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“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.”

Foto: David Lescano. Motiv: Hovs Hallar, Skåne
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Vår investeringsfilosofi

VD har ordet

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 flertal 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!

Starkt första halvår trots utmanande omvärld och
välkomna alla nya sparare!

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 uppnådda förvaltningsresultat och erhållna
utmärkelser bidrar säkert till att vi fortsätter att växa. Vid halvårsskiftet i år passerade vi 10 miljarder kronor i förvaltat
kapital och hade över 80 000 sparare.
Extra stolta är vi över att vi år 2012 blev
utsedda till Årets Fondbolag av Privata
Affärer. Motiveringen löd: ”Detta fondbolag står på spararnas sida med spännande utbud, enkelhet och sunt förnuft”.

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
en nystartad aktivt förvaltad räntefond
Spiltan Högräntefond och en mycket prisvärd räntefond Spiltan Räntefond Sverige.

Fokus på bolag - inte på aktiekurser

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi 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 förvaltade fonder som bortser från olika aktiers
indexvikt. Istället investerar vi enligt vår
egen övertygelse. Vi investerar huvudsakligen i företag som går med vinst, kan
uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa
egenskaper är allt som oftast även bra aktieinvesteringar - både i dåliga och bra tider.
Vår investeringsfilosofi har varit

Bra första halvlek. Även om omvärlden var ovanligt osäker under inledningen på 2014 och
vi stötte på ett par ”gupp” på vägen kan vi konstatera att första halvåret var bra både på
börsen och för våra fonder. Vi kan även konstatera att det världsomspännande och intensiva arbetet för att stimulera den ekonomiska tillväxten fortsätter med oförminskad styrka.
Många utmaningar 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 framöver kan stöta på ett
par ”gupp” på vägen. Det kan då vara tryggt att veta att vår förvaltningsfilosofi, vilken varit
densamma sedan starten 2002, fungerar både i ned- och uppgång.

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

PS 1 Läs mer om hur fonderna har utvecklats på följande sidor eller besök vår hemsida www.spiltanfonder.se där förutom
aktuella nyheter, blanketter mm även samtliga rapporter alltid finns tillgängliga. Där
kan du också logga in och se ditt sparande!

densamma sedan starten 2002 och kvitto
på att den verkligen fungerar är framförallt 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 erfarenhet 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.

PS 2 Är du ännu inte sparare hos oss?
Starta eller höj ditt månadssparande. Vi
på Spiltan Fonder är övertygade om att
det bästa sparandet, när det gäller aktiefonder, är att månadsspara.
Det är enkelt att komma igång – på sidan
11 och 12 hittar du all info du behöver.

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.

Varför Spiltan Fonder?
•
•
•
•
•

Välkommen som sparare i
Spiltan Fonder!

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

Spiltan fonder förvaltar sju olika fonder:
Aktiv aktieförvaltning:

Passiv aktieförvaltning:

•

Spiltan Aktiefond Stabil

•

•

Spiltan Aktiefond Sverige

•

Spiltan Aktiefond Dalarna

Prisvärd ränteförvaltning:

•

Spiltan Aktiefond Småland

•
•

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Räntefond Sverige
Spiltan Högräntefond

Stolt konstaterar vi
att det är fler och
fler som vill spara
i riktigt bra fonder
med inriktning
på den svenska aktie- och
räntemarknaden.
Det, tillsammans
med våra under åren uppnådda förvaltningsresultat och erhållna utmärkelser,
bidrar säkert till att vi fortsätter att växa.
Vi inledde året med drygt 6,5 miljarder
kronor under förvaltning för att vid
halvårsskiftet ha passerat 10 miljarder.
Tillsammans är vi nu fler än 80 000 sparare i Spiltans Fonder. Fantastiskt!
Välkomna alla nya sparare och ett stort
tack till er alla som sparar med oss
sedan tidigare!

Enkelt är effektivt – även 2014!

Av våra aktivt förvaltade aktiefonder ligger Aktiefond Småland i topp följd av
Aktiefond Sverige, Aktiefond Dalarna
och den flerfaldigt medaljprydda Aktiefond Stabil. Vår passivt förvaltade
Aktiefond Investmentbolag fortsätter
att överträffa index. Vår nya räntefond
Spiltan Högräntefond – har rönt stort intresse och kompletterar vårt fondutbud
väl som ett ”mellanriskalternativ” under
devisen: Bättre än banken – säkrare än
börsen! Finns nu även med inom PPM läs mer på sid 10. Avslutningsvis fortsätter vår prisbelönta Räntefond Sverige att
leverera bra avkastning till låg risk och
är fortsatt bäst på fem år av alla de 40tal svenska korträntefonder som finns! I
början på 2014 fick vi för andra året i rad
utmärkelsen ”läsarnas val” av Privata Affärer för vår Investmentbolagsfond och nu
i juni uppmärksammades Aktiefond Småland av Lipper Fund Awards med utmär-

kelsen “Top Perfomer” på 3 år i klassen för
svenska aktiefonder – bäst i klassen helt
enkelt! Jag vill här rikta ett speciellt tack
till Investment AB Chiffonjén och dess
nätverk. Detta småländska grundarnätverk
var fondens första andelsägare och tack
vare deras framsynthet kombinerat med
skicklig förvaltning kan vi idag alla tillsammans glädjas åt Spiltan Aktiefond Smålands framgångar.
Både över tiden uppnådd avkastning
och erhållna utmärkelser är för oss kvitton
på att vår förvaltningsfilosofi fungerar.
Enkelt är verkligen effektivt!

