
Enkelt är effektivt!

Spiltan Fonder

“Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att 
krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra 
bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så”.
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När vi på Spiltan Fonder säger att ”enkelt 
är effektivt” menar vi att vi inte försöker 
krångla till det i onödan. Tillsammans har 
vi på fondbolaget uppemot 100 års erfar-
enhet av finansmarknaderna och mån-
ga års högskolestudier inom ämnen som 
portföljförvaltning och finansiell teori. Ju 
mer vi har lärt oss desto mer skeptiska 
har vi blivit till finansiella teorier. Istället 
har sunt förnuft blivit vår ledstjärna. 

Dessutom är det värt att nämna att risk 
för oss på Spiltan Fonder är detsamma 
som att välja fel bolag, inte att gå sämre 
än ett index. Självklart sparar vi i våra egna 
fonder. Vi har valt väg. Gör det du också! 
Välj Spiltan Fonder för ditt fondsparande.

PS. Är du ännu inte sparare hos oss? Star-
ta ett månadssparande. Vi på Spiltan 
Fonder är övertygade om att det bästa 
sparandet, när det gäller aktiefonder, är 
att månadsspara. Det är enkelt att kom-
ma igång – på sidorna 14-16 hittar du all 
info du behöver.

Spiltan Fonder startade 2002 med 10 
kunder som tillsammans placerade 10 mil-
joner kronor i två  fonder. Drivkraften till att 
starta ett nytt fondbolag var viljan att ”ge 
Sveriges fondsparare ett bättre alternativ”. 
Stolta kan vi nu konstatera att det är fler 
och fler som vill spara i riktigt bra Sverige-
fonder, räntefonder och sedan 2016 även i 
en smart globalfond. Det tillsammans med 
våra under åren uppnådda förvaltningsre-
sultat och erhållna utmärkelser bidrar säk-
ert till att vi fortsätter att växa.

Extra stolta är vi över att vi 2012 blev ut-
sedda till Årets Fondbolag av Privata Af-
färer. Motiveringen löd: ”Detta fondbolag 
står på spararnas sida med spännande ut-
bud, enkelhet och sunt förnuft”.

Idag erbjuder vi fyra aktivt förvaltade Sver-
igefonder - Aktiefond Stabil, Aktiefond 
Sverige, Aktiefond Dalarna och Aktiefond 
Småland, två smarta indexfonder - Ak-
tiefond Investmentbolag och Globalfond 
Investmentbolag och två prisvärda ränte-
fonder - Spiltan Högräntefond och Spiltan 
Räntefond Sverige.

Gemensamt för såväl våra aktie- som rän-
tefonder är en investeringsfilosofi som 
baseras på fundamental analys och vik-
ten av att verkligen förstå sig på de bolag 
som vi investerar i. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att aktier utgör en del av ett 
bolag. Vi erbjuder aktivt förvaltade fond-
er som bortser från olika aktiers index-
vikt. Istället investerar vi enligt vår egen 
övertygelse. Vi investerar huvudsakligen 
i företag som går med vinst, kan uppvisa 
bra kassaflöden och har förmåga att läm-
na utdelning. Bolag med dessa egenskaper 
är allt som oftast även bra aktieinvest-
eringar - både i dåliga och bra tider. Vår 
investeringsfilosofi har varit densamma 
sedan starten 2002 och kvitto på att den 
verkligen fungerar är framförallt uppnåd-
da goda förvaltningsresultat.

Vår investeringsfilosofi
Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till 
saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara 
svårare än så. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser 
för vår förvaltning bl a som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Fa-
vorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i 
bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi genom åren skapat 
bra avkastning i våra fonder. Enkelt är verkligen effektivt! 

Aktiv aktieförvaltning: 
• Spiltan Aktiefond Stabil
• Spiltan Aktiefond Sverige
• Spiltan Aktiefond Dalarna
• Spiltan Aktiefond Småland

Passiv aktieförvaltning:
• Spiltan Aktiefond Investmentbolag
• Spiltan Globalfond Investmentbolag
Aktiv och Prisvärd ränteförvaltning:
• Spiltan Högräntefond 
• Spiltan Räntefond Sverige

En fond för varje marknadsläge och risknivå:

• Aktiv förvaltning på riktigt
• Vi styrs inte av index eller  

branschindelningar
• Alltid fokus på bolag 
• Investerar efter egen övertygelse
• Sunt förnuft fungerar 

Varför Spiltan Fonder?

Spiltan Fonders medarbetare. Från vänster: Daniel Gustafsson, Jörgen Wärmlöv, Terese Rustas, Lars Lönn-
quist, Pär Andersson, Niklas Larsson, Linus Owemyhr, Nina Harvey, Nicklas Segerdahl och Erik Brändström.

Aktiv förvaltning - på riktigt 

Alltid fokus på bolag

En trygg plats för tillväxt

Sunt förnuft fungerar
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www.spiltanfonder.se

På vår hemsida finns alltid senaste nytt 
om våra fonder och om vad som händer 
på Spiltan Fonder.

Vi håller dig uppdaterad!

@NiklasSpiltan

Följ oss också gärna på Twitter där Niklas 
Larsson ofta skriver om aktuella händel-
ser kring fonderna och förvaltningen.

Twitter



Optimistisk avslut-
ning på ett stökigt 
2016. Även om fi-
nansmarknaderna i 
slutet av året präg-
lades av ”Trumpfo-
ri” kvarstår fortsatt 
stora utmaningar 
att bemästra både 

ekonomiskt och geopolitiskt. För oss som 
investerare är det nu än mer viktigt att ta 
med oss vetskapen om att marknadens 
och investerarkollektivets risktagande 
ökat och fortsätter öka i den pågående 
”jakten på avkastning”. Riskerna ökar i 
takt med stigande tillgångspriser och så 
länge riskinsikten (och därmed även risk-
toleransen) inte är ikapp risktagandet 
kommer vi även framöver tyvärr tvingas 
leva med en ”stökig” marknad. Därför är 
det extra viktigt att se över sitt sparande. 
Vi hjälper dig; med våra fonder kan du 
själv välja risknivå - läs mer om risk och 
avkastning - och hur du enkelt kan få en 
överblick över ditt sparande på sid 14.

De låga (och i Sverige negativa) styrrän-
torna innebär både nya möjligheter och 
utmaningar för att kunna skapa avkast-
ning. 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 ak-
tie- och räntemarknaden. Med det som 
utgångspunkt kan det därför vara tryggt 
att veta att vår investeringsfilosofi, vilken 
varit densamma sedan starten 2002, över 
tid har visat sig vara framgångsrik. ”Kvit-
ton” för oss på detta är förutom över tid 
uppnådd avkastning, alla de utmärkelser 
vi erhållit både för vår aktie- och ränte-
fondsförvaltning 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 2016 kan du 
läsa mer om vår investeringsfilosofi, ut-
vecklingen för samtliga av våra fonder 
men även om hur vi ser på ansvarsfulla 
investeringar, om att välja PPM-sparande 
och hur du kan bygga din egen fondport-
följ. På vår hemsida kan du läsa mer om 
respektive fond. Saldobesked och kon-
trolluppgift skickas till alla direktspara-
re. Fondernas formella Årsberättelse för 
2016 finns tillgänglig under april månad, 
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!

I oktober startade Spiltan Globalfond In-
vestmentbolag - ett bra alternativ för alla 
som söker en Smart Global Indexfond. 
Fonden var redan vid årsskiftet en av de 
mest valda globalfonderna på flera fond-
torg. Fonden är en global variant av vår 
populära och prisbelönta Spiltan Aktie-
fond Investmentbolag men vår nya fond 
har istället inriktning på investmentbolag 
över hela världen. Enkelt och effektivt.

Sverigeturnén fortsätter. Under året har vi 
medverkat vid flera stora sparmässor och 
även hållit ett 50-tal egna sparträffar runt 
om i Sverige. Flera sparträffar är redan in-
bokade för 2017. Vi reser mycket så håll 
utkik på vår hemsida under Kalendarium 
så vet du när vi har en sparträff nära dig. 

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. Du 
är alltid välkommen att ta kontakt med 
oss; tel: 08-545 813 40 eller e-post: fon-
der@spiltan.se.

Med vänliga hälsningar och en önskan om 
ett framgångsrikt 2017,
 
Erik Brändström
VD, Spiltan Fonder

VD har ordet

Bra start för Globalfonden

Träffa oss på vår Sverigeturné

Bästa andelsägare,

 

Kvartal 4, 2016
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Välkomstpresent till alla 
direktsparare

Boken är lätt att läsa och enkel att förstå 
och hjälper dig att välja rätt bland utbu-
det av finansiella produkter.  Boken har 
sålts i över 120 000 exemplar och för-
fattare är Per H Börjesson, ordförande i 
Spiltan Fonder.  

