålands 
utveckling under 2013 och känner oss 
komfortabla med innehaven i fonden. 
Förutsättningarna för att Aktiefond Små-
land fortsättningsvis kommer att skapa 
bra avkastning för andelsägarna är goda. 

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,  
14 januari 2014
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Värdeutveckling: 2011-11-30 -- 2013-12-31

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Passivt förvaltad aktiefond:

En helt ny slags indexfond 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en 
helt ny slags indexfond. För alla som söker 
en passivt förvaltad svensk aktieindex-
fond finns det nu ett bättre alternativ. 
Fonden placerar i en koncentrerad port-
följ av svenska investmentbolag. Genom 
att investera i investmentbolag, som är 
aktiva ägare i sina underliggande port-
följbolag har fonden förutsättningar att 
över tiden erbjuda bättre avkastning än 
en traditionell indexfond. Målsättningen 
är därför, till skillnad från ”vanliga” index-
fonder, att slå Stockholmsbörsen. En pas-
siv förvaltning av fonden möjliggör en låg 
avgift. Spiltan Aktiefond Investmentbolag är 
den öppna marknadens billigaste aktiein-
dexfond med en avgift på endast 0,2 %.

Avkastning:
I procent t o m  

2013-12-31
Aktiefond  

Investmentbolag
SIX 
PRX

YTD +36,2 +28,0

1 År +36,2 +28,0

3 År - -

5 År - -

Från start  
(2011-11-30)

+76,2 +50,9

Fondens 10 största innehav:
Namn %-andel av 

fonden

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

27,3
26,9
9,8
9,8
4,3
4,3
4,2
4,2
1,4
1,0

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, passiv  

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum: 2011-11-30

Startkurs: 100

NAV 2013-12-31: 176,20 kr

Jämförelseindex: SIXPRX

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

Fast arvode: 0,2 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: Ej i PPM

Helårsrapport, 2013

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

Utveckling det senaste kvartalet
Klart bättre än index! Fonden var upp 
med 9,5 % under kvartalet vilket var klart 
bättre än Stockholmbörsens index (SIX-
PRX) som steg med 6,2 % under samma 
period. Det främsta dragloket, under 
det senaste kvartalet men även under 
helåret, har framförallt varit Kinnevik 
men även övriga investmentbolag har 
utvecklats väl och samtliga har bidragit 
till årets goda resultat. Från årsskiftet är 
fonden upp med hela 36,2 % och från 
start, i slutet på 2011, är fonden upp med 
enastående 76,2 % och är därmed hela 
25,3 procentenheter bättre än index.  
Mycket bra!

Fondens innehav
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 Stock-
holmsbörsen. Totalt är vi indirekta del-
ägare i mer än 75 börsnoterade bolag. 

Dessutom får vi del av värdeökning i di-
rektägda tillgångar i en mängd olika bran-
scher genom våra innehav i bolag som 
Ratos, Latour, ICA Gruppen (f.d. Hakon 
Invest), Kinnevik och Lundbergs. Genom 
Kinnevik är vi delägare i verksamheter 
inom flera konsumentrelaterade tillväxt-
sektorer och genom Lundbergs är vi även 
delägare i en av de stora, framgångsrika 
privata fastighetsportföljerna i Sverige. 

Sammantaget erbjuder Aktiefond Invest-
mentbolag möjlighet till bättre avkastning 
än en traditionell indexfond, till den öppna 
marknadens lägsta förvaltningsavgift.

Erik Brändström & Jörgen Wärmlöv,  
14 januari 2014 

PS. Enkelt är effektivt! Fonden utsågs i 
början på 2013 till ”Läsarnas Favorit” av 
Privata Affärer. Tidigare korad till ”Svensk 
mästare 2012” av DI; bäst i klassen bland 
de stora Sverigefonderna! Fonden er-
håller även regelbundet genomgående 
positiva omdömen från fondexperter på 
bl a Morningstar, DN, SvD, Privata Affärer 
och Aktiespararna.

Fondens inriktning 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag placerar i en koncentrerad portfölj av svenska 
investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en traditionell 
indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.

