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Kvartal 4, 2017VD har ordet

ERIK BRÄNDSTRÖM 
VD för Spiltan Fonder

För helåret 2017 redovisar samtliga av våra såväl aktie- som rän-
tefonder hälsosamma plussiffror - trots att det som vi alla vet har 
varit ett år fullt av utmaningar. När vi nu går in i 2018 måste vi 
tyvärr återigen konstatera att det kvarstår stora utmaningar att 
bemästra både ekonomiskt och geopolitiskt. För oss som inves-
terare är det därför fortsatt viktigt att ta med oss vetskapen om 
att marknadens och investerarkollektivets risktagande fortsatt 
att öka i den pågående ”jakten på avkastning”. Riskerna ökar i 
takt med stigande tillgångspriser och så länge riskinsikten (och 
därmed även risktoleransen) inte är ikapp risktagandet måste vi 
även framöver vara beredda på snabba kast och stökiga perio-
der. Därför är det idag extra viktigt att se över sitt sparande - med 
våra fonder kan du själv enkelt välja risknivå på ditt sparande. 
Risk och avkastning hänger alltid ihop!

De låga (och i Sverige negativa) styrräntorna ger både möjlighe-
ter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. I denna miljö 
är det extra viktigt att verkligen göra sin ”hemläxa” vid val av bo-
lag att investera i. För i grund och botten är det utvecklingen i de 
enskilda bolagen som de facto skapar avkastningen i våra fonder 
– det är viktigt att inte tappa bort den insikten – och det gäller 
både på aktie- och räntemarknaden. Med det som utgångspunkt 
kan det därför vara tryggt att veta att vår investeringsfilosofi, vil-
ken varit densamma sedan starten 2002, över tid har visat sig 
vara framgångsrik. ”Kvitton” för oss på detta är förutom över tid 
uppnådd avkastning, alla de utmärkelser vi erhållit både för vår 
aktie- och räntefondsförvaltning samt det stora intresse vi möter 
på sparandemarknaden!
Välkomna alla nya andelsägare och ett stort tack till er alla som 
redan sparar med oss!

I denna Helårsrapport för 2017 kan du läsa mer om vår inves-
teringsfilosofi, utvecklingen för alla våra fonder, fondernas oli-
ka riskklasser, hur du kan välja våra fonder i ditt PPM-sparande 
men även om hur vi ser på ansvarsfulla investeringar. Saldobe-
sked och kontrolluppgift skickas till alla direktsparare. Fonder-
nas formella årsberättelser för 2017 finns tillgänglig under april 

månad, kontakta oss så skickar vi den. Förutom aktuella nyheter, 
och blanketter finns mer information om respektive fond och 
samtliga fondrapporter alltid tillgängliga på vår hemsida www.
spiltanfonder.se där du även kan logga in och se ditt sparande!

För oss på Spiltan Fonder har det sedan start varit självklart att 
investera i bolag vars verksamhet är långsiktig och med en håll-
bar affärsmodell. Sunt förnuft säger att bolag som motsvarar 
dessa krav har förutsättningar att även bli bra långsiktiga inves-
teringar. För att förtydliga vårt ställningstagande valde vi under 
våren 2017 att ansluta oss till UNPRI (FN:s principer för ansvars-
fulla investeringar) samt Hållbarhetsprofilen - SWESIF (Sveriges 
Forum För Hållbara Investeringar). Nu har vi även lagt till Håll-
barhet som vårt 8:e investeringskriterium för att ytterligare för-
tydliga hur viktig vi anser att denna fråga är. Läs mer på sidan 12 
och 14 där Emilie Taube (Hållbarhetsansvarig på Spiltan Fonder) 
intervjuas samt på vår hemsida under Ansvarsfulla investeringar.

Den 2 december fyllde Spiltan Fonder 15 år. Tack för förtroen-
det 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. Du är alltid 
välkommen att ta kontakt med oss på telefon: 08-545 813 40 
eller e-post: fonder@spiltan.se.

Med vänliga hälsningar och en önskan om ett framgångsrikt 
2018!

Erik Brändström VD, Spiltan Fonder

Ansvarsfulla investeringar - hållbarhet

God utveckling i utmanande omvärld

Framgångsrik och prisbelönt förvaltning i 15 år!

Helårsrapport 2017

Utdrag från utskick till andelsägarna
för helåret 2017. Utsänt januari 2018.

Under 2017 utsågs Spiltan Fonder till Årets Fondbolag av tidningen Privata Affärer. Dessut-
om utsågs Spiltan Aktiefond Dalarna till Årets Småbolagsfond och Spiltan Aktiefond Invest-
mentbolag till Läsarnas Favorit.































































































































































































































Ersättningar för räkenskapsåret 2017 

 

Bolaget har under räkenskapsåret (2017) haft 20 anställda som har erhållit fast ersättning och av 

dessa har 14 anställda erhållit rörlig ersättning. Det totala ersättningsbeloppet, till de anställda, 

är 10 123 579 kr, där den fasta delen utgör 8 252 195 kr och den rörliga delen 1 871 384 kr. 

9 anställda går under benämningen särskilt reglerad personal och ersättningarna till dessa 
personer redovisas i matrisen nedan. 

För räkenskapsåret 2017 finns det inga avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar till 

anställda. Riktlinjerna för ersättningar till anställda har uppdaterats under 2017 för att anpassas 

till gällande regelverk. 

 

För räkenskapsåret 2017 Antal 
personer 

Utbetald fast 
ersättning 
2017 

Utbetald rörlig 
ersättning 
2017 

Verkställande ledning 3 2 122 855 511 184 

Anställda i ledande strategiska befattningar 0 0 0 

Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 0 0 0 

Risktagare 6 2 959 557 460 950 

Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller 
överstiger, den totala ersättningen till någon i 
den verkställande ledningen 0 0 0 

 

Bolagets principer för beräkning av rörliga ersättningar 

 

Styrelsens grundföresats med ett system med rörliga ersättningar är att systemet ska understödja 

Bolagets och fondernas gemensamma värdegrund där långsiktighet och stabilitet är viktiga ledord 

tillsammans med riskkontroll och regelefterlevnad. Bolagets resultat är korrelerat både med 

förvaltningsutfallet avseende Bolagets fonder, och med förmågan att attrahera nya investeringar 

i Bolagets fonder. Med denna utgångspunkt har styrelsen dragit följande slutsatser. 

 

Bolaget ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på en sammanvägd 

bedömning av den anställdes resultat, den berörda affärsenhetens eller den berörda 

värdepappersfondens resultat och risker samt Bolagets totala resultat. Vid bedömningen av den 

anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och 



icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och 

dokumenteras.  

 

Bolaget grundar möjligheten till rörlig ersättning på följande kriterier: 

 Bolagets resultat, Bolaget ska alltid ha ett eget kapital efter utbetalning av rörlig 

ersättning som är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt 

följande redogörelse: Beräkning av rörlig ersättning ska vara försvarlig med hänsyn till de 

krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, 

bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 Efterlevnad av interna och externa regelverk.  

 Den anställdes bidrag till Bolagets intjäningsförmåga. 

 

Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, ska baseras 

på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. Om Bolaget 

använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden 

som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och dokumenterade. Bolagets 

resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv anpassat till den innehavsperiod som 

rekommenderas investerarna i de värdepappersfonder som förvaltas av Bolaget. Bedömningen 

ska baseras på värdepappersfondernas långsiktigt hållbara resultat och dess investeringsrisker.  
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