Alla direktsparare i 
våra fonder får boken 
”Så här kan alla sven-
skar bli miljonärer” 
i välkomstpresent. I 
boken får du konk-
reta förslag för att 
kunna bygga upp ett  
kapital och dessutom 
möjlighet att lära dig 
mer om de finansiella 
marknaderna. 

Utmärkelser under 2016: Spiltan Aktiefond Småland utsedd till ”Bästa Sverigefond” av Lipper 
Awards för tredje året i rad, Spiltan Aktiefond Investmentbolag för tredje gången av fyra möjliga 
framröstad till utmärkelsen ”Läsarnas favorit” av tidningen Privata Affärers läsare och Spiltan 
Räntefond Sverige fick utmärkelsen ”Bästa Räntefond 2015” av Fondmarknaden.se.

Helårsrapport 2016

PS. Nyårslöftet? Det är aldrig för 
sent att starta ett månadssparande!
Vi på Spiltan Fonder är övertygande 
om att det bästa sparandet speci-
ellt när det gäller aktiefonder är att 
månadsspara. Ta kontakt med oss så 
hjälper vi dig att komma igång. Det är 
enkelt!



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% 

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Avkastning:
Procent t.o.m

2016-12-31
Aktiefond  

Stabil
Mål 7 %
per år

SIXPRX

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%

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, diversifierad  

Förvaltningsmål: Stabil utveckl. (7%/år)

Startdatum: 2002-12-02

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 549,43

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 5/7

Bankgiro: 5483-9220

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0001015348

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Erik Brändström

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 339 184

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.

Kvartalsrapport 4, 2016

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

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Troax Group
Hexagon B
Assa Abloy B
Autoliv
Bulten
Dometic Group
NetEnt B
Hexpol B
Nordic Waterproofing
Kindred Group

6,2%
5,9%
5,9%
5,8%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, Sverige

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2002-12-02

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 561,20

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 5483-9295

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0001015355

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Pär Andersson

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 152 181

Spiltan Aktiefond Sverige
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond som placerar oberoende av storlek på företag och bransch. Stor 
tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda företagets affärsidé, företag-
sledning och långsiktiga framtidsutsikter. Målsättningen är att fondens utveckling över 
tiden ska överträffa Stockholmsbörsen.

Kvartalsrapport 4 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Under årets sista kvartal steg Aktiefond 
Sverige med 1,7%, samtidigt som Stock-
holmsbörsen steg med 3,4%. Sedan start 
har Aktiefond Sverige i genomsnitt levere-
rat en avkastning på +14,6% per år. Detta 
motsvarar en totalavkastning på +585%, 
vilket är ca 159 procentenheter bättre än 
jämförelseindex! Ser vi såväl på 3 som 5 
år har Aktiefond Sverige överträffat Stock-
holmsbörsen rejält!

Av Aktiefond Sveriges större innehav gick 
Troax bäst under årets sista kvartal med 
en uppgång på drygt 14%, vilket är drygt 
10 procentenheter bättre än Stockholms-
börsen under motsvarande period. Troax 
har förvärvat bolaget Folding Guard som 
är en ledande tillverkare av nätväggar 
och skyddslösningar. Ett mycket viktigt 
strategiskt förvärv av Troax för att på all-
var etablera sig på den Nordamerikanska 
marknaden. Ett annat större innehav som 
gått bra under perioden är Autoliv med en 
uppgång på ca 13%. Autoliv har en mycket 
stark marknadsposition globalt vad gäller 
bilsäkerhet och jag tycker att värdering-
en av bolaget är attraktiv. Slutligen vill jag 
nämna Fortnox som steg med fantastiska 
25%. Återigen levererade bolaget en kvar-
talsrapport för årets tredje kvartal som 
slog marknadens förväntningar! Av de 
större innehaven som ej har orkat under 
kvartalet finner vi bl a Hexagon (-13%). 
Det pågår en insiderutredning mot Hex-
agons VD Ola Rollén och detta har kort-
siktigt pressat kursen. Nya innehav under 
kvartalet är Dometic samt Volati. Dometic 
är den ledande aktören för premiumpro-
dukter inom klimat, hygien & sanitet samt 
mat & dryck för bl a husbilar, husvagnar 

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

samt båtar. Exempel på produkter är t ex 
luftkonditioneringssystem, spisar samt 
portabla kylboxar etc.  Med en låg värde-
ring, låg nettoskuld samt en stark struktu-
rell tillväxt för friluftsliv så tycker jag att 
Dometic är en mycket intressant place-
ring. Volati börsintroducerades på Stock-
holmsbörsen i slutet av november. Det är 
ett handelsbolag som framförallt skapar 
tillväxt genom att förvärva mindre bolag i 
storleksklassen 50 – 300 miljoner kronor. 
Genom att förvärva mindre bolag möter 
Volati mindre konkurrens, som i sin tur 
gör att de kan förvärva bolagen relativt 
billigt. Bolaget fokuserar idag på följande 
tre affärsområden – handel, konsument 
samt industri – där handel är störst. Star-
ka kassaflöden samt långsiktig ägarpolicy 
talar till Volatis fördel. Finansieringen har 
skett via avyttring av Intrum Justitia samt 
Billerud. 

Ibland är det lite skakigt på aktiemarkna-
den och en del bolag levererar inte som 
förväntat. Då kan det vara lätt att bli ner-
vös och börja hoppa från ”tuva till tuva”. 
Historien visar att det inte brukar vara 
en bra strategi. Jag har istället succesivt 
under kvartalet köpt mer i de bolag som 
aktiemarknaden på kort sikt inte värderar 
till sitt rätta värde – exempelvis Hexagon, 
NetEnt samt Hexpol. Över tid är det ju vär-
det som på bolaget som styr priset! Jag är 
komfortabel med att Aktiefond Sverige 
över tiden kommer ge andelsägarna en 
god avkastning.  

Pär Andersson, 5 januari 2017

Investeringsfilosofin ligger fast!

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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Aktiefond  

Sverige
SIXPRX

Hittills i år +6,4% +9,7%

1 år +6,4% +9,7%

3 år +61,2% +40,4%

5 år +147,7% +109,7%

Från start
(2002-12-02)

+585,0% +426,3%
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Värdeutveckling: 2007-03-05 -- 2016-12-31

tic samt Hoist Finance. Dometic är den 
ledande aktören för premiumprodukter 
inom klimat, hygien & sanitet samt mat & 
dryck för bl a husbilar, husvagnar samt bå-
tar. Exempel på produkter är t ex luftkon-
ditioneringssystem, spisar samt portabla 
kylboxar etc.  Med en låg värdering, låg 
nettoskuld samt en stark strukturell till-
växt för friluftsliv så tycker vi att Dometic 
är en mycket intressant placering. Hoist 
Finance är verksamt inom skuldinveste-
ringar/inkasso och är en av de större ak-
törerna i Europa. Pga ökade regulatoriska 
krav på bankerna så väljer de att sälja av 
skuldportföljer med förfallna krediter till 
företag som t ex Hoist Finance. Denna 
strukturella/legala tillväxt gynnar givetvis 
Hoist Finance. Vi anser att Hoist Finan-
ce är undervärderat, givet en förväntad 
vinsttillväxt de kommande åren på 15-
20%. Finansieringen har skett via avyttring 
av Intrum Justitia samt Sandvik.

Aktiefond Dalarna lägger ytterligare ett 
bra kvartal bakom sig och vi är mycket 
nöjda med fondens uppgång under 2016 
på ca +20%, att jämföra med Stockholms-
börsens ca +10%. Aktiefond Dalarna har 
verkligen fått betalt för sina innehav i år! 
Vi kommer hålla fast vid vår placerings-
filosofi – dvs långsiktighet, uthållighet 
samt tålamod. Vi är komfortabla med att 
detta förhållningssätt över tiden kommer 
ge goda förutsättningar för andelsägarna 
i Aktiefond Dalarna att få en bra avkast-
ning.

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,
5 januari 2017

Investeringsfilosofin ligger fast!

