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OM FONDEN

Spiltan Realinvest Global är en ak�vt förvaltad fond vilket betyder a� förvaltarna handplockar bolag e�er 
noggrann analys. Fonden investerar i bolag över hela världen inom infrastruktur, fas�gheter och skog. 

Fonden har en tredelad struktur där infrastrukturdelen utgör cirka 65 procent, fas�ghetsdelen cirka 25 procent 
och skogsdelen cirka 10 procent. 

Infrastruktur är e� bre� område som utgörs av bland annat järnvägar, vägar, flygplatser, el och telenät samt 
återvinningshantering. Fas�ghetsdelen i fonden är investerad över hela världen för a� få en så bred 
fas�ghetsexponering som möjligt. Fokus ligger på a� investera i välskö�a fas�ghetsbolag inom olika 
fas�ghetssegment. Skogsdelen fokuserar på a� investera i bolag som är stora skogsägare. Samtliga innehav väljs ut 
enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. 
Fonden har 4050 bolagsinnehav.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Under fondens första månad backade Spiltan Realinvest Global med 4,5%, vilket var i linje med fondens 
jämförelseindex som också sjönk 4,5%. Februari var en vola�l månad, där fas�ghetssektorn återigen påverkades 
nega�vt av förnyad oro för högre räntor. Oron drabbade även fas�ghetsbolagen i fonden men våra 
investeringar i renodlade infrastrukturbolag vägde upp för detta, vilket visar på styrkan i fondens 
�llgångsfördelning. 

Bland de bolag som bidrog mest posi�vt under månaden hi�ar vi telekomoperatörerna Tele2 och Swisscom som 
båda två har lämnat solida rapporter för �ärde kvartalet. Bolagen verkar i en mogen bransch och därför bidrar 
telekomoperatörerna med en fin stabilitet �ll fonden. 

Under månaden har främst fas�ghetsbolagen stå� för den nega�va utvecklingen, men även American Tower och 
Crown Castle, som är två bolag som äger och dri�ar telekommaster hade en svagare månad. Även om dessa två 
bolag i huvudsak dri�ar infrastruktur, tenderar marknaden a� se bolagen som fas�ghetsbolag och därav smi�as 
också dessa av ränteoron. Vi ser dock en god underliggande utveckling i såväl American Tower som Crown Castle 
med fortsa� växande omsä�ning och starka kassaflöden sam�digt som skuldsä�ningen är rela�vt låg. Med den 
förtätning av telekomnäten som sker är vår syn a� det här området inom infrastruktur kommer a� utvecklas väl 
framöver. 

Fonden investerar globalt i �llgångar inom infrastruktur, fas�ghet och skog. Över �d har dessa sektorer visat sig 
ge en god riskjusterad avkastning.
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RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garan� för fram�da avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är 
inte säkert a� du får �llbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kra�igt på grund av dess sammansä�ning och de förvaltningsmetoder 
fondbolaget använder sig av. Informa�onsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.
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SEKTORFÖRDELNING (%)

%

Fas�ghet 38,0

Industri 29,9
Allmännyttigt 16,1

Kommunika�on 8,0

Råvaror 5,2

Finans 1,9

Teknologi 0,9

GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)
%

USA 37,1

Sverige 13,1

Kanada 8,5

Australien 6,9

Tyskland 5,7

Italien 5,2

Spanien 4,2

Frankrike 3,7

Storbritannien 3,7

Schweiz 2,0

Japan 2,0

Österrike 1,9

Portugal 1,9
Nya Zeeland 1,2

Hong Kong 1,1

Finland 0,9

Danmark 0,9
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OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effek�vt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag nio fonder med olika inriktningar med e� 
förvaltat kapital på cirka 84 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för a� krångla �ll saker i 
onödan fokuserar vi på a� köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnu� helt enkelt. 
Kvi�on på a� det fungerar är a� vi över åren erhållit e� flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland 
annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. 
Genom a� fokusera på a� investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i priset har vi över åren 
skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat �ll grund för vår förvaltning sedan starten 
2002. Vi arbetar med e� tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid a� inte ta för stora risker.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är inte någon garan� för fram�da avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka 
och minska i värde och det är inte säkert a� du får �llbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan 
variera kra�igt på grund av dess sammansä�ning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. 
Informa�onsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08545 813 40 eller hämtas under: 
www.spiltanfonder.se.
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