Läsarnas  favoritfond 2012 ”Ett genialt upplägg med  
god riskspridning. Ofattbart 

att en liknande fond inte har funnits tidigare.”       Privata Affärerläsare

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

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 säk-
ert att du får tillbaka hela det investerade kapita-
let. Faktablad kan beställas från Spiltan Fonder: 
08-545 813 40 eller hämtas på  
www.spiltanfonder.se.
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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 säk-
ert att du får tillbaka hela det investerade kapita-
let. Faktablad kan beställas från Spiltan Fonder: 
08-545 813 40 eller hämtas på  
www.spiltanfonder.se.

Spiltan Räntefond Sverige
Prisvärd räntefond:

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

Fondfakta:
Strategi: Räntefond, Sverige kort  

Förvaltningsmål: Bättre än index (SSVX)

Startdatum: 2007-09-17

Startkurs: 100

NAV 2013-12-31: 112,62 kr

Jämförelseindex: SSVX

Bankgiro: 5662-5007

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0002152140

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Erik Brändström

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Fast arvode: 0,1 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 972 497

Helårsrapport, 2013

Värdeutveckling: 2007-09-17-- 2013-12-31

Avkastning:
I procent t o m  

2013-12-31
Räntefond 

Sverige
SSVX

YTD +2,97 +0,88

1 År +2,97 +0,88

3 År +9,36 +3,76

5 År +14,13 +4,55

Från start  
(2007-09-17)

+21,94 +10,17

Fondens 10 största innehav:
Namn %-andel av 

fonden

Millicom FRN 171030
Getinge FRN 150529
Wihlborg FRN 150112
Tele2 FRN 170515
Klövern FRN 150331
Kungsleden FRN 161220
Peab Fin FRN 150601
SFF FRN 141222
Skanska FRN 160425
Volkswagen FC 140120

3,8
3,4
3,3
3,2
3,1
2,7
2,3
2,3
2,3
2,2

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

Utvecklingen det senaste kvartalet
För det fjärde kvartalet 2013 blev avkast-
ningen, med en fortsatt mycket låg rän-
tenivå, väl godkända 1,02 %, vilket klart 
överträffade jämförelseindex SSVX som 
endast steg med 0,24 %. För helåret är 
fonden upp med 2,97 % och sedan start är 
uppgången gedigna 21,94 %. Fonden ligger 
därmed i toppskiktet bland de 40 st sven-
ska korträntefonderna som finns. Den 
goda avkastningen ger fonden fortsatta 
topplaceringar hos fondutvärderare som 
Morningstar och MoneyMate. Sett över 
de senaste fem åren är fonden bäst 
inom sin kategori. Strategin att aktivt och 
selektivt välja ut investeringar i kreditvär-
diga bolag ger helt klart bra betalt! 

Omfattande åtgärder genomförs löpande 
för att stimulera tillväxten såväl inom 
som utom Europa. I Sverige valde Riks-
banken i december att sänka reporäntan 
med 25 punkter till 0,75 %. Under 2014 
kommer Riksbankens agerande vad gäller 
reporäntan att avgöras i en dragkamp 
mellan fortsatt låg inflation och starkare 
återhämtning i ekonomin. Den rådande 
synen är trots det att denna sänkning var 
den sista, en bedömning som även delas 
av ”marknaden”. Även om sänkningarna 
därmed troligtvis är över kan vi räkna 
med fortsatt låga korträntor under 2014 
och troligtvis åtminstone under inled- 
ningen av 2015. 

Fondens innehav
Under kvartalet har vi valt att främst 
investera i FRN-lån (FRN; Floating Rate 
Notes), då de till förhållandevis låg risk 
helt enkelt gett bäst betalt i rådande 
lågränteläge. Vi har även kompletterat 
med att köpa certifikat. Fonden är mycket 
väldiversifierad då portföljens ca 80 inne-
hav fördelas på ett 40-tal olika emitten-
ter och ingen enskild emittent väger mer 
än ca 4,5 % av fondens totala värde. Det 
borgar för en låg emittent/bolagsspecifik 

risk. Detta kombinerat med att fonden 
vid utgången av perioden består av FRN-
lån ca 70 % och certifikat ca 30 % ger 
portföljen flexibilitet om räntorna skulle 
vända upp igen. Under tiden får vi god 
avkastning tack vara denna fördelning. 