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

NP3 Fastigheter
Diös Fastigheter
ABB
Skistar B
Bahnhof B
Clas Ohlson B
SSAB A
Boliden
Stora Enso
Dometic Group

6,4%
6,3%
6,1%
6,0%
6,0%
5,9%
4,5%
4,5%
4,4%
4,1%

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, regional

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2007-03-05

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 192,85

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 5537-2080

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0001938788

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Pär Andersson

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 119 891

Spiltan Aktiefond Dalarna
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Dalaregionen. Placeringar 
görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen 
och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och lång-
siktiga framtidsutsikter. Fonden kan även investera i onoterade aktier i bolag 
med säte i Dalarna.

Kvartalsrapport 4, 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Under årets sista kvartal steg sig Aktiefond 
Dalarna med nästan 6%, vilket vi är till-
freds med då Stockholmsbörsen steg med 
3,4%. Sett över helåret 2016 är AF Dalarna 
upp fantastiska 20,2%, att jämföra med 
Stockholmsbörsens knappa +10%. Sedan 
start har Aktiefond Dalarna gått upp med 
115%.

Målet är att 50% av bolagen i fonden ska 
ha anknytning till Dalaregionen, varav upp 
till 10 procentenheter i onoterade bolag 
med säte i Dalarna. Resterande ca 50% 
utgör så kallad ”stockpicking”, det vill säga 
enskilda val av bolag på Stockholmsbör-
sen.
I kategorin Dalaföretag ingår följande fö-
retag: ABB, Bahnhof, Boliden, Clas Ohlson, 
Diös, LC Tec Holding, NP 3 Fastigheter 
AB, Scandbook, Skistar, SSAB samt Stora 
Enso. Av de större regionala bolagen är 
det främst SSAB som utmärker sig med 
en uppgång på 37%! Bolaget levererade 
återigen en kvartalsrapport som översteg 
marknadens förväntningar och guidade 
om högre priser/marginaler. Ytterligare ett 
regionalt bolag som gått bra under kvarta-
let är Stora Enso (+29%). Arbetet med att 
byta affärsmix, vilket innebär en satsning 
på de lönsamma divisionerna konsument-
kartong samt förpackningar, verkar bära 
frukt. 
Bland de icke-regionala bolagen var det 
Fortnox som gick allra bäst under årets sis-
ta kvartal med en uppgång på 25%! Återi-
gen levererade bolaget en kvartalsrapport 
för årets tredje kvartal som slog markna-
dens förväntningar!
Nya innehav under kvartalet är Dome-

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Aktiefond  
Dalarna

SIXPRX

Hittills i år +20,2% +9,7%

1 år +20,2% +9,7%

3 år +55,6% +40,4%

5 år +119,1% +109,7%

Från start  
(2007-03-05)

+115,2% +109,4%
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gien & sanitet samt mat & dryck för bl.a. 
husbilar, husvagnar samt båtar. Exempel 
på produkter är t ex luftkonditionerings-
system, spisar samt portabla kylboxar etc.  
Med en låg värdering, låg nettoskuld samt 
en stark strukturell tillväxt för friluftsliv så 
tycker vi att Dometic är en mycket intres-
sant placering. Vi har också passat på att 
öka i Thule, då vi ser en stark strukturell 
tillväxt för bolag som är exponerade mot 
friluftslivssegmentet. Finansieringen har 
skett via avyttring av Intrum Justitia samt 
Billerud.

Ibland är det lite skakigt på aktiemarkna-
den och en del bolag levererar inte som 
förväntat. Då kan det vara lätt att bli ner-
vös och börja hoppa från ”tuva till tuva”. 
Historien visar att det inte brukar vara en 
bra strategi. Vi har istället succesivt under 
kvartalet köpt mer i de bolag som aktie-
marknaden på kort sikt inte värderar till 
sitt rätta värde – exempelvis Inwido och 
Bufab. Över tid är det ju värdet som på 
bolaget som styr priset! Vi är komforta-
bla med att Aktiefond Småland över tiden 
kommer ge andelsägarna en god avkast-
ning.

Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv,
5 januari 2017

Investeringsfilosofin ligger fast!

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Troax Group
Bufab Holding
Nibe Industrier B
Inwido
New Wave Group B
Hexpol B
Husqvarna B
Thule Group
Fagerhult
Dometic Group

6,2%
6,0%
6,0%
6,0%
4,9%
4,7%
4,5%
4,2%
4,2%
4,1%

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, regional

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2008-06-25

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 355,19

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 297-3105

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0002566349

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Pär Andersson

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 1,5% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 272 898

Spiltan Aktiefond Småland
Fondens inriktning
En aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Smålandsregionen. Placering-
ar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen 
och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsikti-
ga framtidsutsikter. Fonden kan även investera i onoterade aktier i bolag med säte i 
Småland.

Kvartalsrapport 4, 2016

Aktivt förvaltad aktiefond:

Under årets sista kvartal steg Aktiefond 
Småland med +1%, att jämföra med Stock-
holmsbörsen som steg med 3,4%. Sett 
över helåret 2016 är Aktiefond Småland 
upp med goda 10,8%, vilket är drygt 1,1 
procentenhet bättre än Stockholmsbör-
sen. Sedan start har Aktiefond Småland 
gått upp med 272%, vilket är 126 procent-
enheter bättre än jämförelseindex!

Placeringsinriktningen på fonden är ca 
60% utvalda bolag med anknytning till 
Smålandsregionen, varav upp till 10 pro-
centenheter i onoterade bolag med säte i 
Småland. Resterande ca 40% utgör så kall-
ad ”stockpicking”, det vill säga enskilda val 
av bolag på Stockholmsbörsen.
 I kategorin Småländska företag 
ingår följande företag: Ages Industri, Bergs 
Timber, Bufab, Electra, Fagerhult, Fortnox, 
Garo, Hexpol, Husqvarna, Inwido, Itab 
Shop Concept, JLT, Kabe, Lammhult Design 
Group, New Wave Group, Nibe, OEM, Pro-
filgruppen, Rejlers, Sensys Gatso Group, 
Thule, Troax samt Xano Industrier.
 Av de större regionala bolagen är 
det återigen Troax som utmärker sig med 
en uppgång på drygt 14% under kvartalet. 
Troax har förvärvat bolaget Folding Guard 
som är en ledande tillverkare av nätväg-
gar och skyddslösningar. Ett mycket viktigt 
strategiskt förvärv av Troax för att på all-
var etablera sig på den Nordamerikanska 
marknaden. Även Fortnox (+25%) samt 
Bufab (+14%) har bidragit väl till fondens 
utveckling.
 Nytt innehav under kvartalet är 
Dometic. Dometic är den ledande aktören 
för premiumprodukter inom klimat, hy-

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Aktiefond  
Småland

SIXPRX

Hittills i år +10,8% +9,7%

1 år +10,8% +9,7%

3 år +75,9% +40,4%

5 år +189,7% +109,7%

Från start  
(2008-06-25)

+271,9% +146,2%

Spiltan Aktiefond Småland utsågs till ”Bästa Sverige-
fond 2015”, på säväl 3 som 5 års sikt, av fondutvär-
deringsföretaget Lipper Awards.

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se
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Värdeutveckling: 2011-11-30 – 2016-12-31

Fondens största innehav utgörs av Indu-
strivärden, Investor, Kinnevik och Lund-
bergs. Tillsammans ger det med innehav 
i de övriga investmentbolagen en mycket 
bred exponering mot Stockholmsbörsen. 
Tillgångarna i Industrivärden, men även 
till största delen i Investor, består av de 
största noterade bolagen på Stockholms-
börsen. Totalt är vi indirekta delägare i 
mer än 75 börsnoterade bolag. Dessutom 
får vi del av värdeökning i direktägda till-
gångar i en mängd olika branscher genom 
våra innehav i bolag som Latour, Ratos, 
ICA Gruppen, Kinnevik och Lundbergs. 
Genom Kinnevik är vi delägare i verksam-
heter inom flera konsumentrelaterade 
tillväxtsektorer och genom Lundbergs är 
vi även delägare i en av de stora, fram-
gångsrika privata fastighetsportföljerna i 
Sverige. Sammantaget erbjuder Aktiefond 
Investmentbolag möjlighet till bättre av-
kastning än en traditionell indexfond, till 
en mycket låg förvaltningsavgift.

Erik Brändström & Jörgen Wärmlöv,
5 januari 2017 

PS. Enkelt är effektivt! Fem stjärnor hos 
Morningstar, på både 3 och 5 års sikt. 
Utsedd till ”Läsarnas Favorit” 2015, 2014 
och 2013 av Privata Affärer samt korad till 
”Svensk mästare 2012” av DI; bäst i klas-
sen bland de stora Sverigefonderna! Fon-
den erhåller även regelbundet genomgå-
ende positiva omdömen från fondexperter 
på bl a Morningstar, DN, SvD, Privata Affä-
rer och Aktiespararna. Fonden är en av de 
mest köpta fonderna på flera av de stora 
fondtorgen.

