
Vi går vår egen väg

FONDKONCEPT
Ålandsbanken Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som 
investerar i svenska bolag. Målsättningen är att över en hel 
konjunkturcykel (5–7 år) överträffa sitt jämförelseindex 
genom att utnyttja felprissättningar på marknaden. Vi 
söker avkastning inom samtliga sektorer och stilar då vi 
anser att det ökar förutsättningarna för att skapa en 
långsiktig gynnsam avkastning. I genomsnitt består 
portföljen av 35-55 innehav 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.

Fonden förvaltas av vårt förvaltningsteam i Stockholm, 
med lång erfarenhet av aktieförvaltning.

VÅR INVESTERINGSFILOSOFI
Aktiv förvaltning är kärnan i vår investeringsfilosofi.  
Vi söker överavkastning inom tre olika områden:

• Strukturell tillväxt: kärninnehav med strukturell 
 tillväxtpotential samt stigande lönsamhet.

• Dynamisk sektorallokering: specifika sektorer under  
 olika konjunkturcykler.

• Kortsiktiga överreaktioner: enstaka aktier som 
 överreagerat och handlas långt från sitt funda- 
 mentala värde.

Vi följer en repetitiv, disciplinerad process för att kunna 
skapa avkastning på lång sikt.

VÅR INVESTERINGSPROCESS
Vårt totala investeringsuniversum är ca 200-300 bolag. För 
att hitta de bolag som sedan ingår i den slutgiltiga 
portföljen kombinerar vi traditionell bottom up-analys, där 
den fundamentala analysen av enskilda aktier är i fokus, 
med vår övergripande makrosyn samt en kvantitativ modell 
som söker möjligheter utanför den traditionella 
fundamentala analysen. Några av de faktorer vi tittar 
närmare på, förutom de traditionella, är hur sentiment på 
olika marknader rör sig och om vi ser att riskviljan inom 
olika regioner och sektorer förändras. Detta görs på ett 
globalt plan då vi anser att Sverige är för litet för att vara 
skyddat mot händelser på den globala marknaden.

VARFÖR ÅLANDSBANKEN SVERIGE? 
• Förvaltarteam med lång erfarenhet 

• Följer en beprövad investeringsprocess 

• Vågar avvika från index med ambitionen att leverera 
överavkastning över en konjunkturcykel

• Bred exponering mot den svenska aktiemarknaden

• Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång

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

Ålandsbanken Sverige är en aktiefond vars koncept bygger på en välbeprövad förvaltningsprocess. Fonden erbjuder en 
bred exponering mot starka svenska bolagsnamn som även är verksamma på den internationella arenan. Det är en 
aktivt förvaltad fond som vågar sticka ut. När vi har en övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i 
portföljen jämfört mot fondens index.



FAKTA OM FONDEN 
Namn: Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond

ISIN-kod: SEK FI4000123237

EUR FI4000123161

Kod Pensionsmyndigheten 835 074

Förvaltare: Albert Hæggström

Investeringsuniversum: Aktier i svenska bolag

Index: OMX Stockholm Benchmark

Startdatum: 30 december 2014

Årligt avgift: 1,40 procent

Legal struktur: UCITS

Registreringsland: Finland

Fondens noteringsvaluta SEK & EUR

Fondbolag: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Typ av investerare: Aggressiv

Riskindikatorer

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

FÖRVALTNINGSTEAMET
Ansvarig portföljförvaltare för fonden 
är Albert Hæggström, medförvaltare 
är Eric Berglund. De har tillsammans 
förvaltat fonder i enlighet med denna 
strategi sedan 2009. 

Dessutom bidrar ytterligare personer 
med synpunkter gällande 
utvecklingen inom makro, räntor, råva-
ror samt kvantitativa modeller.

förvaltningsteam

ALBERT HÆGGSTRÖM

Aktiechef 
Erfarenhet: 19 år

ERIC BERGLUND

Senior Analytiker 
(Kvantförvaltare)

Erfarenhet: 12 år

STEFAN GOTHENBY

CIO 
Erfarenhet: 28 år

MIKAEL ROSELL

Makrostrateg,  
Räntechef  
Erfarenhet: 19 år

rådgivare/allokering

Portföljkonstruktion

ANDREAS OLSSON

Portföljkonstruktör/ 
Trader 
Erfarenhet: 21 år

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.
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