Konkurrenskraftig avkastning
Sammantaget ger vår välbalanserade 
portfölj, både vad gäller innehav och löp-
tid, goda möjligheter fortsatt att erbjuda 
en mycket konkurrenskraftig avkast-
ning. Med vår låga avgift (som är extra 
utslagsgivande i en lågräntemiljö) och 
givet portföljens sammansättning är vår 
bedömning att vi fortsatt kommer att 
kunna överträffa vårt jämförelseindex 
och även framledes kommer att tillhöra 
toppskiktet bland korträntefonderna.

Erik Brändström & Lars Lönnquist, 
14 januari 2014 

PS. Bästa räntefond på 5 år! Fonden ligger 
i topp hos Morningstar och MoneyMate. I 
början på 2013 erhöll vi - för tredje året i 
rad - utmärkelsen ”Best Defensively Man-
aged Fund” av MoneyMate, bäst avkast-
ning bland lågriskfonderna!
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Så här väljer du fonder – 5 enkla steg! 

Hur ska jag kunna välja bland alla fonder som finns och vad ska jag välja?
Det är en fråga vi får ofta! Svaret är helt enkelt att det beror på din inställning till risk och 
vilken avkastning du vill uppnå. Vi har här helt kort sammanfattat 5 steg för att du själv 
skall kunna komma fram till vilken fond (”produkt”) som passar in i just din sparportfölj. 

1. Risk och avkastning hänger alltid ihop  
Ett grundläggande samband som alltid 
har gällt och kommer att gälla är att för 
att få avkastning måste du ta en viss risk. 
Ju större risk du tar ju större chans till 
hög avkastning. Men baksidan av myntet 
är att du även kan tappa värde, dvs få 
negativ avkastning. Det finns inga ”gratis” 
pengar och ”om det verkar för bra för att 
vara sant” är det oftast det. Är det hög 
avkastning som utlovas är det per defini-
tion hög risk som måste tas.

2. Hur ser din ”portfölj” ut?   
Vad är utgångspunkten/nuläget? 
Målsättningen är att få en samlad bild av 
alla tillgångar och skulder för att kunna 
ta ett rationellt beslut utifrån faktisk risk/
avkastningsprofil. Utan att veta detta 
kan du inte gå vidare och bygga en bra 
långsiktig sparportfölj. Totalt sparande är 
lika med summan av alla dina tillgångar. 
Dela upp tillgångarna i en aktiedel och en 
räntedel (här inkluderas även eventuella 
fasta tillgångar som t ex bostad men även 
avdrag för lån). Fördelningen mellan aktier 
och räntebärande tillgångar ger dig en bild 
av risknivån och därmed en bild av den 
genomsnittliga förväntade avkastningen.

3. Den risk du är beredd att ta =  
förväntad avkastning!  
Förväntad avkastning på aktiemarknaden 
anges ofta som summan av den ”riskfria 
räntan” + ”riskpremien”. Det betyder att 
för att ta den extra risk det innebär att 
investera i aktier, jämfört med den risk-
fria räntan (läs en statsskuldväxel), ska du 
erhålla extra avkastning (en riskpremie). 

4. Välj ”produkt” utifrån nuläge (2.) och 
önskat läge (3.) 
När du väl har gjort denna genomgång, 
dvs har ”koll” på hur din befintliga port-
följ ser ut (2.) och vilken målsättning du 
har vad gäller förväntad avkastning (3.),  
då kan du börja leta kompletterande 
”produkter” som passar in med din befint-
liga portfölj och målsättning. Då kan du på 
rationella grunder bygga upp den långsik-
tiga sparportfölj som passar just dig. 