En smart indexfond!

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Industrivärden C
Investor B
Lundbergföretagen B
Kinnevik B
XACT OMXS30
ICA Gruppen
Ratos B
Latour Investment B
Melker Schörling
Creades A

26,9%
26,9%
10,2%
10,1%
4,5%
4,3%
4,3%
4,2%
4,2%
1,4%

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, passiv

Förvaltningsmål: Bättre än Sthlmbörsen

Startdatum: 2011-11-30

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 275,46

Jämförelseindex: SIXPRX

Riskklass: 6/7

Bankgiro: 811-5701

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0004297927

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Erik Brändström

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,2% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: Ej i PPM

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Fondens inriktning
En passivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj av svenska 
investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en 
traditionell indexfond. Fonden har en mycket låg förvaltningsavgift.

Kvartalsrapport 4, 2016

Passivt förvaltad aktiefond:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en 
smart indexfond. Helt enkelt ett bra alter-
nativ för alla som söker en passivt förval-
tad svensk aktieindexfond. Fonden place-
rar i en koncentrerad portfölj av svenska 
investmentbolag. Genom att investera i 
investmentbolag, som är aktiva ägare i 
sina underliggande portföljbolag, har fon-
den förutsättningar att över tiden erbjuda 
bättre avkastning än en traditionell index-
fond. Målsättningen är därför, till skillnad 
från ”vanliga” indexfonder, att över tid slå 
Stockholmsbörsen. En passiv förvaltning 
av fonden möjliggör en låg avgift. Spiltan 
Aktiefond Investmentbolag är en smart 
aktieindexfond med en mycket låg avgift 
på 0,2%.

Bättre än index! Under kvartalet steg fon-
den med 4,2% vilket kan jämföras med 
Stockholmbörsens index (SIXPRX) upp-
gång på 3,4% för samma period. Även 
från årsskiftet är fonden med en uppgång 
på +12,4% bättre än Stockholmbörsens 
+9,7% för samma period. Vi får fortsatt bra 
betalt - i form av värde och kursutveckling 
- för det arbete som utförs i våra invest-
mentbolag. I det fall något av bolagen un-
der en period inte når sin fulla potential 
har diversifieringen vi får tack vare port-
följfördelningen gett effekt, vilket visar på 
styrkan med den goda riskspridning vi er-
håller med en portfölj av investmentbolag. 
Men det finns - som vi sagt tidigare - ingen 
garanti för att fonden kommer att slå in-
dex varje kvartal eller år. Från start, i slutet 
på 2011, är dock fonden upp med 176% 
och är därmed hela 64 procentenheter 
bättre än index.

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Aktiefond  

Investmentbolag
SIXPRX

Hittills i år +12,4% +9,7%

1 år +12,4% +9,7%

3 år +71,2% +40,4%

5 år +168,2% +109,7%

Från start  
(2011-11-30)

175,5% +111,9%
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SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Värdeutveckling: 2016-10-04 – 2016-12-31

tidigt som bolag vars aktie stigit i kurs inte 
får en alltför stor vikt i portföljen, vilket 
skulle öka risken mot ett enskilt invest-
mentbolag. En riskhanteringsstrategi som 
varit framgångsrik i vår förvaltning.

Fondens största innehav utgörs War-
ren Buffetts investmentbolag Berkshire 
Hathaway, Danaher Corporation, Brook-
field Asset Management, Fairfax Financi-
al Holdings och Markel Corporation. Till-
sammans med övriga investmentbolag 
ger fonden en mycket bred exponering 
mot bolag och branscher på marknader 
runt om i världen. Att vi dessutom låter 
erkänt duktiga investerare göra de aktiva 
urvalen av bolagen har historiskt varit en 
mycket bra strategi och vi har stort för-
troende för den även framöver. Spiltan 
Globalfond Investmentbolag strävar efter 
att följa globalindex såväl geografiska som 
branschmässiga fördelning. I dagsläget 
innebär detta en fördelning på ca 60% 
Nordamerika, 27% Europa och 13% Asien/
övrigt. Sammantaget är fonden ett smart 
sätt att få exponering mot kvalitetsbolag 
runt om i världen som investeringsproffs 
valt ut. Dessutom på ett smidigt och kost-
nadseffektivt sätt!

Jörgen Wärmlöv & Erik Brändström,
5 januari 2017

PS. Fonden har fått många positiva om-
dömen från fondexperter på Dagens Indu-
stri, Privata Affärer, Placera.nu och Mor-
ningstar m fl och var i början på december 
bl a en av de mest köpta fonderna på Av-
anzas fondtorg!

En smart globalfond!

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Berkshire Hathaway
Markel Corp
Brookfield Asset Man.
Danaher Corp
Fairfax Financial Holdings
Loews Corp
Exor
Groupe Bruxelles Lambert
Softbank Corp
Liberty Global

8,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
4,1%
4,1%
4,1%
4,0%

Fondfakta:
Strategi: Aktiefond, passiv

Förvaltningsmål: Bättre än globalindex

Startdatum: 2016-10-04

Startkurs: 100,00

NAV 2016-12-31: 108,00

Jämförelseindex: MSCI World NR

Riskklass: 5/7

Bankgiro: 253-7959

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE0008613939

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv förvaltare: Jörgen Wärmlöv

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,5% per år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 358 309

Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fondens inriktning
En passivt förvaltad globalfond som investerar i ett urval av ca 30 st in-
vestmentbolag runt om i världen. Genom fonden får du en exponering 
som liknar globalindex gällande geografisk- och branschmässig risksprid-
ning. Målsättningen är att över tid ge en avkastning som överstiger glo-
balindex, till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.

Kvartalsrapport 4, 2016

Passivt förvaltad aktiefond:

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en 
smart globalfond som är passivt förvaltad 
med en låg avgift. Fonden investerar i ett 
urval av (ca 30 st) framgångsrika invest-
mentbolag runt om i världen. Det gör att 
du därigenom investerar tillsammans med 
några av världens bästa investerare och 
blir delägare i ett stort antal kvalitetsbo-
lag – det kallar vi att investera smart! Helt 
enkelt en fond där investeringsproffs från 
olika delar av världen tar hand om din in-
vestering. Målsättningen för fonden är att 
över tid ge en avkastning som överstiger 
globalindex, men till en avgift som ligger 
i nivå med vanliga globala indexfonder. 
Aktiv förvaltning till en passiv avgift helt 
enkelt - ett smart sätt för dig som vill in-
vestera globalt!

Sedan starten den 4 oktober till och med 
årsskiftet var fonden upp 8,0% jämfört 
med utvecklingen för globalindex som var 
upp 8,3% under samma period. Globalfon-
der som grupp har under perioden haft 
draghjälp av en stärkt dollarkurs och det 
är viktigt att komma ihåg att förändringar 
i valutakurser kan påverka fondens avkast-
ning såväl postivit som negativt. På kort 
sikt kan fonden komma att gå både bättre 
och sämre än index, men på lång sikt tror 
vi att fonden har goda förutsättningar att 
överträffa globalindex.
 Trots den marknadsoro som finns 
i vår omvärld känner vi oss trygga med den 
riskspridning fonden ger både geografiskt 
och mellan branscher. Genom att dessut-
om se till att portföljinnehaven ligger kring 
sina målvikter kan vi utnyttja tillfällen vid 
kursnedgångar för att köpa fler aktier sam-

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Globalfond  

Investmentbolag
Global-
index

Hittills i år +8,0% +8,3%

1 år - -

3 år - -

5 år - -

Från start  
(2016-10-04)

+8,0% +8,3%
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Värdeutveckling: 2014-04-02 -- 2016-12-31

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Klövern
Storebrand
Landshypotek
Fastpartner
SBAB
Vattenfall
Betsson
Heimstaden
Klarna
Victoria Park

3,9%
3,5%
3,5%
3,4%
3,4%
3,3%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

Fondfakta:
Strategi: Högräntefond, aktiv

Förvaltningsmål: Bättre än index (SSVX)

Startdatum: 2014-04-02

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 104,89

Jämförelseindex: SSVX

Riskklass: 3/7

Bankgiro: 533-9924

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0005798329

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Lars Lönnquist

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,75% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 560 599

Spiltan Högräntefond
Fondens inriktning
Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobliga-
tioner, men kan även placera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden 
får placera i nordiska bolag, men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden 
för placeringarna, mätt på den totalta fondförmögenheten, kan variera mellan 0-10 år.