Halvårsrapport/fondrapporter
och saldobesked

I denna Halvårsrapport för 2014 kan du
läsa mer om utvecklingen för alla våra
fonder. Saldobesked skickas till alla direktsparare. Förutom aktuella nyheter, blanketter mm finns samtliga rapporter alltid
tillgängliga på vår hemsida: www.spiltanfonder.se där du även kan logga in och se
ditt sparande!

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 så här långt
i år har vi varit på inte mindre än drygt 40
sparträffar runtom i Sverige.
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.
Med vänliga hälsningar
Erik Brändström
VD Spiltan Fonder AB

Innehållsförteckning:
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Sverige
Spiltan Aktiefond Dalarna
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Räntefond Sverige
Spiltan Högräntefond
Det här är Spiltan Fonder
Spara Tryggt och Enkelt

Sid
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 välkomstpresent. 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 att 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.
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Aktivt förvaltad aktiefond:

Aktivt förvaltad aktiefond:

Spiltan Aktiefond Stabil

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Halvårsrapport, 2014

Aktiefond
Stabil

YTD

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.

Bra första halvlek – trots osäker omvärld.
Vår portfölj av välskötta bolag fortsätter
envist att kämpa på och ”gör sitt jobb”.
Fonden steg med 5,8 % under kvartalet
och är sedan årsskiftet upp med 9,0 %.
Sedan start är uppgången hela +339 %,
vilket motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på godkända +13,6 % 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 riskjusterade avkastningen
på 10 år av samtliga svenska aktiefonder
i sin kategori. Sammantaget gör det att
jag fortsatt är mycket trygg med fondens
långsiktiga strategi både vad gäller portföljfördelning och att investera i stabila
kvalitetsbolag.

Fondens innehav

Inflöde av nytt kapital till fonden från nya
sparare (välkomna!) och genom erhållna
utdelningar har jag tagit vara på genom
att öka i flertalet av våra kvalitetsbolag.
Köp har främst gjorts i H&M, Hexpol, ICA
Gruppen och SCA. Helt nytt bolag är BillerudKorsnäs som är inne i en process att
öka sitt förädlingsvärde (ökade marginaler) i och med skiftet från ”skogsbolag”
till ett högförädlande förpackningsbolag
inriktat på konsumentsektorn, vilket ger
förutsättningar för en omvärdering (läs
uppvärdering) av bolaget. Under kvartalet skalade jag av på innehaven i Investor,
Lundbergs och Nibe som efter kursuppgång vägde väl tungt i portföljen. Avslutningsvis har jag efter vårens kursrusning
sålt resterande del av innehavet Avanza.
De av våra innehav som bidrog mest till
kvartalets positiva utveckling var Nibe
(+26 %), Kinnevik (+19%) och G & L Beijer
(+17 %) . Även bl a AarhusKarlshamn,
H&M, Hexpol, Investor och Lundbergs
bidrog till kvartalets uppgång.

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

Stabilt och uthålligt

Vi har en välbalanserad portfölj med
delägande i välskötta bolag med starka
balansräkningar, med produkter och tjänster som behövs 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 och när omvärlden är
osäker. Fondens utveckling sedan start
talar för att jag skall hålla fast vid urvalskriterier, investeringsstrategi och portföljfördelning. 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.
Erik Brändström,
7 juli 2014
PS. Fonden, som är flerfaldigt prisbelönt
över åren (bl a av DI/Morningstar, Citywire
och Privata Affärer), lyfts ofta fram som
en toppfond på lång sikt baserat på det
faktum att Spiltan Aktiefond Stabil är en
av alla de svenska aktiefonder som har uppvisat lägst risk. På 10 år har fonden den
bästa riskjusterade avkastningen av samtliga svenska aktiefonder i sin kategori.
Bäst i klassen!
“L
långs åg risk och
iktigt
gneta
nde
Akti
till en efond Stab gör
vinna
il
Priva re i längde
ta Aff
n.”
ärer

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

Mål
7%

+9,0

SIX
PRX

+3,4

+9,6

1 År

+30,2

+7,0

+28,5

3 År

+44,0

+22,5

+42,4

5 År

+114,1

+40,3

+120,7

+339,3 +119,0

+310,7

Från start
(2002-12-02)

Utvecklingen det senaste kvartalet
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Värdeutveckling: 2002-12-02 -- 2014-06-30
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Fondens 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

