Stockholm i juli 2012
Bästa andelsägare,
Mer upp än ner!
Utgångspunkten för året var ”återhämtning” främst baserat på attraktiv bolagsvärdering och fortsatt
rekordlåga räntor, samt det faktum att det faktiskt var nationerna som hade problem och inte bolagen.
Inledningen på året gav oss rätt men under andra kvartalet kom ett bakslag när fokus återigen flyttade
från bolagen till ”makro”. Dock, premisserna kvarstår för att 2012 fortsatt skall kunna sluta som ett bra
aktiespararår. Men räkna med att resan även fortsättningsvis kommer att vara ”stökig”.
”Grand slam” = Årets Fondbolag & Årets Sverigefond & Årets Räntefond = Stjärnparad!
I januari utsågs vi till Årets Fondbolag och erhöll dessutom utmärkelsen för Årets Sverigefond av
Privata Affärer (se bifogat särtryck). Därefter 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 över tiden
uppnådd avkastning och erhållna utmärkelser är för oss kvitton på att vår förvaltningsfilosofi fungerar.
Stjärnparaden fortsätter både på Morningstar och MoneyMate. Enkelt är verkligen effektivt!
I december ”fyller” Spiltan Fonder 10 år och i rådande marknadsläge kan det vara tryggt att veta att
vår förvaltningsfilosofi, vilken varit densamma sedan starten 2002, fungerar både i ned och uppgång.
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. Vi ser med
tillförsikt fram emot fortsättningen på 2012 och de kommande 10 åren!
Saldobesked och fondrapporter
Saldobesked och fondrapporter för första halvåret 2012 bifogas för de fonder som du har valt att spara
i. Förutom aktuella nyheter, blanketter mm finns samtliga rapporter, både nya och gamla, alltid
tillgängliga på vår hemsida www.spiltanfonder.se där du även kan logga in 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 tel 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. Bästa sättet att ta vara 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!
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