Kvartalsrapport 4, 2016

Aktivt förvaltad räntefond:

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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Spiltan

Högräntefond
SSVX

Hittills i år +6,89% -0,65%

1 år +6,89% -0,65%

3 år - -

5 år - -

Från start  
(2014-04-02)

+4,89% -0,62%

Året avslutades starkt med en avkast-
ning för det fjärde kvartalet på 1,40% och 
uppgången för helåret kan summeras till 
smått sensationella 6,89%. Skälen bakom 
den goda avkastningen går till viss del att 
finna i centralbankernas expansiva pen-
ningpolitik, men framförallt i en stringent 
och väl utförd bolagsanalys där vi varit 
framgångsrika med att investera i bolag 
som under året lyckats förbättra sina fi-
nansiella nyckeltal. Under årets sista kvar-
tal har de globala långräntorna stigit kraf-
tigt på förväntningar om lånefinansierade 
infrastruktursatsningar i USA och slutet på 
en lång global stimulansfest med världens 
centralbanker som värd.   

Merparten av fondens kapital är inves-
terat i företagsobligationer med rörlig 
ränta (FRN) utgivna av svenska bolag i 
svenska kronor. Kreditlöptiden uppgår till 
3,2 år och ränterisken är kort så att fon-
dens avkastning inte påverkas av stigande 
långräntor. Innehaven är väldiversifierade 
med utlåning till bland annat fastighetsbo-
lagen Klövern och Fastpartner som båda 
gynnas av en stark ekonomisk utveckling i 
Stockholmsregionen, förlagslån utgivna av 
bolåneinstituten SBAB och Landshypotek, 
finanskoncernen Storebrand och statligt 
ägda Vattenfall samt intressanta snabb-
växande bolag såsom betaltjänstbolaget 
Klarna och spelbolaget Betsson. 

Om 2016 var året då samtliga stjärnor stod 
rätt på räntehimlen så är prognosen mer 
osäker inför det nya året med mer moln på 
himlen och risk för regn;

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

• Centralbanker världen över kommer 
succesivt stänga pengakranen som va-
rit fullt öppen de senaste 8 åren och en 
uppenbar risk är då att indragen likviditet 
kommer få tillgångspriser att utvecklas 
långsammare, såvida inte den reala eko-
nomin och företagens vinster börjar visa 
tecken på tillväxt.
• I flertalet ekonomier befinner vi oss nära 
fullt kapacitetsutnyttjande, vilket kräver 
investeringar för att det inte ska uppstå 
flaskhalsar som leder till stigande infla-
tionstendenser. Investeringar kräver kapi-
tal och ökad skuldsättning på statlig eller 
privat nivå leder till stigande räntor, högre 
kreditspreadar och brantare räntekurvor.
• Populistiska strömningar råder i många 
länder i Europa och 2017 är året då 
många politiska ledare riskerar att bytas 
ut i parlamentsval, presidentval eller ny-
val, Brexitförhandlingarna går in i ett kri-
tiskt skede, samtidigt som en ökad global 
protektionism redan påverkat tillväxten i 
världshandeln negativt.

I en osäker och turbulent omvärld med 
betydande ekonomiska och geopolitiska 
risker gäller det att ha en placeringsfiloso-
fi som med omsorg väljer ut investeringar 
i bolag lämpade för framtidens utmaning-
ar. Vi är övertygade om att en noggrann 
bolagsanalys är avgörande för att, oavsett 
marknadssituation, kunna leverera en god 
avkastning och de bolag vi letar efter är de 
som har en förutsägbar och hållbar affärs-
modell, ”verkliga vinster” som skapar be-
tydande kassaflöden, stabil balansräkning 
samt bra ledning och starka ägare.   

Lars Lönnquist & Nicklas Segerdahl,
5 januari 2017

Vad kan vi förvänta oss framöver?
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Värdeutveckling: 2007-09-17 -- 2016-12-31

Fondens 10 största innehav:
Bolag Andel av fonden

Klövern
Akelius
Castellum
Getinge
SSAB
Fabege
SBAB
Balder
Volkswagen Finans
Hexagon

5,2%
4,7%
4,3%
4,1%
3,9%
3,9%
3,6%
3,4%
3,1%
3,1%

Fondfakta:
Strategi: Räntefond, Sverige, kort

Förvaltningsmål: Bättre än index (SSVX)

Startdatum: 2007-09-17

Startkurs: 100

NAV 2016-12-31: 119,05

Jämförelseindex: SSVX

Riskklass: 1/7

Bankgiro: 5662-5007

Lägsta belopp: 100 kr

ISIN: SE 0002152140

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Ansv. förvaltare: Lars Lönnquist

Förvaringsinstitut: Swedbank

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Revisor: BDO

Kursnotering: Dagligen

Förvaltningsavgift: 0,1% / år (0% in- /utavg.)

Teckning/inlösen: Dagligen

PPM-nr: 972 497

Spiltan Räntefond Sverige
Fondens inriktning
Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntebärande överlåtbara 
värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska 
kronor. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på 
den totala fondförmögenheten, är maximalt ett år.

Kvartalsrapport 4, 2016

Fondens goda avkastning fortsatte under 
det fjärde kvartalet med ytterligare 0,46% 
och för helåret 2016 lyckades vi till en låg 
risk uppnå smått fantastiska 2,40%. Året 
har varit bra för investeringar i företags-
krediter där centralbankers strävan efter 
att skapa inflation har lett till låga räntor 
och en stark efterfrågan på räntebärande 
placeringar samtidigt som våra bolag och 
den svenska ekonomin fortsatt att utveck-
las väl. Hälften av årets avkastning går att 
hänföra till bolagsval där de bolag som vi 
investerat i förbättrat lönsamheten samt 
stärkt upp balansräkningen. Detta har lett 
till lägre avkastningskrav från investerare 
och stigande kurser på bolagens obliga-
tioner. Mycket pekar mot att perioden av 
penningpolitisk stimulans går mot sitt slut 
och detta är i grunden positivt då det vi-
sar att risken för deflation och recession 
i världen har minskat. Den amerikanska 
centralbanken (Federal Reserve) har höjt 
räntan och flaggar för ytterligare ett par 
höjningar under 2017 samtidigt som ECB 
och Riksbanken börjar diskutera neddrag-
ningar av de kvantitativa lättnader (stöd-
köpsprogram) som funnits på plats sedan 
våren 2015.

Drygt 40% av fondens kapital är placerat i 
korta företagscertifikat och resterande del 
i företagsobligationer till rörlig ränta ut-
givna av huvudsakligen stabila börsbolag. 
Därmed är ränterisken låg (3 mån), vilket 
gör att fonden inte nämnvärt påverkas av 
stigande marknadsräntor. Strategin under 
året har varit att minska löptiden i fon-
den (fn 1,5 år) och samtidigt hålla uppe 
avkastningen då det som primärt skapar 

Utvecklingen det senaste kvartalet

Fondens innehav

avkastning i fonden är valet av bolag och 
dess utveckling. Fondens tre största inne-
hav är fastighetsbolagen Klövern, Akelius 
samt Castellum. Här får man en bra mix 
av både kommersiella fastigheter och bo-
städer i olika regioner samt bolag med en 
stark position och bra kassaflöden.  Vida-
re ser stålbolaget SSAB attraktivt ut givet 
avkastningen efter nyemission, kostnads-
besparingar samt begynnande uppgång i 
råvarupriser. Förlagslån utgivna av SBAB, 
Nordea, Länsförsäkringar och försäkrings-
bolaget IF  ger också en god riskjusterad 
avkastning och bidrag till fondens avkast-
ning.

Om vi ska försöka titta in i spåkulan och 
säga något om 2017 så kan vi konstatera 
att centralbankerna har nått vägs ände 
beträffande den penningpolitiska stimu-
lansen samtidigt som vi har ett antal val i 
Europa - presidentval i Frankrike samt par-
lamentsval i Holland, Tyskland och kan-
ske även nyval i Italien. Därtill föreligger 
en stor portion av geopolitisk osäkerhet, 
populistiska strömningar, en amerikansk 
president som talar om protektionism 
och lånefinansierade infrastrukturinves-
teringar samt Brexitförhandlingar mellan 
EU och UK som kommer gå in i ett avgö-
rande skede. Med detta sagt så bör vi vara 
förberedda på risken för en generellt lägre 
avkastning på ränteplaceringar, men där 
räntefondens stabila och diversifierade 
innehav har allt som behövs för en fort-
satt god konkurrenskraftig avkastning.

