
Vi går vår egen väg

EFFEKTIV HELHETSLÖSNING
Ålandsbanken Premium 30 är en aktivt förvaltad 
allokeringsfond med en försiktig riskprofil. Fonden  
passar framförallt dig som är Premiumkund och som  
söker en effektiv helhetslösning för din fondportfölj.  
En fondplacering är också ett skatteeffektivt sätt att  
förvalta pengar på, fonden betalar exempelvis ingen  
skatt på sina försäljningsvinster. Premium 30 är ett bra 
alternativ även för regelbundet fondsparande.

AKTIV KAPITALFÖRVALTNING
Ålandsbanken Premium 30 är en aktivt förvaltad 
allokeringsfond, som investerar både i Ålandsbankens  
egna fonder, utvalda externa fonder och i börshandlade 
ETF-fonder. En aktiv förvaltning betyder att vi i fonderna 
strävar efter att öka andelen aktieplaceringar då 
marknadsläget är gynnsamt och minska andelen 
aktieplaceringar i svaga marknadslägen.  
Fördelningen av aktier och övriga tillgångsslag görs  
baserat på Ålandsbankens allokeringsmodell. 

Du kan läsa mer om vår aktuella övergripande allokering i 
vårt utskick Marknadsutblicken – fråga gärna din rådgivare.

DYNAMISK INVESTERINGSPROCESS
I ett normalläge placerar fonden 70 % av sina tillgångar i 
räntebärande placeringar och 30 % i aktier, men beroende 
på vår aktuella marknadssyn kan aktievikten variera mellan 
0 och 50 %. Fondens målsättning är att uppnå en årlig 
avkastning om 3–4 %*. Vi söker avkastning inom samtliga 
regioner både på ränte- och aktiesidan, då vi anser att det 
ökar förutsättningarna för att skapa en långsiktig gynnsam 
avkastning. I genomsnitt består portföljen av 8–15 olika 
fondinnehav och förvaltas enligt Ålandsbankens ledord: 

Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång. 
Med det menar vi att vi kan missa några procents 
avkastning i slutet av en börsuppgång då vi istället strävar 
efter att inte tappa lika mycket som börsen vid en nedgång.

VARFÖR PREMIUM 30? 
• Förvaltarteam med lång erfarenhet 

• Aktiv och dynamisk allokering som bygger  
 på ett robust analytiskt ramverk

• Vårt erfarna fondanalysteam ger tillgång till  
 några av världens främsta externa fonder

• Bred exponering mot de globala ränte- och  
 aktiemarknaderna 

• Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång

VI VÄRNAR OM DIN FRAMTID 
– VÄRDESKAPANDE I UPPGÅNG, KAPITALBEVARANDE I NEDGÅNG.

I Ålandsbanken erbjuder vi aktivt förvaltade allokeringsfonder på olika risknivåer. Fonderna passar både för dig som är 
beredd att ta högre risk och siktar på hög kapitaltillväxt och för dig som vill ha en försiktigare placering med lägre risk.
Våra Premiumfonder ger dig som placerare möjlighet att välja hur ditt kapital ska förvaltas, samtidigt som du låter våra 
experter sköta valet av placeringar inom aktier, räntor och övriga tillgångsslag. 

*Avkastningsantagandet baseras på historisk utveckling för fondens underliggande  

tillgångsslag ett normalår och är därmed inte en garanti för framtida avkastning.

AKTIEVIKT: 0 - 50%

PREMIUM 30

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG



FAKTA OM FONDEN 
Namn: Ålandsbanken Premium 30

ISIN-kod: EUR FI0008809918 (B)

EUR FI0008809900 (A)

SEK FI4000087903

Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Investeringsuniversum: Ränte- och aktiefonder globalt

Startdatum EUR-andelsklass: 1 december 2005

SEK-andelsklass: 14 april 2014

Årlig avgift *: 1,30 procent

Legal struktur: UCITS

Registreringsland: Finland

Fondens noteringsvaluta: EUR och SEK

Fondbolag: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Typ av investerare: Försiktig

Riskindikatorer:

KONTAKTA OSS
Vill du veta mer om fonden eller vad 
Ålandsbanken kan erbjuda för övriga 
placeringslösningar? Kontakta gärna 
din rådgivare eller besök  
www.alandsbanken.se / 
www.alandsbanken.ax /  
www.alandsbanken.fi  

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

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 Ålands- 
banken Fondbolag Ab, som är fondens förvaltare. Fondprospekt (informationsbroschyr) och faktablad samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på  
www.alandsbanken.fi / www.alandsbanken.ax / www.alandsbanken.se.

INVESTERINGSFILOSOFIN

Kapitalförvaltningens investeringsfilosofi bygger på ambitionen att vi ska 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  
kapitalbevarande 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.

Värdeskapande Värdeskapande Värdeskapande

Kapitalbevarande Kapitalbevarande

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. 

förvaltningsteam

ERIC BERGLUND

Senior Analytiker 
(Kvantförvaltare)

Erfarenhet: 12 år

STEFAN GOTHENBY

CIO 
Erfarenhet: 28 år

rådgivare/allokering

rådgivare/allokering

MIKAEL ROSELL

Makrostrateg, tf. 
Räntechef  
Erfarenhet: 19 år

ALBERT HÆGGSTRÖM

Aktiechef 
Erfarenhet: 19 år


