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Vi går vår egen väg

för institutionella investerare

Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk

Våra Allokeringsportföljer ger dig som placerare möjlighet att välja till 

vilken risk du vill att ditt kapital ska förvaltas, samtidigt som du låter 

våra experter sköta valet av aktie-, ränte- och alternativa placeringar.

Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk är en aktivt förvaltad 

allokeringsfond med en lägre riskprofil. Fonden riktar sig till  

institutionella investerare som söker en effektiv helhetslösning.  

Fonden är aktivt förvaltad och kan investera globalt i aktier, ränte- 

bärande placeringar och alternativa tillgångar.  Detta görs genom 

kostnadseffektiva investeringar i bankens egna fonder, utvalda 

externa fonder, börshandlade ETF-fonder och derivat. Fondens 

investeringar i Ålandsbankens egna fonder rabatteras fullt ut. Alla 

rabatter för investeringar i externa fonder tillfaller även dem fonden 

och andelsägarna. En aktiv förvaltning betyder att vi i fonden strävar 

efter att öka andelen aktieplaceringar då marknadsläget är gynnsamt 

och minska andelen aktieplaceringar i svag marknad.  

Valet av investeringar baseras på Ålandsbankens allokeringsmodell. 

I normalläge placerar fonden 75 % av tillgångarna i räntebärande 

placeringar och 25 % i aktier, men beroende på vår aktuella 

marknadssyn kan aktievikten variera mellan 0 och 50 %. Vikten  

för alternativa placeringar kommer att variera mellan 0 och 50%. 

Vi söker avkastning inom samtliga regioner och tillgångsslag, då  

vi anser att det ökar förutsättningarna för att skapa en långsiktig 

gynnsam avkastning. 

Vi ser det som en styrka att komplettera innehav i våra egna fonder 

med innehav i starka externa fonder. De externa fonderna skapar 

ytterligare möjligheter till avkastning inom de områden där de är 

specialister. På Ålandsbanken arbetar ett dedikerat team med lång 

erfarenhet inom fondselektering. Vi följer en noggrann fond- 

selekteringsprocess som bygger på både kvantitativa och kvalitativa 

metoder samt  där de utvalda fonderna följs upp kontinuerligt. 

Hållbarhet är ett av Ålandsbankens fokusområden. Inom Kapital- 

förvaltningen innebär detta att vi,  utöver att Ålandsbanken har 

undertecknat FN’s 10 globala principer för hållbara investeringar 

(UN PRI),  i samarbete med vår externa strategiska partner 

Sustainalytics arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Detta sätter 

prägel på både våra egna fonder samt urvalet av externa fonder. 

Ålandsbanken är även medlem i SWESIF.

Normalläge 
25% aktier
75% räntebärande

Aktier 0 – 50% Räntor 50 – 100% Alternativa 0 – 50%



Värdeskapande Värdeskapande Värdeskapande

Kapitalbevarande Kapitalbevarande

inVesteringsfilosofin

kapitalförValtningens inVesteringsfilosofi bygger  
på ambitionen att Vara: 

Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång. 
För oss betyder det att vi efter en längre tids stigande marknad har 

ambitionen att minska risken i portföljen och snarare vara kapital- 

bevarande än att aggressivt söka ytterligare avkastning. Då vi gått in i 

den kapitalbevarande fasen försöker vi på olika sätt skydda portföljen 

från kraftig nedgång. Över en investeringscykel anser vi att denna  

process borde skapa mervärde för investerare.

Kontakta oss 
Besök gärna vår hemsida speciellt framtagen för institutionella 

investerare, www.alandsbanken.se/institutioner, där vi samlar 

information om vårt övriga erbjudande till institutionella investerare 

samt kontaktuppgifter.

Förvaltningsteamet
Fonden förvaltas av ett erfaret allokeringsteam inom Ålandsbanken 

Fondbolag Ab. Dessutom bidrar ytterligare personer med synpunkter 

gällande utvecklingen inom makro, räntor, kvantitativa modeller och 

extern fondanalys. 

Ålandsbankens Allokeringsteam

stefan gotHenby, CIO, Erfarenhet: 27 år 

mikael rosell, Räntechef, Erfarenhet: 17 år 

albert Haeggström, Aktiechef, Erfarenhet: 18 år

niklas Wellfelt, Chef Case & Analys, Erfarenhet: 26 år

fakta om fonden

Legalt namn: Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 

ISIN-kod:  SEK FI4000207105

 

Jämförelseindex:   10% Morningstar Nordic NR EUR

  7,5 % Morningstar Eurozone NR EUR

  5% Morningstar US Large-Mid Cap TR USD

  2,5 % Morningstar EM NR EUR

  75% Citi Swedish GBI 1-3 Yr SEK

Startdatum:  10 maj 2016

Årlig avgift*:  1,10 % 

Förvaltningsavgift: 0,90 %

Legal struktur:  UCITS 

Registreringsland:  Finland 

Fondens noteringsvaluta:  SEK 

Fondbolag:  Ålandsbanken Fondbolag Ab 

Riskindikatorer:  4/7

*Den årliga avgiften uppdateras löpande och kan komma att ändras.  
Den aktuella årliga avgiften finns i fondens faktablad samt på Ålandsbankens hemsida.

Vi går vår egen väg

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida 
utveckling. Värdet på en investering, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde 
och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Information om avkastning tar inte 
hänsyn till eventuella avgifter för att köpa eller sälja andelar. Detta dokument har publicerats endast för att 
ge information och ska inte ses som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja den fond som 
presenteras. Detta ska inte heller ses som någon form av investeringsrådgivning. Innan en investerare fattar 
beslut om att investera i den fond som nämns i detta dokument bör investeraren ta del av fondens faktablad 
och prospekt (informationsbroschyr). Dessutom bör investeraren genomföra de undersökningar som 
investeraren finner nödvändiga och ska söka egen rådgivning avseende exempelvis redovisningsfrågor  
och skatter för att oberoende säkerställa lämpligheten av investeringen. Fonden marknadsförs och säljs  
i Finland av Ålandsbanken Abp och i Sverige av Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, i egenskap av 
ombud för Ålandsbanken Fondbolag Ab, som är fondens förvaltare. Fondprospekt (informationsbroschyr) 
och faktablad samt mer information besök www.alandsbanken.se/institutioner