Lars Lönnquist & Nicklas Segerdahl,
5 januari 2017

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen gar anti 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. 

Avkastning:
I procent t o m  

2016-12-31
Räntefond 

Sverige
SSVX

Hittills i år +2,40% -0,65%

1 år +2,40% -0,65%

3 år +5,71% -0,45%

5 år +12,54% +1,64%

Från start  
(2007-09-17)

+28,90% +9,67%

Aktivt förvaltad räntefond:

SPILTAN FONDER AB
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Tel: 08-545 813 40  Fax: 08-796 60 06    
www.spiltanfonder.se  E-post: fonder@spiltan.se
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Det här gör Spiltan Fonder
På Spiltan Fonder arbetar vi alltid utifrån vårt motto – Enkelt är effektivt.Det 
präglar allt vi gör i fondbolaget. Nedan kan du läsa mer om hur vi som fond-
förvaltare ser på olika frågor och faktorer som har betydelse för vårt arbete. 
Vi gör alltid allt vi kan för att motsvara våra andelsägares förtroende och för 
att samtliga av våra fonder skall ge en långsiktigt god avkastning.

12

stora misstagen. Vi undviker helt enkelt att 
investera i bolag som är verksamma inom 
branscher där förutsättningarna är osäkra 
och oförutsägbara. 

Under 2016 har vi deltagit i flertalat 
årsstämmor för bolagen i våra portföl-
jer.  Dessa var främst: Avanza, Berkshire 
Hathaway, Bufab, Bulten, Creades, Electra, 
Heba, Kinnevik, Lammhults, Lundbergs, In-
dustrivärden, Investor, Itab Shop Concept, 
Melker Schörling, Nibe, Ratos, Traction och 
Troax. Därutöver möter våra förvaltare så 
ofta de bara kan såväl bolagsledningar som 
analytiker som bevakar bolagen vi inves-
terar i eller funderar på att investera i. Det 
personliga mötet är en viktig del vid alla in-
vesteringsbeslut. Spiltan Fonder finns även 
representerade i valberedningar i de bolag 
vi är större ägare i dessa var under 2016; 
Bulten, Creades och Electra.

Vi bryr oss – på riktigt! Därför är du själv-
klart alltid mer än välkommen att ringa el-
ler maila in till oss om du har frågor om våra 
fonder eller ditt sparande. Då vi har valt att 
helt fullt fokusera på fondförvaltning får vi 
tyvärr inte ge personlig rådgivning – men vi 
svarar självklart på dina frågor. Vi ser fram 
emot att få höra från dig.

Vårt svar är att det ena inte behöver ute-
sluta det andra och därför erbjuder vi helt 
enkelt båda två. I våra aktivt förvaltade ak-
tie- och räntefonder utgår vi från vår inves-
teringsfilosofi som baserar sig på grundlig 
bolagsanalys, sunt förnuft och att våga ta 
egna beslut. Vi investerar helt enkelt bara 
i bolag vi gillar vilket över tiden visat sig 
vara framgångsrikt. Vi erbjuder också pas-
siv förvaltning genom våra smarta index-
fonder, en för Sverige - Spiltan Aktiefond 
Investmentbolag - och en för världen - Spil-
tan Globalfond Investmentbolag. Gemen-
samt för våra smarta indexfonder är att vi 
tar hjälp av professionella investerare som 
är aktiva och långsiktiga ägare och som 
”gör arbetet åt oss”. Genom att investera i 
”proffsens” investmentbolag blir vi även in-
direkta ägare i ett stort antal kvalitetsbolag. 
Ett smart sätt för alla som vill spara i passiva 
fonder. Aktiv eller passiv förvaltning? Vi vill 
ge våra sparare möjligheten att välja och/
eller kombinera själv – Enkelt och effektivt!

Gemensamt för såväl våra aktie- som rän-
tefonder är en investeringsfilosofi som 
baseras på fundamental analys och vikten 
av att verkligen förstå sig på de bolag vi in-
vesterar i. Sunt förnuft helt enkelt. Vi utgår 
alltid från bolagets verksamhet i så väl våra 
aktie- som räntefonder. Aktien och obliga-
tionen är bara olika sätt att kunna investera 
i det bolag vi valt ut. Det finns flera faktorer 
som utgör ett ramverk för vad som är ett 
”Spiltan Fonder-bolag”, i rutan har vi listat 
de främsta. 

När det pratas investeringar är det ofta 
fullt fokus på att ”hitta vinnarna” men över 
tid har det visat sig att den kloka strategin 
egentligen är att undvika de värsta missta-
gen. Så det bästa sättet att verkligen lyckas 
med att öka värdet på sina tillgångar är mao 
att undvika de stora misstagen.
Genom att vi på Spiltan Fonder har ett tyd-
ligt ramverk för vad ett Spiltan-bolag är ger 
det oss goda förutsättningar att undvika de 

Vi investerar i bolag!

Bolagsbesök och stämmor

Vi svarar - vi finns här för dig!

Aktiv eller passiv förvaltning?

 
Vår syn på ansvarsfulla
investeringar
Spiltan Fonder är en långsiktig invester-
are med fokus på Sverige som genom 
aktiv analys investerar i bolag med en 
ärlig ledning och har en långsiktigt håll-
bar verksamhet samt affärsmodell som 
är begriplig. En långsiktigt hållbar af-
färsmodell avser inte enbart finansiellt 
välskötta bolag som genererar goda vin-
ster, utan bolaget ska även respektera 
och tillämpa internationella normer av-
seende miljö, mänskliga rättigheter, ar-
betsrätt och affärsetik. I Spiltan Fonders 
placeringsråd analyseras löpande in-
tressanta bolag utifrån såväl finansiella 
faktorer som etik- och hållbarhetssyn-
punkt.
Förvaltningen av fonderna sker aktivt 
genom investeringar i värdepapper ut-
givna av bolag vars verksamhet är lång-
siktig och med en hållbar affärsmodell 
där förvaltarna kontinuerligt följer upp 
fondens investeringar. I den löpande 
förvaltningen ingår att kontinuerligt föl-
ja nyhetsflödet kring gjorda investerin-
gar och baserat på detta – om så krävs 
- vidta förändringar i fondens innehav.

 

Spiltan Fonder har skrivit under FN:s 
principer för ansvarsfulla investering-
ar. Det betyder att vi har åtagit oss att 
införliva och implementera ESG-frågor 
(Environment, Social and Corporate 
Governance) i vårt löpande arbete med 
investeringar och bolagsanalys.

Spiltan Fonder har också anslutit sig till 
Hållbarhetsprofilen, vilket är ett forum 
som drivs av SWESIF - Sveriges Forum 
För Hållbara Investeringar. SWESIF:s 
uppgift är att samordna och standard-
isera hur fondförvaltare presenterar 
sitt arbete inom ansvarsfulla- och håll-
bara investeringar. Syftet är att det ska 
bli överskådligt och enklare för sparare 
att jämföra olika förvaltares sätt arbeta 
med frågorna.

FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar

SWESIF - Hållbarhetsprofilen

1. Verksamhet vi förstår
2. Förutsägbar verksamhet
3. Långsiktigt uthållig och hållbar
     verksamhet
4. Höga marginaler och 
    räntabilitet
5. Stabilt kassaflöde
6. Ärlig och rationell ledning 
     samt bra ägare
7. Stabil historik

Bolag vi gillar har:

Framgång = Undvik misstagen

Bolag vi gillar; vårt ramverk för vad som 
är ett "Spiltan Fonder-bolag".



Sedan år 2000 har vi i Sverige kunnat på-
verka hur en del av din statliga pension 
ska placeras genom Premiepensionen 
(eller PPM-pengarna som de ofta kallas). 
Premiepensionen och inkomstpensionen, 
är de delar av din totala pension som du 
kan läsa om i det orange kuvertet som du 
får varje år.

Var långsiktig – det kommer komma så väl 
börsuppgångar som nedgångar under ti-
den man bygger upp sitt pensionskapital. 
Och  dina PPM-pengar kommer fortsätta 
vara investerade i fonder även efter att du 
går i pension och resten av ditt liv. Du har 
med andra ord en väldigt lång placerings-
horisont.
Vårt budskap när det gäller PPM-sparan-
det är att ta det lugnt, det är ett långsik-
tigt sparande och man ska inte drabbas 
av panik när branschaktörer som försöker 
skrämmas eller när det i media skrivs att 
man ska göra ”si eller så”. Välj bra fonder 

Kanske vill du ha ett brett sparande ge-
nom vår smarta globalfond eller basfond, 
Aktiefond Stabil. Söker du en fokuserad 
fond kan du kika på Aktiefond Sverige el-
ler våra nischfonder Aktiefond Småland el-
ler Aktiefond Dalarna. För dig som har lite 
kortare tid tills det är dags att börja ta ut i 
pension kanske någon av våra räntefonder 
med låg eller medelrisk kan passa.

