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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 att välja rätt bland utbu-
det av finansiella produkter.  Boken har 
sålt i över 100 000 exemplar och förfat-
tare är Per H Börjesson, ordförande i 
Spiltan Fonder.  

Året som gick blev trots ett par små och ett rejält ”gupp” på vägen ett mycket bra aktie- 
spararår. Fortsatt finns det många utmaningar för världens ledare att bemästra - både 
ekonomiskt och geopolitiskt, men liksom tidigare är det viktigt att skilja på ”världsekonomi” 
och enskilda bolag. Det är många bolag som går riktigt bra alldeles oavsett den allmänna 
ekonomiska utvecklingen. Lägg till en för flera bolag rimlig värdering och fortsatt låga rän-
tor så finns förutsättningar för att helåret 2015 ska kunna bli ett hyggligt aktiespararår. Men 
räkna med att vi även i år kan stöta på ett par ”gupp” på aktievägen. På räntemarknaden 
var det efter en bra start rejält utmanande under avslutningen på 2014. För att kunna skapa 
avkastning i dagens ”nollräntevärld” krävs det att man som ränteplacerare är beredd att ta 
och acceptera en något högre risk. I alla räntefonder - till skillnad från bankkontots riskfria 
dag-för-dagränta – består avkastningen av både kupongränta och värdeförändring. Viktigt 
att ta med sig inför beslut vad gäller räntefondsparande under 2015 och framöver. 

Stark avslutning på aktieåret 2014 och välkomna 
alla nya sparare!

Stolt konstaterar vi 
att det är fler och 
fler som vill spara 
i våra framgångs-
rika fonder med 
inriktning på 
Sverige både vad 
gäller aktie- och 
räntemarknaden. 

Det tillsammans med våra under åren 
uppnådda förvaltningsresultat och er-
hållna utmärkelser bidrar säkert till att vi 
fortsätter att växa. Vi inledde 2014 med 
ca 7 miljarder kronor under förvaltning 
för att vid årsskiftet ha passerat 11 mil-
jarder. Tillsammans är vi nu uppåt 80 000 
som sparar i Spiltans Fonder. Fantastiskt! 

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

Enkelt är effektivt – i år också!
Av våra aktivt förvaltade aktiefonder 
slutade Aktiefond Småland i topp följd av 
den flerfaldigt medaljprydda Aktiefond 
Stabil tätt följd av Aktiefond Sverige 
medan Aktiefond Dalarna slutade året 
lite efter. Vår passivt förvaltade Aktiefond 
Investmentbolag fortsätter att överträffa 
index. Med denna fond erbjuder vi möj-
lighet till bättre avkastning än en tradi-
tionell indexfond och det till en mycket 
låg avgift. Vår nyaste fond, Högränte-
fonden, fick efter en bra start tyvärr, 
liksom flera andra fonder med inriktning 
mot Nordiska högavkastande företagsob-
ligationer med lägre kreditbetyg, re-
jält med stryk speciellt i slutet på året. 
Avslutningsvis fortsatte vår prisbelönta 

Helårsrapport/fondrapporter för 
2014, saldobesked och kontroll-
uppgifter
I denna Helårsrapport för 2014 kan du 
läsa mer om vår investeringsfilosofi samt 
utvecklingen för samtliga av våra fonder. 
Saldobesked och kontrolluppgift skickas till 
alla direktsparare. Fondernas formella Års-
berättelse för 2014 finns tillgänglig i slutet 
på mars, kontakta oss så skickar vi den. 
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 samtliga av våra fonder 
skall ge en långsiktigt god avkastning.
Sverigeturnén fortsätter, och bl a kom-
mer vi vara med på Nordnet Live och 
Avanzadagen, håll utkik på www.spiltan-
fonder.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 el-
ler via e-post fonder@spiltan.se.

Räntefond Sverige att på helåret leverera 
bra avkastning till låg risk och var bäst 
såväl 2014 som på fem år av alla de 44 
svenska korträntefonder som finns! 

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


