Stockholm i oktober 2012
Bästa andelsägare
Det går faktiskt riktigt bra!
En kompakt negativ medierapportering om utvecklingen på finansmarknaderna gör det lätt att tro att
börsen har spelat ut sin roll, liksom att få uppfattningen att börsen har backat i år, vilket inte är fallet!
Stockholmsbörsen, i likhet med alla de stora börserna i världen, går faktiskt riktigt bra. Det viktiga är
som vanligt att skilja på hur verkligheten skildras och hur den faktiskt är. Även om vi givetvis inte ska
blunda för de utmaningar vi står inför, är det lika viktigt att ta intryck av världens regeringars och
centralbankers samlade och intensiva arbete för att åtgärda problemen, stärka förtroendet, pressa ner
räntorna och därigenom stimulera världsekonomin. Det är även viktigt att skilja på nationer och bolag.
Det finns många bolag som faktiskt går riktigt bra. Lägg till en för flera bolag attraktiv värdering och
allt lägre räntor så kvarstår de grundläggande förutsättningarna för att 2012 även ska sluta som ett
riktigt bra aktiespararår. Men räkna med att resan även fortsättningsvis kan komma att vara ”stökig”.
”Enkelt är effektivt!” - såväl 2002, 2012 som 2022
I början på året utsågs vi till Årets Fondbolag och erhöll dessutom utmärkelsen för Årets
Sverigefond av Privata Affärer. Strax därefter utsåg fondutvärderingsföretaget MoneyMate för andra
året i rad vår räntefond till Best Defensively Managed Fund. Nu kan vi även stolt berätta att Spiltan
Räntefond Sverige har ”fyllt 5 år” och tagit förstaplatsen bland alla de svenska korträntefonderna
som finns och kan dessutom konstatera att Spiltan Aktiefond Stabil har bäst rating både på 5 år och
totalt hos Morningstar. Både över tiden uppnådd avkastning och erhållna utmärkelser är för oss kvitton
på att vår förvaltningsfilosofi fungerar. 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!
Gå in på www.spiltanfonder för nyheter, blanketter, fondrapporter mm
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 solig höst,
Erik Brändström
VD, Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se
PS. Starta eller höj ditt månadssparande med 300 kr – få Privata Affärer i sex månader!
Det bästa sättet att hantera svängningarna på aktiemarknaderna och att långsiktigt bygga upp ett
sparkapital är att månadsspara. Det sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta övertygelse,
baserat på egen och andras erfarenhet, att det är ett mycket klokt och bra beslut.
Alla som bestämer sig före 20/11-2012 erhåller - helt gratis - en sex månaders prenumeration på
mycket läsvärda Privata Affärer (värde 349 kronor). E-posta till fonder@spiltan.se och ange
kampanjkod ”Höstkampanj” så hjälper vi dig med att starta eller höja ditt månadssparande.
Postadress:
Grevgatan 39, 114 53 Stockholm

Tel: 08 – 545 813 40
Fax: 08 – 796 60 06

E-post: fonder@spiltan.se
Hemsida: www.spiltanfonder.se

