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PRESSMEDDELANDE: Spiltan Globalfond Investmentbolag 

framröstad till ”Läsarnas Favorit”! 

Privata Affärers läsare har röstat fram Spiltan Globalfond Investmentbolag till ”Läsarnas Favorit”.  

- Det är ett stort erkännande att få fondbranschens Jerringpris där Privata Affärers läsare har 

röstat fram sin egen favorit. Det är jättekul att så många gillar vår nya smarta Globalfond där 

vi investerar i världens bästa investerare, säger Jörgen Wärmlöv förvaltare av Spiltan 

Globalfond Investmentbolag. 

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad globalfond med en låg avgift på 0,50 

procent. Fonden investerar i ett urval av (ca 30 st) framgångsrika investmentbolag runt om i världen, 

det gör att man därigenom investerar tillsammans med några av världens bästa investerare och blir 

delägare i ett stort antal kvalitetsbolag.  

Tidigare har vår andra passivt förvaltade Spiltan Aktiefond Investmentbolag, med inriktning på 

Sverige, fått samma pris tre gånger och i år kom den fonden på ”andra plats” när Privata Affärers 

läsare röstade fram sin favorit. Vi konstaterar att intresset för våra ”investmentbolagsfonder” 

verkligen är stort. Tack till alla som röstat på våra fonder!  

 

För mer information kontakta:  

Jörgen Wärmlöv, förvaltare Spiltan Fonder: 08-545 813 46 eller jorgen@spiltan.se 

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

 

Spiltan Fonder AB är en oberoende och fristående fondförvaltare med ett totalt förvaltat kapital på ca 25 

miljarder kronor i åtta framgångsrikt förvaltade fonder. Spiltan Fonder har genom åren bland annat utsetts till 

”Årets Fondbolag” och förvaltare av ”Årets Sverigefond” av nordens största privatekonomiska magasin Privata 

Affärer. Och Spiltan Aktiefond Investmentbolag utsågs till ”Läsarnas favorit ” 2012, 2013 och 2015 av Privata 

Affärers läsare. Spiltan Räntefond Sverige har utsetts till ”Årets lågriskfond” tre år på raken av MoneyMate och 

har blivit utsedd till Årets Räntefond 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se. Spiltan Aktiefond Småland har 

utsetts tre gånger i rad till ”Bästa Sverigefond” av Lipper.  

Mer information på www.spiltanfonder.se   
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