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VD har ordet

Erik Brändström 
VD för Spiltan Fonder

Summering av året
Stark avslutning på ett minst sagt händelserikt 2019. För alla 
våra aktie- och räntefonder kan vi summera ett starkt kvartal 
och ett mycket bra helår. Även om vi givetvis kan och ska 
glädjas över ett bra år är det viktigt att samtidigt ta med sig att 
stora utmaningar kvarstår både geopolitiskt och konjunkturellt. 
Det gör att vi måste räkna med att det även framöver kommer 
att svänga på de finansiella marknaderna. På Spiltan Fonder tar 
vi självklart intryck av marknadsrörelser men vi har sedan start 
2002 valt att och kommer fortsatt att fokusera på det vi kan 
påverka själva – det vill säga att välja rätt bolag att investera i. 
Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi. 

Som fondsparare är det på samma sätt lika viktigt att fokusera 
på det du själv kan påverka - att välja fonder utifrån din egen 
riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig 
avkastning. Givet att du har gjort ett välgrundat och medvetet 
val av fond att spara i är det centralt att våga lita på det beslut 
du har tagit. 

Vi erbjuder fonder i olika riskklasser och såväl ränte- som 
aktiefonder. Tänk på att du kan kombinera våra fonder för att 
bygga din egen fondportfölj utifrån vilken risk du vill ta i ditt 
sparande. Ett bra tips är att vid årsskiften se över ditt sparande 
och se till att risknivån är rätt. Ett enkelt alternativ som sköter 
sig själv är vår fond Spiltan Enkel. 

Stort intresse för vår nya fond - Spiltan Enkel 
Det ska vara enkelt att spara i fonder och vi startade därför 
Spiltan Enkel. En fond för alla som helt enkelt vill ha ett färdigt 
paket med fonder för sitt långsiktiga sparande. Enkel är en 
fond-i-fond bestående av en mix av våra fonder med 
fördelningen 70 procent aktiefonder och 30 procent 
räntefonder. Spiltan Enkel ger god riskspridning med 
tyngdpunkt på Sverige. Vi justerar regelbundet de ingående 
fondernas vikter så att fördelningen inte påverkas av att 
fonderna utvecklas olika. Du betalar endast avgift för 
förvaltningen av de underliggande fonderna. Med andra ord 
tar vi ingen extra avgift för att förvalta Spiltan Enkel. 

Globalfonden åter valbar i Premiepensionen 
Pensionsmyndigheten har genomfört förändringar på 
fondtorget vilket påverkat fondutbudet. Vår globalfond 
kvalificerade sig först inte på grund av sin historik men när 
fonden nu fyllt tre år finns den åter valbar. 

Framgångsrik och prisbelönad fondförvaltning i över 17 år 
Avslutningsvis vill vi tacka för förtroendet att vi får förvalta ditt 
sparande. 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. 

Kom ihåg att du alltid är välkommen att ta kontakt med oss på 
telefon: 08-545 813 40  eller e-post: fonder@spiltanfonder.se. 

Med vänliga hälsningar 

Erik Brändström
VD, Spiltan Fonder











































































































































































































































































Ersättningar för räkenskapsåret 2019 

 

Bolaget har under räkenskapsåret (2019) haft 21 anställda som har erhållit fast ersättning och av 

dessa har 16 anställda erhållit rörlig ersättning. Det totala ersättningsbeloppet, till de anställda, 

är 17 173 902 kr, där den fasta delen utgör 11 505 902 kr och den rörliga delen 5 668 000 kr. 

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

För räkenskapsåret 2019 finns det inga avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar till 

anställda. 

 

För räkenskapsåret 2019 Antal 

personer 

Utbetald fast 

ersättning  

2019 

Utbetald rörlig 

ersättning  

2019 

Verkställande ledning 3 1 988 239   1 566 000 

Anställda i ledande strategiska befattningar 0 0 0 

Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 0 0 0 

Risktagare 6 3 098 260  2 146 000 

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.  

 

 


	Årsberättelse 2019 med ersättningsbilaga
	Årsberättelse 2019 hela
	årsberättelse 2019.pdf


	Sidor från Årsberättelse 2018
	Årsberättelse 2019 med ersättningsbilaga
	Årsberättelse 2019 hela
	Stabil.pdf
	AF Sverige.pdf
	AF Småland.pdf
	AF Investmentbolag.pdf
	AF Inv Global.pdf
	Högräntefonden.pdf
	RF Sverige.pdf
	Enkel.pdf

	Ersättningar för räkenskapsåret 2019 till årsberättelserna