Indutrade
Lundbergföretagen B
Investor A
Nibe B
Hennes & Mauritz B
Unibet Group SDB
Alfa Laval
ICA
Latour Investment B
Kinnevik B

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

Fondfakta:
Strategi:

Aktiefond, diversifierad

Förvaltningsmål:

Stabil utveckl. (7 %/år)

Startdatum:

2002-12-02

Startkurs:

100

NAV 2014-06-30:

385,38 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

Spiltan Aktiefond Sverige

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Aktiefond
Sverige

SIX
PRX

YTD

+11,4

+9,6

1 År

+32,8

+28,5

Halvårsrapport, 2014

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
Under årets första kvartal steg Aktiefond
Sverige med 5,1 %, vilket var 0,8 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen som
steg med ca 4,3 % under motsvarande
period. Tack vare den goda utvecklingen
under andra kvartalet är fonden upp drygt
11 % hittills i år, vilket är bättre än Stockholmsbörsen. Sedan start har Aktiefond
Sverige i genomsnitt levererat en avkastning
på +14,4 % per år. Detta motsvarar en totalavkastning på +373 %, vilket är hela 63 procentenheter bättre än jämförelseindex!

Fondens innehav

Det bolag som gått allra bäst under kvartalet är Fortnox med en uppgång på +39 %.
Fortnox fortsätter att växa samtidigt som
lönsamheten förbättras markant. Fler och
fler företag väljer molnbaserade lösningar för att sköta sin administration, vilket
givetvis gynnar ett företag som Fortnox.
Därutöver har även Nibe (+26 %) samt JM
(+17 %) presterat väldigt bra. Förutom en
stark kvartalsrapport av Nibe för det första kvartalet så annonserade bolaget även
ett förvärv av en amerikansk konkurrent
härom veckan, vilket mottogs väl av aktiemarknaden. Den goda utvecklingen
i JM förklaras till stor del av den starka
bostadsmarknaden i framförallt Stockholmsregionen. Av de större innehaven
utmärker sig Intrum Justitia med +13 %.
Det är också glädjande att notera att Bufab samt FinnvedenBulten – båda nya
investeringar under förra kvartalet – har
gått väldigt bra under perioden – med
uppgångar på ca 14-16 % vardera. Båda
bolagens rapporter för årets första kvartal visade på en konjunkturell återhämtning! Bufab fortsätter att gynnas av den
strukturella trenden att tillverkningsindustrin vill minska antalet underleverantörer. Vad gäller FinnvedenBulten så
är det framförallt en mycket god efterfrågan inom segmentet lätta fordon (perSPILTAN 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

3 År

+45,5

+42,4

5 År

+163,9

+120,7

Från start
(2002-12-02)

+373,4

+310,7

Värdeutveckling: 2002-12-02 -- 2014-06-30
sonbilar och lätta kommersiella fordon)
som genererar mycket god lönsamhet för
närvarande. Dessutom har FinnvedenBulten under kvartalet avyttrat divisionen
Finnveden Metal Structures, vilket innebär en renodling av företaget som nu
framöver helt kommer fokusera sig på
fästelement. Under kvartalet har jag vare
sig investerat i något nytt bolag eller avyttrat något.

Investeringsfilosofin ligger fast!

Jag är tillfreds med Aktiefond Sveriges
utveckling under årets andra kvartal och
känner mig trygg med fondens innehav.
Jag kommer fortsätta på den inslagna
vägen - dvs att söka undervärderade
kvalitetsbolag att investera i. Placeringsfilosofin är - som ni vet - att över tiden
är det värdet på bolagen som avgör dess
pris - inte tvärtom! Ibland sker det felprissättningar på aktiemarknaden och
det är då man ska ta tillfället i akt och öka
i de bolag som aktiemarknaden prissätter
felaktigt. Jag är övertygad om att denna
investeringsstrategi även framledes kommer att löna sig. Detta, i kombination
med långsiktighet, uthållighet och tålamod, ger goda förutsättningar för Aktiefond Sverige att även fortsättningsvis
skapa god avkastning för andelsägarna.
Pär Andersson,
7 juli 2014
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Fondens 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

Autoliv SDB
Intrum Justitia
Hexagon B
Hexpol B
Axis
Nibe B
JM
Bufab Holding
Investor B
AarhusKarlshamn

6,1
6,0
5,9
5,7
5,3
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8

Fondfakta:
Strategi:

Aktiefond, Sverige

Förvaltningsmål:

Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum:

2002-12-02

Startkurs:

100

NAV 2014-06-30:

387,86 kr

Jämförelseindex:

SIXPRX

Bankgiro:

5483-9295

Lägsta belopp:

100 kr

ISIN:

SE 0001015355

Fondbolag:

Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare:

Pär Andersson

Förvaringsinstitut:

Swedbank

Riskinformation:

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

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.