5. Söker du riktigt bra aktie- eller ränte-
fonder? 
Välj någon av Spiltan Fonders framgångs-
rika och prisbelönta aktiva aktiefonder 
eller vår smarta passiva Aktiefond Invest-
mentbolag! Om du letar efter en lågrisk-
fond är vår prisvärda räntefond ett bra val.  
Nu är du klar - och har dessutom gjort ett 
klokt och medvetet val - men kom ihåg att 
följa upp utvecklingen med regelbundna 
intervall! 

I många studier anges den riskfria rän-
tan till ca 3 % och riskpremien till ca 4 %, 
vilket gör att den genomsnittliga förvän-
tade avkastningen på aktiemarknaden 
uppgår till ca 7 %. Detta är ett genomsnitt, 
för som alla vet svänger aktiemarknaden 
både upp och ner betydligt mer. 

Beroende på målsättning (läs riskvillig-
het) sätts sammanfattningsvis paramet-
rarna för vilken fördelning, mellan aktier 
och räntebärande, sparandet skall ha. Ju 
högre avkastning du eftersträvar desto 
större risk måste du ta och då innebär 
det att aktieandelen måste öka.

Procent kan vara svårare 
än du tror!

Risk och avkastning hänger alltid ihop 
- det finns inga ”gratis” pengar och ”om det är för bra för att vara sant” är det oftast det.
Hur ser din sparportfölj ut? 
- dela upp tillgångarna Sverige/Utland och Aktieplaceringar/Ränteplaceringar
- fördelningen ger avkastning och risknivå.
Den risk du är beredd att ta = förväntad avkastning 
- högre avkastning? Måste ta mer ”risk” = större andel aktier.
Välj ”produkt” utifrån nuläge (2.) och önskat läge (3.)
- kunskap om nuläge och målsättning - då kan du leta ”produkter” som passar in  
med din målsättning. 
Söker du riktigt bra aktie- eller räntefonder?
- välj någon av Spiltan Fonders framgångsrika och prisbelönta aktie- eller räntefonder.

1.

2.

3.

4.

5.

Tänk på följande:

KLART – men kom ihåg att följa upp med regelbundna intervall!

%

Enkel matematik som kan betyda väldigt 
mycket för ditt slutliga förvaltningsresultat.

Om man investerar i fonden som går  
+20 %, -30 %, +40 % blir den ackumu-
lerade avkastningen +18 % efter tre år. 
Medan en investering i fonden som gått 
+10 %, +10 %, +10 % ger en avkastning 
på hela +33 %. Trots att avkastningen för 
fonden med jämn årlig avkastning vid en 
första anblick kanske ser lägre ut, har den 
presterat betydligt bättre efter tre år.

Slutsatsen är att det inte är ”topparna” 
man skall jaga utan det är ”bottnarna” 
man skall undvika för att kunna få en bra 
avkastning på sitt sparande över tiden.  

Att ha en jämn avkastning under flera år, 
har faktiskt större effekt än vad många 
tänker på. Speciellt för alla som har ett 
långsiktigt perspektiv på sina placeringar.

Nobelpristagaren Albert Einstein lär 
ha kallat ränta på räntaeffekten för 
världens åttonde underverk. Vid långa 
sparhorisonter ger avkastningen på 
den tidigare avkastningen stor effekt. 
Att starta ett månadssparande är en 
utmärkt grund för att kunna ta vara 
på denna effekt. Om du t ex sparar 
800 kronor i månaden under 25 år 
med 10 procent i årlig avkastning har 
du en miljon kronor i slutresultat! 

Ytterligare ett tänkvärt exempel är att 
om en börs går ned med 50 % ett enskilt 
år måste den gå upp med 100 % för att 
komma tillbaks till ursprunglig nivå. Är 
börsen ned t ex 80 % - som vissa ”spän-
nande” marknader kan vara ett enskilt år 
- krävs det en uppgång på 500 % för att 
komma tillbaks till startpunkten. 

