Bästa andelsägare

Stockholm i april2012

Året har börjat bra!
Utgångspunkten för året var ”återhämtning” främst baserat på attraktiv bolagsvärdering och fortsatt
rekordlåga räntor, samt det faktum att det faktiskt är nationerna som mår dåligt och inte bolagen.
Inledningen på året gav oss rätt – och alla våra fonder har haft en bra start på året! Och premisserna
kvarstår för att 2012 fortsatt skall bli ett bra aktiespararår. Men räkna med att resan periodvis kan
komma att vara ”stökig”.
”Grand Slam”: Årets Fondbolag - Årets Sverigefond - Årets Räntefond!
Efter att i vi januari utsågs till Årets fondbolag och dessutom erhöll utmärkelsen för Årets
Sverigefond av Privata Affärer följde fondutvärderingsföretaget MoneyMate i mars upp med att för
andra året i rad utse vår räntefond till Best Defensively Managed Fund. Kanske har vi därmed
som första fondbolag någonsin(?) lyckats med fondvärldens ”Grand Slam”! Både uppnådd avkastning
och erhållna utmärkelser är för oss kvitton på att vår förvaltningsfilosofi fungerar. Även framöver
kommer vi att bortse från vad ”alla andra gör” och vad som ingår i olika index mm. Vi fokuserar
istället på ”bolag, bolag, bolag” och fortsätter outtröttligt att leta och investera i bra och välskötta
bolag samt att köpa aktier i dessa bolag när de prissätts under sitt egentliga värde. Enkelt är verkligen
effektivt!
Bra start för alla våra fonder!
Av våra aktivt förvaltade aktiefonder har Aktiefond Småland under första kvartalet ryckt åt sig en
ledning tätt följt av Aktiefond Sverige men även Aktiefond Dalarna och den flerfaldigt
medaljprydda Aktiefond Stabil har hängt med bra i årets uppgång. Vår passivt förvaltade
Aktiefond Investmentbolag har inlett året med att med god marginal ”piska” index, med denna
fond erbjuder vi möjlighet till bättre avkastning än en traditionell indexfond och det till marknadens
lägsta avgift. Nyfiken på vår nya fond? Läs mer på vår hemsida eller ta kontakt med oss så berättar vi
mer! Avslutningsvis fortsätter vår prisbelönta Räntefond Sverige att leverera bra avkastning till låg
risk och är bäst på tre år av alla de 45 svenska korträntefonder 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
räntefonden rätt förutsättningar att fortsatt erbjuda bra avkastning till låg risk. Jämför gärna hur vi
står oss t ex på www.morningstar.se – vi står starka!
Fondrapporter för kvartal 1, 2012
Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna som nu finns på vår site. Och förutom
aktuella nyheter, fondkurser, blanketter mm finns samtliga rapporter, både nya och gamla, alltid
tillgängliga på www.spiltanfonder.se. Kom ihåg att du nu även kan logga in på vår hemsida och se ditt
sparande och att fonderna som vanligt lämnar utdelning i slutet av april (mer info finns på vår site).
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 tel 08-545 813 40 eller via e-postfonder@spiltan.se
Med vänliga hälsningar och önskan om en solig vår!
Erik Brändström
VD, Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se
PS. Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara – Nu!
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