Revisor:

BDO

Kursnotering:

Dagligen

Fast arvode:

1,5 % / år

Teckning/inlösen:

Dagligen

PPM-nr:

152 181

(0 % in- /utavg.)
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Aktivt förvaltad aktiefond:

Aktivt förvaltad aktiefond:

Spiltan Aktiefond Dalarna

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Aktiefond
Dalarna

SIX
PRX

YTD

+9,9

+9,6

1 År

+29,0

+28,5

3 År

+29,1

+42,4

5 År

+99,8

+120,7

Från start
(2007-03-05)

+52,1

+63,4

Halvårsrapport, 2014

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.

Utvecklingen det senaste kvartalet

Aktiefond Dalarna levererade en uppgång
på 5,4 % under årets andra kvartal, vilket var
hela 1,1 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens avkastning. Tack vare den
goda utvecklingen under andra kvartalet är
fonden upp ca 10 % hittills i år, vilket är bättre än Stockholmsbörsen. Sedan start har
fonden gått upp med drygt 52 %.

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 Stockholmsbörsen.
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.
De bolag - vad gäller de större regionala
innehaven - som gick bäst under kvartalet var SSAB (+24 %). SSAB är ett s k tidigt
cykliskt bolag och i bolagets rapport för
årets första kvartal kunde man utläsa
att det ser något bättre ut vad gäller
den europeiska stålkonjunkturen. Även
Diös - vilket också är ett stort innehav i
Aktiefond Dalarna - bidrog till fondens
goda utveckling under kvartalet med en
uppgång på ca 9 %. Bäst bland de ickeregionala innehaven utmärker sig Fortnox
med +39 % samt Nibe med +26 % - båda
två mycket välskötta kvalitetsbolag. Vi har
inte avyttrat eller investerat i något nytt
innehav under perioden.
Vi är - som ni vet - övertygade om att
över tiden är det värdet som bestämmer priset. Under årets första kvartal så
anser aktiemarknaden uppenbarligen att
värdet på dessa bolag är lägre än vad vi
anser. Från tid till annan ser vi dessa fel
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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Värdeutveckling: 2007-03-05 -- 2014-06-30
prissättningar men på lång sikt brukar
värderingsgapet mellan pris och underliggande värde normaliseras. När detta sker
bedömer vi att det bör få en positiv effekt
för Aktiefond Dalarna.

Stor potential!

Enligt vår bedömning är uppsidan i Aktiefond Dalarna fortfarande mycket stor.
Förutom SSABs mycket goda utveckling
under kvartalet så finns det betydande
potential i övriga större regionala innehav
såsom Sandvik, Boliden, ABB samt Clas
Ohlson. Störst potential bland de ickeregionala bolagen ser vi i Axis och Volvo.
Som vi har påpekat tidigare så uppstår det
från tid till annan differenser mellan ett
bolags värde och dess pris, vilket oftast
skapar en bra möjlighet att köpa kvalitetsbolag ”billigt”. Genom att vara långsiktig, uthållig samt ha tålamod skapar man
- enligt vår syn - bäst möjligheter att hitta
bolag vars värde överstiger dess pris.

Fondens 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

Diös Fastigheter
SSAB A
Clas Ohlson B
Skistar B
Sandvik
ABB LTD
Bahnhof B
Boliden
Autoliv SDB
Stora Enso R

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

Fondfakta:
Aktiefond, regional

Som vi tidigare har nämnt så bedömer
vi att potentialen i Aktiefond Dalarna
är stor och vi kommer fortsätta på den
inslagna vägen - dvs att söka undervärderade kvalitetsbolag att investera i.
Denna strategi har de facto gett utdelning under årets andra kvartal vilket gör
att vi stärks i vår bedömning att Aktiefond Dalarna har förutsättningar att skapa god avkastning för andelsägarna.

Förvaltningsmål:

Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum:

2007-03-05

Startkurs:

100

NAV 2014-06-30:

136,28 kr

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,
7 juli 2014
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.

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:

Halvårsrapport, 2014

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.

Utvecklingen det senaste kvartalet

Under andra kvartalet steg Aktiefond Småland med 7,2 %, vilket var fantastiska 2,9
procentenheter bättre än Stockholmsbörsen! Tack vare den goda utvecklingen under
andra kvartalet är fonden upp ca 19 % hittills i år, vilket är betydligt bättre än Stockholmsbörsen. Sedan start har fonden gått
upp med ca 151 %, vilket är hela 58 procentenheter bättre än jämförelseindex.
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Strategi:

Investeringsfilosofin ligger fast!

Spiltan Aktiefond Småland

BDO

Kursnotering:

Dagligen

Fast arvode:

1,5 %/år

Teckning/inlösen:

Dagligen

PPM-nr:

119 891

(0 % in- /utavg.)