Ränta på ränta världens 
åttonde underverk

En utveckling över t ex tre år på +20%, 
-30 %, +40 % eller +10 %, +10 %, +10 %. 
Vilket resultat är att föredra? 
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Det här är Spiltan Fonder:

Erik Brändström, VD samt an-
svarig förvaltare för Aktiefond 
Stabil, Aktiefond Investment-
bolag samt Räntefond Sverige.  
Tel: 08-545 813 41  
E-post: erik@spiltan.se

Nina Harvey, ansvarig för 
kundsupporten samt admini-
stration. 
Tel: 08-545 813 40 
E-post: nina@spiltan.se

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

Niklas Larsson, marknad, 
information och sparekonom. 
Tel: 08-545 813 45 
E-post: niklas@spiltan.se

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

Lars Lönnquist, förvaltare med 
speciellt fokus på Räntefond 
Sverige. 
Tel: 08-545 873 93
E-post: lars.lonnquist@spiltan.se

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

Jörgen Wärmlöv, assisterande 
förvaltare. 
Tel: 08-545 813 46
E-post: jorgen@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 görs 
till den kurs som gäller den dag som 
pengarna kommer in till fonden, vilket 
normalt tar cirka två bankdagar via 
bankgiro.

Om du saknar ett lösenord till “Dina 
sidor” kan du beställa ett genom att 
maila ditt namn och personnummer 
till: fonder@spiltan.se eller ring Nina 
eller Barbara på Tel: 08-545 813 40. 

Beställ lösenord 

Det går bra att månadsspara i fonderna 
via autogiro - se mer information un-
der fliken Köp/Byt/Sälj på vår hemsida.  
Minsta belopp vid månadssparande är 
100 kronor. Alla direktsparare får sal-
dobesked 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 
följa din fondplacering.

• Att du får personlig och snabb 
service.

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

• Att du får kontinuerlig informa-
tion om fonderna samt nyheter, 
kvartalsrapporter mm.

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

Våra fonder finns naturligtvis också hos 
ett stort antal återförsäljare.
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Aktiefond Stabil: Ett riktigt bra bassparande!
• Bra bassparande i en bred och väldiversifierad portfölj.
• Sektorsfördelning: 50% värdebolag, 35% investmentbolag, 15% absolutavkastning.
• Målsättning: Att över tiden uppnå en stabil avkastning på 7% per år.
PPM-nr: 339 184 Bankgiro: 5483-9220 Förvaltningsavgift: 1,5 %

Aktiefond Investmentbolag: En helt ny slags indexfond!
• Ett passivt förvaltat lågkostnadsalternativ som placerar i svenska investmentbolag som      
    är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag.
• Fonden har förutsättningar att erbjuda bättre avkastning än en traditionell indexfond.
• Billigare än indexfonderna på den öppna marknaden.
Bankgiro: 811-5701 Förvaltningsavift: 0,2 %

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

Aktiefond Småland/Aktiefond Dalarna: Närinvesterat är klokt!
• Aktivt förvaltade, långsiktiga fonder med fokus på Småland respektive Dalarna.
• Vi samarbetar med lokala nätverk för att hitta de bästa bolagen i regionen.
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.
Småland/PPM-nr: 272 898 Bankgiro: 297-3105 Förvaltningsavgift: 1,5 %
Dalarna/PPM-nr: 119 891 Bankgiro: 5537-2080 Förvaltningsavgift: 1,5 %

Räntefond Sverige: Billigast är bäst!
• Aktivt förvaltad, korträntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor.
• Målsättning: Överträffa SSVX.
PPM-nr: 972 497 Bankgiro: 5662-5007 Förvaltningsavgift: 0,1 % (marknadens lägsta).

AKTIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDER

PASSIVT FÖRVALTAD AKTIEFOND

PRISVÄRD RÄNTEFOND

SPARA TRYGGT OCH ENKELT

i

i

i

i

i

“Låg risk och  
långsiktigt gnetande 

gör Aktiefond Stabil till 
en vinnare i längden.”Privata Affärer

Läsarnas  favoritfond 2012. ”Ett genialt upplägg med god riskspridning. Ofatt-bart att en liknande fond inte har funnits tidigare.”      Privata Affärerläsare

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


