
Stabilt i stökig omvärld. Under årets sista 
kvartal steg fonden med hyggliga 2,6% att 
jämföra med ”börsens”  uppgång på ca 
3,4%. Ett 2016 där vi i en ”risk på” börs 
inte fullt ut fått betalt för att vara investe-
rade i stabila bolag. Ser vi på såväl 3 som 5 
år och sedan start är fonden fortsatt klart 
bättre än börsen och det dessutom till en 
relativt börsen lägre risknivå. Från start är 
uppgången hela +526%, vilket ger en ge-
nomsnittlig årsavkastning på väl godkän-
da +13,9% och det dessutom till lägst risk 
inom sin kategori av svenska aktiefonder. 
Portföljfördelningen ger motståndskraft 
vid nedgång och bra bolag ger god avkast-
ning vid uppgång. Sammantaget är jag 
fortsatt mycket trygg med fondens lång-
siktiga strategi både vad gäller portföljför-
delning och att investera i stabila kvali-
tetsbolag tillsammans med en mindre del 
räntebärande tillgångar som fungerar som 
en ”kudde” när börsen är stökig.

Under kvartalet har jag bl a deltagit i Nibes 
nyemission (som finansierade det strate-
giska förvärvet av amerikanska The Clima-
te Control Group, Inc) och även byggt på 
vår position i Thule. Nytt bolag är Dome-
tic, liksom Thule ett ”friluftsinriktat” och 
världsledande bolag med bra marginaler 
och fortsatt tillväxtpotential. Dometics 
fokus är lösningar för det mobila livet på 
områdena klimatsystem, sanitet och mat 
& dryck. I övrigt har jag valt att - till i mitt 
tycke förmånliga kurser - öka innehaven i: 
AAK, Assa Abloy, Ica, Indutrade och Kin-
dred (fd Unibet).

Ser vi till helåret 2016 var vår absolut bästa 
placering Troax med en uppgång på +55% 
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Hittills i år +6,5% +7,0% +9,7%

1 År +6,5% +7,0% +9,7%

3 År +55,4% +22,5% +40,4%

5 År +122,2% +40,3% +109,7%

Från start  
(2002-12-02)

+526,3% +159,3% +426,3%

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Investor A
Lundbergföretagen B
Indutrade
Troax Group
Autoliv
Nibe Iindustrier B
Hennes & Mauritz B
ICA Gruppen
SCA B
Hexpol B

5,9%
5,7%
5,4%
4,6%
4,3%
4,0%
4,0%
4,0%
3,9%
3,9%
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Spiltan Aktiefond Stabil
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.
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Aktivt förvaltad aktiefond:

Fondens innehav

Utvecklingen det senaste kvartalet
(men trots det fortsatt rimligt värderat). 
Men även Atlas Copco (+33%), Berkshire 
Hathaway (+32%) och Lundbergs (+19%) 
bidrog till fondens värdeökning. På an-
dra sidan förväntar jag mig mer framöver 
av: ICA (-10%), H&M (-16%) och Kindred 
(-21%) - bra stabila bolag med såväl starka 
marknadspositioner som balansräkning-
ar - vilka tyvärr inte uppskattats på bör-
sen under 2016. I räntedelen har fonden 
innehav i svenska företagsobligationer 
med rörlig ränta som ger god och stabil 
avkastning.

Vi har en välbalanserad portfölj med del-
ägande i välskötta bolag med starka ba-
lansräkningar, med produkter och tjänster 
som behövs oavsett konjunktur, med god 
intjäning och därmed förmågan att kunna 
skapa värde och även dela ut pengar till 
aktieägarna. Det gör att jag känner mig 
trygg med våra innehav även när omvärl-
den är osäker. Fondens utveckling sedan 
start talar för att jag skall hålla fast vid 
urvalskriterier, investeringsstrategi och 
portföljfördelning. Jag fortsätter att fo-
kusera 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, 5 januari 2017

PS. En bra basfond med fem stjärnor hos 
Morningstar. Fonden är flerfaldigt pris-
belönt över åren och lyfts ofta fram som 
en toppfond då den är den av alla svens-
ka aktiefonder inom sin kategori som har 
uppvisat lägst risk. Bäst riskjusterad av-
kastning under de senaste 10 åren.

Stabilt och uthålligt

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 kapi-
talet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller 
hämtas på www.spiltanfonder.se. 
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Värdeutveckling: 2002-12-02 -- 2016-12-31
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