Fondens innehav

Placeringsinriktningen på fonden är ca
60 % utvalda bolag med anknytning till
Smålandsregionen, varav upp till 10 procentenheter i onoterade bolag med säte
i Småland. Resterande ca 40 % utgör så
kallad ”stockpicking”, det vill säga enskilda val av bolag på Stockholmsbörsen.
I kategorin Småländska företag ingår
följande företag: Ages Industri, Bergs
Timber, Bufab, Elajo, Electra, Fagerhult,
FinnvedenBulten, Fortnox, Garpco, Hexpol, Husqvarna, Itab Shop Concept, JLT,
Kabe, Lammhult Design Group, New
Wave Group, Nibe, OEM, Profilgruppen,
Rejlers, SensysTraffic samt Xano Industrier
Under årets andra kvartal var, när det gäller
de regionala bolagen, Fortnox samt Itab
Shop Concept som utvecklades bäst, med
en uppgång på ca 38-39 % vardera. Övriga
regionala bolag som har gått mycket bra
under kvartalet är Fagerhult (+29 %) samt
Nibe (+26 %). Bland de icke-regionala innehaven utmärker sig Intrum Justitia (+13
%) mest.
Vi har investerat i ett nytt regionalt
bolag under kvartalet då Xano Industrier delade ut affärsområdet Precision
Components till aktieägarna. Affärsområdet bytte namn till Ages Industri och
noterades på First North. Bolaget sysslar
med skärande bearbetning och pressgjutning av metallkomponenter (främst
aluminium). Kunderna finns framförallt
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

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Aktiefond
Småland

SIX
PRX

YTD

+18,5

+9,6

1 År

+43,1

+28,5

3 År

+61,9

+42,4

5 År

+165,6

+120,7

Från start
(2008-06-25)

+150,5

+92,1

Värdeutveckling: 2008-06-25 -- 2014-06-30
inom fordonsindustrin. En stark trend i
fordonsindustrin är att minska vikten på
fordonen för att sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, vilket gynnar
Ages Industri.
Vi har också investerat i BillerudKorsnäs
som efter förvärvet av Korsnäs har ökat sin
exponering av förpackningar mot konsumentsektorn från 59 % till 75 % vilket, allt
annat lika, ger högre marginal, som i sin tur
bör leda till en högre värdering av bolaget.

Småländska bolag överträffar börsen!
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Fondens 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

Bufab Holding
FinnvedenBulten
Nibe B
Hexpol B
New Wave Group B
Husqvarna B
Billerud
Elekta B
Hennes & Mauritz B
Swedbank A

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

Vi är väldigt tillfreds med Aktiefond Smålands utveckling under det andra kvartalet. Det är mycket glädjande att se att
så många småländska bolag utvecklas så
väl. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen, dvs att söka undervärderade
kvalitetsbolag att investera i, vilket ger
bra förutsättningar för Aktiefond Småland att även fortsättningsvis skapa god
avkastning för andelsägarna.

Fondfakta:
Strategi:

Aktiefond, regional

Utmärkelse till Aktiefond Småland!

Förvaltningsmål:

Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum:

2008-06-25

Startkurs:

100

NAV 2014-06-30:

239,30 kr

Jämförelseindex:

SIXPRX

Bankgiro:

297-3105

Lägsta belopp:

100 kr

ISIN:

SE 0002566349

Fondbolag:

Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare:

Pär Andersson

Förvaringsinstitut:

Swedbank

Vi är väldigt glada över att Aktiefond
Småland har blivit utsedd till Bästa
Sverigefond av det internationella fondanalysföretaget Lipper.
Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,
7 juli 2014
Aktiefond Småland fick under
våren pris som Top Performer
på 3 år i klassen för svenska
aktiefonder av Lipper Fund
Awards.

Riskinformation:

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

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.

Revisor:

BDO

Kursnotering:

Dagligen

Fast arvode:

1,5 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen:

Dagligen

PPM-nr:

272 898

8

Passivt förvaltad aktiefond:

Prisvärd räntefond:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Aktiefond
Investmentbolag

SIX
PRX

YTD

+13,4

+9,6

1 År

+36,6

+28,5

Halvårsrapport, 2014

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.

En smart indexfond!

de största noterade bolagen på Stockholmsbörsen. Totalt är vi indirekta delägare i mer än 75 börsnoterade bolag.
Dessutom får vi del av värdeökning i direktägda tillgångar i en mängd olika branscher 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 tillväxtsektorer och genom Lundbergs är vi även
delägare i en av de stora, framgångsrika
privata fastighetsportföljerna i Sverige.
Sammantaget erbjuder Aktiefond Investmentbolag möjlighet till bättre avkastning
än en traditionell indexfond, till den öppna
marknadens lägsta förvaltningsavgift.

