Bästa andelsägare

Stockholm i juli 2011

Sverige går bra!
När man följer mediers rapportering om ”läget i världen” är det lätt att glömma bort att det faktiskt
går bra för Sverige som land och till och med mycket bra för många av de svenska börsnoterade
bolagen. Givetvis påverkas Stockholmsbörsen, och därmed även vi, på olika sätt av all den oro vi
möter i vår omvärld, men det är viktigt att komma ihåg att vi trots allt står på en stabil grund. Givet
den rådande oron kan det dock vara tryggt att veta att vår förvaltningsfilosofi, vilken varit densamma
sedan start, fungerar bra både i upp som i nedgång. För att travestera ett känt citat ”ett bra bolag, är
ett bra bolag, är ett bra bolag”. Vi fortsätter oförtrutet att investera i bra och välskötta bolag och
köper aktier i dessa bolag när de prissätts under sitt egentliga värde. Även framöver kommer vi att
bortse från vad ”alla andra gör” och vad som ingår i olika index mm. Det gör att vi är helt övertygade
om att vi kommer få bra betalt för vår strategi när marknadens fokus återigen återvänder till hur det
faktiskt går för bolagen. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen på 2011!
Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara Nu!
Ett bra sätt att hantera svårigheterna med att förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga rörelser är att
börja månadsspara. Det sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta övertygelse, baserat på
egen och andras erfarenhet, att det är ett mycket bra beslut. Blankett för att komma igång bifogas!
Saldobesked och fondrapporter
Saldobesked och fondrapporter för första halvåret 2011 bifogas för de fonder som du har valt att
spara i. Jag vill denna gång speciellt lyfta fram vår räntefond som fortsätter att leverera bra avkastning
till låg risk och är bäst på tre år av alla de 46 svenska räntefonder som finns! Räntefonden är ett
utmärkt alternativ för att till låg risk slå ”bankboken”. Med vår låga avgift på 0,1% (lägst på marknaden
– vilket blir extra utslagsgivande i en lågräntemiljö) och givet portföljens sammansättning har vi rätt
förutsättningar att fortsatt erbjuda bra avkastning till låg risk. Förutom aktuella nyheter, fondkurser,
blanketter mm finns samtliga rapporter, både nya och gamla, alltid tillgängliga på
www.spiltanfonder.se. Nu kan du även logga in på vår hemsida och se ditt sparande.
Tack!
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 via e-post
fonder@spiltan.se
Med vänliga hälsningar och önskan om en skön sommar!
Erik Brändström
VD, Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se
PS. Nyhet! Nu kan du enkelt se ditt sparande på vår hemsida!
E-posta fonder@spiltan.se eller ring 08-545 813 40 så skickar vi dig ditt personliga lösenord, sen kan
du när och hur ofta du vill logga in och se ditt sparande på vår hemsida. Enkelt och effektivt!
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