För att byta fonder i ditt PPM-sparande 
loggar du in på Pensionsmyndighetens 
hemsida (www.pensionsmyndigheten.se)
med hjälp av Mobilt Bank-ID, vanligt Bank-
ID eller personlig kod.
När du väl är inloggad har Pensionsmyn-
digheten tagit fram en bra steg-för-steg-
guide som hjälper dig igenom fondbytes-
stegen. För att välja någon eller några av 
Spiltans fonder söker du på fondens namn 
eller fondens PPM-nummer som du hittar 
i tabellen nedan.

från fondbolag du har förtroende för och 
låt sedan pensionspengarna växa på sig i 
lugn och ro. Du klarar det själv!

Sedan Spiltan Fonder startade har våra 
fonder varit en del av premiepensionen 
och vi har så fort vi startat en ny fond an-
mält den till Pensionsmyndigheten som 
administrerar bland annat Premiepen-
sionen. Det gör att alla våra fonder, utom 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag, är till-
gängliga för alla som vill premiepensions-
para hos oss. Dessvärre är Spiltan Aktie-
fond Investmentbolag inte tillgänglig inom 
PPM på grund av att den är en så kallad 
”alternativ investeringsfond”. Om du inte 
själv gör något aktivt val i premiepensio-
nen så placeras dina pengar i det statliga 
alternativet AP7 Såfa.

Vi erbjuder flera fonder som är passar 
för ditt långsiktiga PPM-sparande. Du kan 
själv välja och kombinera våra fonder. 
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Spiltan Fonder i din Premiepension

Vad ska jag välja?

Premiepensionen - du bestämmer

Hur kan man tänka när det 
gäller premiepensionen?

Spiltan Fonder i PPM

Hur gör jag för att byta till Spiltan 
Fonder i PPM?

Fond         PPM-nummer
Aktiefond Stabil  Ett bra bassparande   339 184
Aktiefond Sverige  En fokuserad Sverigefond  152 181
Aktiefond Småland  Närinvesterat i Småland  272 898
Aktiefond Dalarna  Närinvesterat i Dalarna  119 891
Globalfond Investmentbolag En smart globalfond   358 309
Spiltan Högräntefond  Företagsobligationer i Norden 560 599
Räntefond Sverige  Korträntefond med låg avgift  972 497

Byt fonder på www.pensionsmyndigheten.se

Världen, Sverige eller Småland? - Du bestämmer!

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.

Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige får årliga insättningar till Pre-
miepensionen (PPM). Premiepensionen är den del av den allmänna inkom-
stpensionen som du själv får välja hur den ska vara placerad. Spiltan Fonder 
erbjuder bra och långsiktiga fonder som passar för din Premiepension.

Logga in på www.minpension.se 
med hjälp av ditt Bank-ID för att 
få en bra bild av hela din pensi-
on – den allmänna, tjänstepen-
sion från jobbet och eventuellt 
privat pensionssparande.

Få koll på din pension!



premie). I många studier anges den risk-
fria räntan (historiskt genomsnitt) till ca 
3% och riskpremien till ca 4%, vilket gör att 
den genomsnittliga förväntade avkastnin-
gen på aktiemarknaden uppgår till ca 7%. 
Detta är ett genomsnitt, för som alla vet 
svänger aktiemarknaden både upp och ner 
betydligt mer. Beroende på målsättning 
(läs: riskvilja) sätts sammanfattningsvis 
parametrarna för vilken fördelning, mel-
lan aktier och räntebärande, sparandet 
skall ha. Ju högre avkastning du efter-
strävar desto större risk måste du ta och 
då innebär det att aktieandelen måste 
ökas.

När du väl har gjort denna genomgång, dvs 
har ”koll” på hur din befintliga portfölj ser 
ut (2.) och vilken målsättning du har vad 
gäller avkastning (3.),  då kan du börja leta 
kompletterande ”produkter” som passar 
in med din befintliga portfölj och målsät-
tning. Då kan du på rationella grunder byg-
ga upp den långsiktiga sparportfölj som 
passar just dig. 

Välj någon av Spiltan Fonders framgångsri-
ka och prisbelönta aktiva aktiefonder eller 
våra smarta passiva fonder. Om du letar 
efter en låg- eller medelriskfond är våra 
prisvärda räntefonder ett bra val.  Nu är du 
klar - och har dessutom gjort ett klokt och 
medvetet val. Följ upp och utvärdera din 
portfölj några gånger per år.

Bygg din egen fondportfölj  fem steg! 
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Hur ska jag kunna välja bland alla fonder som finns och vad ska jag välja?
Det är en fråga vi får ofta! Svaret är helt enkelt att det beror på din inställning till risk och 
vilken avkastning du vill uppnå. Vi har här helt kort sammanfattat 5 steg för att du själv 
skall kunna komma fram till vilken fond (”produkt”) som passar in i just din sparportfölj. 

Ett grundläggande samband som alltid 
har gällt och kommer att gälla är att för 
att få avkastning måste du ta en viss risk. 
Desto större risk du tar desto större chans 
till hög avkastning. Men baksidan av myn-
tet är att du även kan tappa värde, dvs få 
negativ avkastning. Det finns inga ”gratis” 
pengar och ”om det verkar för bra för att 
vara sant” är det oftast det. Är det hög 
avkastning som utlovas är det per defini-
tion hög risk som måste tas.

Vad är utgångspunkten/nuläget? Målsät-
tningen är att få en samlad bild av alla 
tillgångar och skulder för att kunna ta ett 
rationellt beslut utifrån faktisk risk/avkast-
ningsprofil. Utan att veta detta kan du 
inte gå vidare och bygga en bra långsiktig 
sparportfölj. Totalt sparande är lika med 
summan av alla dina tillgångar. Dela upp 
tillgångarna i en aktiedel och en räntedel 
(här inkluderas även eventuella fasta till-
gångar som t ex bostad men även avdrag 
för lån). Fördelningen mellan aktier och 
räntebärande tillgångar ger dig en bild av 
risknivån och därmed en bild av den gen-
omsnittliga förväntade avkastningen.

Förväntad avkastning på aktiemarknaden 
anges ofta som summan av den ”riskfria 
räntan” + ”riskpremien”. Det betyder att 
för att ta den extra risk det innebär att in-
vestera i aktier, jämfört med den riskfria 
räntan (läs: bankkonto utan bindningstid), 
ska du erhålla extra avkastning (en risk-

Risk och avkastning hänger alltid ihop 
- det finns inga ”gratis” pengar och ”om det är för bra för att vara sant” är det oftast det.
Hur ser din sparportfölj ut? 
- dela upp tillgångarna Sverige/Utland och Aktieplaceringar/Ränteplaceringar
- fördelningen ger avkastning och risknivå.
Den risk du är beredd att ta = förväntad avkastning 
- högre avkastning? Måste ta mer ”risk” = större andel aktier.
Välj ”produkt” utifrån nuläge (2.) och önskat läge (3.)
- kunskap om nuläge och målsättning - då kan du leta ”produkter” som passar in  
med din målsättning. 
Söker du riktigt bra aktie- eller räntefonder?
- välj någon av Spiltan Fonders framgångsrika och prisbelönta aktie- eller räntefonder.

1.

2.

3.

4.

5.

Tänk på följande:

Klart! Men kom ihåg att följa upp med regelbundna intervall.

Nobelpristagaren Albert Einstein lär 
ha kallat ränta-på-räntaeffekten för 
världens åttonde underverk. Vid lån-
ga sparhorisonter ger avkastningen på 
den tidigare avkastningen stor effekt. 
Att starta ett månadssparande är en 
utmärkt grund för att kunna ta vara på 
denna effekt. Om du t ex sparar 800 
kronor i månaden under 25 år med 10 
procent i årlig avkastning har du en 
miljon kronor i slutresultat!

Ränta på ränta världens 
åttonde underverk

5. Söker du riktigt bra aktie- eller 
räntefonder? 

1. Risk och avkastning hänger alltid 
ihop

2. Hur ser din ”portfölj” ut? 
(Nuläge)

3. Den risk du är villig att ta =  
förväntad avkastning! (Önskat läge)

4. Välj ”produkt” utifrån nuläge 
(2.) och önskat läge (3.) 

 

Procent kan vara svårare än 
man tror!