Utveckling det senaste kvartalet

Erik Brändström & Jörgen Wärmlöv,
7 juli 2014

Fondens innehav

Fondens största innehav utgörs av Industrivärden, Investor, Kinnevik och Lundbergs. 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
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

3 År

-

-

5 År

-

-

Från start
(2011-11-30)

+99,9

+65,4

Värdeutveckling: 2011-11-30 -- 2014-06-30

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en
smart indexfond. För alla som söker en
passivt förvaltad svensk aktieindexfond
finns nu ett bättre alternativ. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Genom att investera
i investmentbolag, som är aktiva ägare
i sina underliggande portföljbolag har
fonden förutsättningar att över tiden erbjuda bättre avkastning än en traditionell
indexfond. Målsättningen är därför, till
skillnad från ”vanliga” indexfonder, att slå
Stockholmsbörsen. En passiv förvaltning
av fonden möjliggör en låg avgift. Spiltan
Aktiefond Investmentbolag är den öppna
marknadens billigaste aktieindexfond
med en avgift på endast 0,2 %.

Bättre än index! Fonden var upp med 9,0
% under kvartalet vilket var klart bättre
än Stockholmbörsens index (SIXPRX) som
steg med 4,3 % för samma period. Från
årsskiftet är fonden upp med 13,4 % och
vi får fortsatt bra betalt - i form av värdeoch kursutveckling - för det arbete som
utförs i våra investmentbolag. I det fall
något av bolagen under en period inte
når sin fulla potential ger diversifieringen
vi får tack vare portföljfördelningen effekt, vilket visar på styrkan med den goda
riskspridning vi erhåller med en portfölj
av investmentbolag. Från start, i slutet
på 2011, är fonden upp med enastående
100 % och är därmed hela 34,5 procentenheter bättre än index. Mycket bra!
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PS. Enkelt är effektivt! Fonden utsågs i
början på 2014 för andra året i rad till
”Läsarnas Favorit” av Privata Affärer.
Tidigare korad till ”Svensk mästare 2012”
av DI; bäst i klassen bland de stora Sverigefonderna! Fonden erhåller även regelbundet genomgående positiva omdömen
från fondexperter på bl a Morningstar, DN,
SvD, Privata Affärer och Aktiespararna.
Fonden är en av de mest köpta fonderna
på flera av de stora fondtorgen.
Läsarnas favoritfond 2013:
”Ett genialt upplägg med
god riskspridning. Ofattbart
att en liknande fond inte
har funnits tidigare.”
Privata Affärerläsare
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Fondens 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Lundbergföretagen B
ICA Gruppen
XACT OMXS30
Ratos B
Latour Investment B
Melker Schörling
Creades A

27,2
25,9
11,1
9,9
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
1,4

Fondfakta:
Strategi:

Aktiefond, passiv

Förvaltningsmål:

Bättre än Sthlm-börsen

Startdatum:

2011-11-30

Startkurs:

100

NAV 2014-06-30:

199,87 kr

Jämförelseindex:

SIXPRX

Bankgiro:

811-5701

Lägsta belopp:

100 kr

ISIN:

SE 0004297927

Fondbolag:

Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare:

Erik Brändström

Förvaringsinstitut:

Swedbank

Riskinformation:

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

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.

Revisor:

BDO

Kursnotering:

Dagligen

Fast arvode:

0,2 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen:

Dagligen

PPM-nr:

Ej i PPM

Spiltan Räntefond Sverige

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Räntefond
Sverige

SSVX

YTD

+1,55

+0,34

1 År

+3,35

+0,79

3 År

+9,64

+3,28

5 År

+13,90

+4,54

Från start
(2007-09-17)

+23,83

+10,55

Halvårsrapport, 2014

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

Utvecklingen det senaste kvartalet

Avkastningen för det andra kvartalet har
fortsatt varit god med en uppgång på
0,61 % att jämföra med jämförelseindex
som steg med 0,18 %. På sex månader
har fonden stigit med 1,55 % och sedan
start är uppgången goda 23,83 %. Fonden
behåller därmed sin plats som den bästa
korträntefonden på både sex månader,
1, 3 och 5 års sikt. En aktiv bolagsanalys
och låg avgift skapar bevisligen tydliga
värden.
Låga inflationsförväntningar och en fortsatt expansiv penningpolitik i vår omvärld
gjorde att Riksbanken valde att sänka
reporäntan vid sitt räntemöte den 2 juli
med 0,5 procentenheter till 0,25 %. Våra
investeringar i räntepapper utgivna av
fastighetsbolag kommer därmed fortsatt gynnas av det låga ränteläget samt
effekter av hyreshöjningar i samband en
starkare ekonomisk utveckling.
Under kvartalet har vi sett en stor
mängd företag som tar tillvara det goda
marknadsläget till att låna upp billigt kapital och hittills har investerarna i sin jakt
på avkastning med råge tecknat lånebeloppen. Likviditeten har i flertalet fall
varit så pass god att lånen blivit övertecknade upp till åtta gånger och tilldelningen
därmed endast blivit en bråkdel av det
investeraren tänkt sig med efterföljande
värdeökning som följd.

