Bästa andelsägare,

Stockholm i januari 2011

Stark avslutning på ett framgångsrikt år!
Avkastning i toppklass avslutade året för samtliga våra fonder. Under 2010 har allt fler fondsparare
upptäckt våra fonder. Oavsett om det är för att vi alla delar samma värdegrund - där sunt förnuft är
en ledstjärna - eller om det främst är för att vi över tiden lyckas leverera bra avkastning, lovar vi att
vi även fortsatt skall göra vårt allra bästa för att motsvara såväl gamla som nya kunders förtroende.
I kvartalsrapporterna vill jag speciellt lyfta fram följande:
Spiltan Aktiefond Sverige slutade efter ett händelserikt år på fantastiska +33%. Det innebär att
fonden, förutom att slå börsen med råge, även var en av de allra bästa Sverigefonderna! Upp med
227% sedan start. Fokus har varit och är fortsatt att hitta undervärderade bolag där pris och värde
går isär. Framgångarna har under året uppmärksammats av bl.a. DN, DI och E24. Med portföljens
innehav finns alla förutsättningarna på plats för att fortsätta skapa god avkastning även under 2011.
Spiltan Aktiefond Stabil slutade året starkt och redovisar +24% på helåret. Och hela +209% sedan
start! Det är dessutom extra tillfredsställande att konstatera att fondens goda avkastning har uppnåtts
till en relativt marknaden låg risk. Det ger högsta betyg hos Morningstar - 5 stjärnor - och fonden är
en av de allra bästa både på 3 och 5 år. Flera fondanalyser har ”köp” på fonden, nya är bl. a. Wassum
och Placera.nu. Tidigare utmärkelser från bl.a. Citywire, Lipper, Dagens Industri och Morningstar.
Bra har även 2010 varit för våra regionfonder; Dalarna var upp med hyggliga +21% och Småland
med godkända +24%. På två år är båda fonderna upp kring 100% - lokala investeringar lönar sig!
Spiltan Räntefond Sverige fortsätter att leverera bra avkastning till låg risk, +1,22% på helåret.
Och tack vare avkastning i toppklass inom kategorin korta räntefonder har fonden högsta betyg hos
Morningstar; 5 stjärnor. Räntefonden är ett utmärkt alternativ för att till låg risk slå ”bankboken”.
Med en låg avgift 0,1% (lägst på marknaden – blir extra utslagsgivande i en lågräntemiljö) och givet
portföljens sammansättning har vi goda förutsättningar att fortsatt erbjuda bra avkastning till låg risk.
Saldobesked, kontrolluppgift och fondrapporter
Saldobesked, kontrolluppgift samt fondrapporter för helåret 2010 bifogas för de fonder som du har
valt att spara i. Fondernas formella Årsberättelse för 2010 kommer att finnas tillgänglig i slutet på
mars, kontakta oss så skickar vi den. Fonderna lämnar som vanligt utdelning i slutet av april. Alla
rapporter, både nya och gamla, aktuella nyheter, fondkurser, blanketter mm finns alltid tillgängliga på
www.spiltanfonder.se. Vill du vara säker på att alltid vara uppdaterad – skicka oss din e-postadress.
Tack för 2010 – nu ser vi fram emot 2011!
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 våra fonder även fortsatt 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
Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara - Nu!
Med vänliga hälsningar
Erik Brändström
VD, Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se
PS. Nyhet! Pensionsspara med Spiltan Fonder och Folksam – se bifogat erbjudande!
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