%
En utveckling över t ex tre år på +20%, 
-30%, +40% eller +10%, +10%, +10%. 
Vilket resultat är att föredra?

Att ha en jämn avkastning under flera år, 
har faktiskt större effekt än vad många 
tänker på. Speciellt för alla som har ett 
långsiktigt perspektiv på sina placeringar.

Om man investerar i fonden som går 
+20%, -30%, +40% blir den ackumu-lerade 
avkastningen +18% efter tre år. Medan 
en investering i fonden som gått +10%, 
+10%, +10% ger en avkastning på hela 
+33%. Trots att avkastningen för fonden 
med jämn årlig avkastning vid en första 
anblick kanske ser lägre ut, har den prest-
erat betydligt bättre efter tre år.

Slutsatsen är att det inte är ”topparna” 
man skall jaga utan snarare ”bottnarna” 
som skall undvikas för att kunna få en bra 
avkastning på sitt sparande över tiden.  

Ytterligare ett tänkvärt exempel är att om 
en börs går ned med 50% ett enskilt år 
måste den gå upp med 100% för att kom-
ma tillbaks till ursprunglig nivå. Är börs-
en ned t ex 80% - som vissa ”spännande” 
marknader kan vara ett enskilt år - krävs 
det en uppgång på 500% för att komma 
tillbaks till startpunkten.

Enkel matematik som kan betyda väldigt 
mycket för ditt slutliga förvaltningsresul-
tat.



Vi på Spiltan Fonder:

Erik Brändström, VD samt an-
svarig förvaltare för Aktiefond Sta-
bil och Aktiefond Investmentbolag.  
Tel: 08-545 813 41  
E-post: erik@spiltan.se

Nina Harvey, ansvarig för 
kundsupport. 
Tel: 08-545 813 40 
E-post: nina@spiltan.se

Pär Andersson, ansvarig förval-
tare för Aktiefond Sverige samt 
Aktiefond Dalarna och Aktiefond 
Småland.  
Tel: 08-545 813 49 
E-post: par@spiltan.se

Niklas Larsson, 
marknadsansvarig 
Tel: 08-545 813 45 
E-post: niklas@spiltan.se

Sabina Lindqvist, 
kundsupport
Tel: 08-545 813 40 
E-post: sabina@spiltan.se

Lars Lönnquist, ansvarig förval-
tare för Räntefond Sverige och 
Högräntefond. 
Tel: 08-545 873 93
E-post: lars.lonnquist@spiltan.se

Jörgen Wärmlöv, ansvarig förval-
tare Globalfond Investmentbolag. 
Tel: 08-545 813 46
E-post: jorgen@spiltan.se

Linus Owemyhr, 
marknadsansvarig
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus@spiltan.se

Nicklas Segerdahl, assisterande 
förvaltare räntefonder.
Tel: 08-08-545 873 92
E-post: nicklas.segerdahl@spiltan.se

Kontaktuppgifter:
Post & Besök:  
Spiltan Fonder AB    
Grevgatan 39   
114 53 Stockholm 

Så här köper du våra  
fonder 
Du kan köpa fonderna direkt hos oss 
eller via våra samarbetsparters. På vår 
hemsida under fliken "Köpa & Sälja" 
står det exakt hur du går till väga. Köp 
genomförs till den kurs som gäller den 
dag som pengarna kommer in till fond-
en, vilket normalt tar cirka två bank-
dagar via bankgiro.

Det går bra att månadsspara i fonderna 
via autogiro: se mer information under 
fliken "Köpa & Sälja" på vår hemsida.  
Minsta belopp vid månadssparande är 
100 kronor. Alla direktsparare får saldo-
besked en gång i halvåret.

Fördelar med att vara  
direktkund

Tel: 08 - 545 813 40
Fax: 08 - 796 60 06
E-post: fonder@spiltan.se
www.spiltanfonder.se

• Att du har tillgång till “Dina sidor” 
där du kan logga in och se ditt 
fondinnehav.

• Att du får personlig och snabb 
service.

• Att vi kan se ditt fondinnehav och 
hjälpa dig med frågor kring detta.

• Att du får kontinuerlig information 
om fonderna samt nyheter, kvar-
talsrapporter mm.

• Att du får inbjudningar till infor-
mations möten och andra evene-
mang.

Våra fonder finns naturligtvis också hos 
ett stort antal återförsäljare/fondtorg.

Beställ lösenord
Om du saknar lösenord till “dina sidor” 
kan du beställa ett genom att mai-
la ditt namn och personnummer till:  
fonder@spiltan.se eller ringa kundjänst 
på tel: 08-545 813 40.
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Daniel Gustafsson, analytiker och 
assisterande förvaltare.
Tel: 08-545 873 98 
E-post: daniel@spiltan.se

Anders Gustavsson, ansvarig 
institutionella kunder.
Tel: 08-545
E-post: anders@spiltan.se

Terese Rustas, administrativ  
chef
Tel: 08-545 873 99
E-post: terese@spiltan.se



Aktiefond Stabil: Ett riktigt bra bassparande!     Förvaltningsavgift: 1,5%
• Bra bassparande i en bred och väldiversifierad portfölj.    Riskklass: 5/7
• Sektorsfördelning: 50% värdebolag, 35% investmentbolag, 15% absolutavkastning. PPM-nr: 339 184
• Målsättning: Att över tiden uppnå en stabil avkastning på 7% per år.   Bankgiro: 5483-9220

Aktiefond Investmentbolag: En smart indexfond!     Förvaltningsavift: 0,2%
• En passivt förvaltat fond  som placerar i svenska investmentbolag som är aktiva Riskklass: 6/7
    ägare i sina underliggande portföljbolag.      PPM-nr: Ej tillgänglig 
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen/traditionella indexfonder.   Bankgiro: 811-5701
• Mycket låg avgift.

Aktiefond Sverige: En fokuserad Sverigefond!     Förvaltningsavgift: 1,5%
• Aktivt förvaltad Sverigefond.       Riskklass: 6/7
• Koncentrerad portfölj, 20-25 innehav, placerar i bolag oavsett storlek.   PPM-nr: 152 181
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.      Bankgiro: 5483-9295

Aktiefond Småland: Närinvesterat är klokt!      Förvaltningsavgift: 1,5%
• Aktivt förvaltad Sverigefond.       Riskklass: 6/7
• Fokus på Småland, placerar i bolag oavsett storlek.     PPM-nr: 272 898 
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.      Bankgiro: 297-3105

AKTIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDER

PASSIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDER

SPARA TRYGGT OCH ENKELT

SPILTAN FONDER AB
GREVGATAN 39
114 53 STOCKHOLM
Tel: 08-545 813 40    Fax: 08-796 60 06 
www.spiltanfonder.se    E-post: fonder@spiltan.se

1 2 3 4 5 6 7
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Lägre risk Högre risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en invest-
ering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de  senaste fem åren.

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pen-
gar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapital-
et. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan 
Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se. 

Aktiefond Dalarna: Närinvesterat är klokt!      Förvaltningsavgift: 1,5%
• Aktivt förvaltad Sverigefond.       Riskklass: 6/7
• Fokus på Dalarna, placerar i bolag oavsett storlek.     PPM-nr: 119 891
• Målsättning: Slå Stockholmsbörsen.      Bankgiro: 5537-2080

Räntefond Sverige: Korta räntepapper - mycket låg avgift!    Förvaltningsavgift: 0,1%
• Aktivt förvaltad korträntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor. Riskklass: 1/7
• Målsättning: Överträffa SSVX (statsskuldväxelindex).    PPM-nr: 972 497
• Mycket låg avgift.        Bankgiro: 5662-5007

Spiltan Högräntefond: Företagsobligationer i Norden    Förvaltningsavgift: 0,75%
• Aktivt förvaltad, placerar huvudsakligen i företagsobligationer i Sverige.   Riskklass: 3/7
• Ett långsiktigt räntesparande med högre risk än i “korträntefonder”.   PPM-nr: 560 599 
• Målsättning: att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder. Bankgiro: 533-9924

AKTIVT FÖRVALTADE RÄNTEFONDER

Globalfond Investmentbolag: En smart globalfond!     Förvaltningsavgift: 0,5%
• Investerar i professionella investmentbolag i hela världen.    Riskklass: 5/7
• Målsättning: Slå globalindex.       PPM-nr: 358 309
• Mycket låg avgift .       Bankgiro: 253-7959