Värdeutveckling: 2007-09-17-- 2014-06-30
ing Rates Notes, dvs lån med rörlig ränta)
ca 60 %, fastförräntande ca 15 % och certifikat ca 25 %.
Företagens upplåningskostnad över den
riskfria räntan (den sk kreditspreaden) är
den lägsta sedan finanskrisen 2008 och
det gäller därmed att vara mycket selektiv i vilka bolag och till vilka löptider som
vi investerar. Samtidigt har förväntningarna på en sänkning av reporäntan inte
fullt ut varit inprisade. Det har lett till att
vi dragit ner risknivån (kreditrisken) ytterligare genom att minska andelen FRN lån
med lång löptid och investerat kapitalet i
certifikat med sex till nio månader vilket,
allt annat lika, ger en värdeökning när
Riksbanken sänker reporäntan.

God och stabil avkastning

Det är med stolthelt vi noterar att Spiltan
Räntefond Sverige fortsatt ligger i topp
beträffande avkastning. Året har börjat
bra och även om räntenivåer och kreditspreadar är låga så finns, givet portföljens
innehav, goda förutsättningar att fortsätta leverera en bra avkastning och tillhöra
toppskiktet bland korträntefonder.
Lars Lönnquist & Erik Brändström
7 juli 2014

Fondens innehav

Fonden är mycket väl diversifierad då
kapitalet är placerat i drygt 100 innehav fördelat på ett 50-tal låntagare. De
största innehaven är fastighetsbolagen
Klövern och Balder, stålbolaget SSAB,
läkemedelsbolaget Meda samt byggbolaget Peab. Fonden har i och med diversifieringen en låg emittent/bolagsspecifik
risk. Vid utgången av kvartalet fördelades
innehaven enligt följande: FRN-lån (FloatSPILTAN 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 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

Bonnier 5% 150618
Millicom FRN 171030
Kungsleden FRN 161220
Getinge FRN 150529
Tele2 FRN 170515
Stora E 5,75 % 150901
Klövern FRN 180304
Boliden FC 150122
NCC FRN 160525
Hemfosa FRN 170404

2,5
2,5
2,3
2,2
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6

Fondfakta:
Strategi:

Räntefond, Sverige kort

Förvaltningsmål:

Bättre än index (SSVX)

Startdatum:

2007-09-17

Startkurs:

100

NAV 2014-06-30

114,37 kr

Jämförelseindex:

SSVX

Bankgiro:

5662-5007

Lägsta belopp:

100 kr

ISIN:

SE 0002152140

Fondbolag:

Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare:

Lars Lönnquist

Förvaringsinstitut:

Swedbank

Riskinformation:

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

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.

Revisor:

BDO

Kursnotering:

Dagligen

Fast arvode:

0,1 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen:

Dagligen

PPM-nr:

972 497
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Det här är Spiltan Fonder:

Aktivt förvaltad räntefond:

Spiltan Högräntefond

Avkastning:
I procent t o m
2014-06-30

Spiltan
Högräntefond

SSVX

YTD

+1,07

+0,34

1 År

-

-

3 År

-

-

5 År

-

-

Från start
(2014-04-02)

+1,07

+0,18

Halvårsrapport, 2014

Fondens inriktning
Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag.
Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga
räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.

Utvecklingen det senaste kvartalet
Fonden startade den 2 april och efterfrågan har varit stark med stora inflöden under hela kvartalet. Avkastningen har varit
1,07 % från start vilket är väl i nivå med
fondens målsättning och klart bättre än
jämförelseindex.

Fondens innehav

Vår bedömning är att räntenivån
framöver kommer att vara fortsatt låg
men det är inte säkert att räntorna
kommer att falla så mycket mer. Av det
skälet vill vi ha en mycket låg ränterisk
och väljer att investera i FRN-lån (Floating Rate Notes, dvs lån med rörlig ränta).
Denna strategi leder till en god avkastning både när räntorna stiger och sjunker men framförallt riskerar inte fonden
negativ avkastning om den generella
räntenivån markant skulle stiga, vilket
är fallet med många traditionella obligationsfonder.
Fonden har en balanserad portfölj med
bra struktur som har förutsättningarna
att leverera avkastning till en låg risk. De
största innehaven är fastighetsbolagen
Klövern och Corem, stålföretaget SSAB,
Sparbanken Öresund samt det norska
borriggbolaget Seadrill. Fonden har investerat i ca 30 innehav fördelat på ca 25
låntagare.
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

Kontaktuppgifter:
Post & Besök:

Spiltan Fonder AB
Grevgatan 39
114 53 Stockholm
Tel: 08 - 545 813 40
Fax: 08 - 796 60 06
E-post: fonder@spiltan.se
www.spiltanfonder.se

Värdeutveckling: 2014-04-02 -- 2014-06-30
Ett norskt företag som fonden investerat i, WEMA - som tillverkar sensorer för
bränsletankar, blev efter en kort tid uppköpt och lånet därmed förtidslöst vilket
resulterande i en mycket god avkastning
på 8% över en 45 dagars period.

