VD har ordet
Stark utveckling trots stora svängningar och
välkomna alla nya sparare!

I vår omvärld finns
det fortsatt många
utmaningar kvar
att bemästra både ekonomiskt
och geopolitiskt.
För oss som investerare är det viktigt
att ta med sig att
marknadens och
investerarkollektivets risktagande ökat och fortsätter öka
i den pågående ”jakten på avkastning”.
Risktoleransen är ännu inte ikapp risktagandet – för ju högre upp på riskskalan
man går desto större svängningar måste
man vara beredd på. Tills vidare får vi
därför räkna med att fortsatt få ”kastas
mellan hopp och förtvivlan”. De allt lägre
(och i Sverige negativa) styrräntorna innebär både nya möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. I
denna miljö är det extra viktigt att verkligen göra sin “hemläxa” vid val av bolag
att investera i. Det gäller både på aktieoch räntemarknaden. Då kan det vara
tryggt att veta att vår investeringsfilosofi,
vilken varit densamma sedan starten 2002, fungerar bra i både upp- och
nedgång. Så här långt i år har samtliga
våra fonder utvecklats bra. Men vi måste
räkna med att vi även under resten av
2015 (och även framöver) tvingas lära oss
leva med en allt mer ”svängig” marknad,
vilket nu även börjat synas i värdeutvecklingen i tidigare ”osvängiga” räntefonder.
Risk och avkastning hänger alltid ihop!

förvaltade Aktiefond Investmentbolag
(+8,9 %) fortsätter att överträffa index, en
smart indexfond som erbjuder möjlighet
till bättre avkastning än en traditionell
indexfond till en mycket låg avgift. Vårt
mellanriskalternativ, Högräntefonden
(+3,39 %), har utvecklats starkt i år och
avslutningsvis fortsätter vår prisbelönta
Räntefond Sverige (+1,23 %) att leverera
bra avkastning till låg risk.

Vi på Spiltan Fonder är övertygande om att det bästa sparandet,
speciellt när det gäller aktiefonder,
är att månadsspara. Ta kontakt
med oss så hjälper vi dig att komma igång.
Enkelt och effektivt!

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

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. Håll utkik på
www.spiltanfonder.se så vet du när vi har
en sparträff nära dig – inbokat framöver
är bl a Lund, Helsingborg, Jönköping,
Halmstad, Linköping och Sundsvall. 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

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

Fondrapporter för kvartal 3, 2015
Du kan läsa mer om respektive fond i
de utförliga kvartalsrapporterna som nu
finns på vår hemsida. Har du frågor eller
funderingar så är du som alltid mycket
välkommen att höra av dig till
fonder@spiltan.se eller direkt till fondens förvaltare.

Enkelt är effektivt. Även om årets tredje
kvartal var rejält utmanande redovisar
samtliga av våra aktie- som räntefonder
hälsosamma plussiffror så här långt i år.
Av våra aktivt förvaltade aktiefonder är
Aktiefond Sverige (+13,9 %) bäst, följd
av Aktiefond Småland (+13,0 %) och den
flerfaldigt medaljprydda Aktiefond Stabil
(+12,4 %) medan Aktiefond Dalarna (+3,9
%) ligger i nivå med börsen. Vår passivt

PS Det är aldrig för sent att starta ett månadssparande!

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.

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 och informationsbroschyr kan
beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller
hämtas på www.spiltanfonder.se

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.