Så här köper du våra
fonder

101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2

Hög avkastning i en lågräntemiljö
Målsättningen med fonden är att leverera dubbelt så hög avkastning som
traditionella korträntefonder. Den högre
avkastningen försöker vi uppnå genom
att bland annat placera i räntepapper
med lite högre bolags- och kreditrisk än
Spiltan Räntefond Sverige.

Dessutom kan Spiltan Högräntefond, till
skillnad från flera andra företagsobligationsfonder, placera i såväl långa som korta
värdepapper och på så sätt skapa avkastning både när räntorna sjunker och stiger.
Lars Lönnquist,
7 juli 2014
PS.
Spiltan Högräntefond passar dig som:
Söker ett bra alternativ till banksparande/
penningmarknadsfonder.
• Placerar på medellång sikt.
• Önskar ett bra komplement när
aktiemarknaden är turbulent.
• Söker högre avkastning än i en penningmarknadsfond och är beredd att
ta lite högre risk för att uppnå detta.

Erik Brändström, VD samt ansvarig förvaltare för Aktiefond
Stabil och Aktiefond Investmentbolag.

Pär Andersson, ansvarig förvaltare för Aktiefond Sverige
samt Aktiefond Dalarna och
Aktiefond Småland.

Nina Harvey, ansvarig för
kundsupporten samt administration.

Niklas Larsson, marknad,
information och sparekonom.

Barbara Leszczynska,
kundsupport och ekonomi.

Lars Lönnquist, ansvarig förvaltare för Räntefond Sverige
och Högräntefond.

Tel: 08-545 813 41
E-post: erik@spiltan.se

100

Ränteutvecklingen har varit fortsatt expansiv med lägre s k kreditspreadar om än inte
i samma takt som under slutet av 2013 och
inledningen av 2014. Signaler från Europeiska Centralbanken och andra centralbanker pekar på en fortsatt låg räntenivå under
det närmaste året samt en stark efterfrågan på företagskrediter, vilket bör gynna
fondens avkastning. Det kommer framöver
att bli allt viktigare att investera i rätt
bolag då upplåningskostnaden för svenska
företag nu är tillbaka på samma låga nivå
som innan finanskrisen 2008.
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Tel: 08-545 813 49
E-post: par@spiltan.se

Tel: 08-545 813 40
E-post: nina@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Namn

%-andel av
fonden

SPB Öresund FRN 231025
SSAB FRN 190225
Seadrill FRN 190318
Peab Finans FC150625
Troax FRN 200612
Aker FRN 190724
Corem FRN 170411
Klövern FRN 180304
Berenberg FRN 180627
VV Hold FRN 190710

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

Fondfakta:
Strategi:

Högräntefond aktiv

Förvaltningsmål:

Bättre än index (SSVX)

Startdatum:

2014-04-02

Startkurs:

100 SEK

NAV 2014-06-30

101,07 kr

Jämförelseindex:

SSVX

Bankgiro:

533-9924

Lägsta belopp:

100 SEK

ISIN:

SE 0005798329

Fondbolag:

Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare:

Lars Lönnquist

Förvaringsinstitut:

Swedbank

Riskinformation:

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

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.

Revisor:

BDO

Kursnotering:

Dagligen

Fast arvode:

0,75 % / år (0 % in / ut avg.)

Teckning/inlösen:

Dagligen

PPM-nr:

560 599

Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas@spiltan.se

Tel: 08-545 813 40
E-post: barbara@spiltan.se

Tel: 08-545 873 93
E-post: lars.lonnquist@spiltan.se

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.
Det går bra att månadsspara i fonderna
via autogiro - se mer information under fliken Köp/Byt/Sälj på vår hemsida.
Minsta belopp vid månadssparande är
100 kronor. Alla direktsparare får saldobesked en gång i halvåret.

Fördelar med att vara
direktkund
•
•
•
•
•

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

Jörgen Wärmlöv, assisterande
förvaltare.

Tel: 08-08-545 873 92
Tel: 08-545 813 46
E-post: nicklas.segerdahl@spiltan.se E-post: jorgen@spiltan.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 information om fonderna samt nyheter,
kvartalsrapporter mm.
Att du får inbjudningar till informationsmöten och andra evenemang.

Våra fonder finns naturligtvis också hos
ett stort antal återförsäljare.

Beställ lösenord

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.
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SPARA TRYGGT OCH ENKELT
AKTIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDER
i

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 %

i

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 %

i

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 %

PASSIVT FÖRVALTAD AKTIEFOND
i

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 %

AKTIVT FÖRVALTAD RÄNTEFOND
i

Spiltan Högräntefond: Bättre än banken - säkrare än börsen
• Aktivt förvaltad högräntefond, placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan
även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag.
• Målsättning: Att med god riskspridning erbjuda en avkastning som klart överstiger
banksparande/penningmarknadsfonder.
PPM-nr: 560 599 Bankgiro: 533-9924 Förvaltningsavgift: 0,75 %

PRISVÄRD RÄNTEFOND
i

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).

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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