BÄTTRE AVKASTNINGSMÖJLIGHETER ÄN ETT TRADITIONELLT RÄNTESPARANDE
LÄGRE RISK ÄN VID SPARANDE I ENBART AKTIER
FOKUS PÅ TRYGGHET – INVESTERAR BARA I BOLAG VI KÄNNER VÄL
FRITT MANDAT: 0–100 PROCENT I AKTIER ELLER RÄNTOR

LANNEBO MIXFOND
Blandfond med aktiv förvaltning och aktiv
viktning mellan aktier och räntor – för goda
avkastningsmöjligheter till måttlig risk

RISKINFORMATION: HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDEN
KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET.

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond med huvudinriktning mot de svenska aktie- och räntemark
naderna. Aktieandelen kan variera mellan 0 och 100 procent baserat på förvaltarnas långsiktiga värdering av
konjunkturens och börsernas utveckling. Det ger större möjligheter till god avkastning än ett rent räntesparande,
till en betydligt lägre risk än ett rent aktiesparande.

Lannebo Mixfond
– en tredubbelt aktivt förvaltad blandfond
blandfonder har funnits länge på den svenska fondmark
naden, men alltför många har förvaltats passivt – inte minst
genom ett fast förhållande mellan aktier och räntor.
Efter finanskrisen har intresset för tryggare placerings
alternativ än rena aktieplaceringar ökat, utan att för den skull
helt behöva begränsa sig till lågavkastande ränteplaceringar.
Det behovet har i stor utsträckning tillgodosetts av olika fond
rådgivartjänster med fond-i-fondlösningar där viktningen
mellan aktie- och räntefonder varieras med marknadsläget.
Dessa tjänster kan kosta upp till 2 procent eller mer ovanpå
de ingående fondernas avgifter.

Aktiv förvaltning och aktiv viktning
År 2000 skapade vi därför Lannebo Mixfond med en tredubbelt
aktiv förvaltning som grundfilosofi, dessutom kryddad med
våra förvaltares gedigna erfarenhet. Utan tilläggsavgifter får
placeraren här en aktivt förvaltad aktieportfölj, en aktivt för
valtad ränteportfölj – som även innehåller företagsobligationer
för möjlighet till högre avkastning – och, framför allt, en aktiv
viktning mellan tillgångsslagen i fonden.
Aktieandelen i fonden kan variera mellan 0 och 100 procent,
vilket innebär att förvaltarna har ett fritt mandat att anpassa
portföljen till vår aktuella syn på marknadsläget. Inom till
gångsslaget aktier varieras också bolagstyper för att passa

konjunkturen, med fler defensiva aktier i portföljen i oroliga
tider och tvärtom.

Fokus på Sverige – men ändå global
Huvuddelen av fondens aktieplaceringar görs i svenska bolag,
en marknad som vi på Lannebo Fonder känner väl. Eftersom en
stor del av de ledande svenska börsbolagen har huvuddelen av
sin verksamhet utanför Sveriges gränser uppnår fonden trots
sitt fokus på hemmamarknaden ändå en global riskspridning.
Historiskt sett har vår tredubbelt aktiva förvaltningsfilosofi
också gett resultat i form av bättre avkastning än motsvarande
blandfonder respektive globala aktiefonder – se diagramet
nedan.

Risk/avkastningsprofil
Jämfört med ett traditionellt räntesparande är risknivån högre,
medan möjligheterna till en bra avkastning är större. Risknivån
är samtidigt lägre än för ett rent aktiesparande.

En fond för dig som vill ha bästa möjliga stöd
Lannebo Mixfond är helt enkelt en fond för dig som känner att
du vill överlåta de svåra och tidskrävande besluten att växla
mellan och inom tillgångsslagen för att utjämna svängningarna i
marknadsläget till professionella förvaltare till en rimlig kostnad.
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  Placeringsinriktning: Aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan
aktier och räntebärande värdepapper.
Investeringarna görs främst i Sverige.
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  Övrigt: Fonden får placera mer än
35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som
givits ut eller garanterats av en stat
eller kommun i Norden.

SIFFROR ENLIGT MORNINGSTARS KATEGORISERING
BLANDFOND AGGRESSIV PER 2014-01-21.
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  Informationsmaterial: Vi rekommenderar dig att ta del av fondens
informationsbroschyr och faktablad
som finns på www.lannebofonder.se
– dessa kan även rekvireras från vår
kundservice på tel 08-5622 5222.
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Tack vare att de ledande
svenska bolagen är så
internationella ger även
placeringar i huvudsakligen svenska aktier en
global riskspridning.
charlotta faxén

FÖRVALTARE AV LANNEBO MIXFOND
OCH LANNEBO SVERIGE FLEXIBEL

Aktieandel
0–100 %
– fritt mandat med
aktiv förvaltning

Att som privatperson
hänga med i marknadens
allt häftigare svängningar
är mycket svårt – och
timing är helt avgörande
för utfallet”
peter lagerlöf

FÖRVALTARE AV LANNEBO MIXFOND
OCH LANNEBO SVERIGE FLEXIBEL

Lannebo Fonder – alltid
aktiv förvaltning

Så köper du
Lannebo Mixfond

Lannebo Fonder startades år 2000 av Anders Lannebo, med rätta kal�lad ”Mr Fond” i affärspressen, tillsammans med några av Sveriges allra
bästa fondförvaltare. Lannebo Fonder står för en helt och hållet aktiv
förvaltning. Investeringsfilosofin bygger på att med en långsiktig fundamental analys skapa så bra avkastning som möjligt till en rimlig risknivå.
Läs mer på www.lannebofonder.se!

Andelar i Lannebo Mixfond köper och säljer du dagligen direkt via
Lannebo Fonder eller genom våra återförsäljare. Är du ny direktkund
hos oss börjar du med att underteckna och skicka in en kundanmälan
– ladda ner blankett på www.lannebofonder.se där du hittar detaljerade instruktioner samt faktablad och informationsbroschyr. Du kan även
signera din anmälan elektroniskt med E-legitimation eller Bank-ID.
Så snart du skickat in din anmälan kan du göra direktinsättningar på
fondens bankgironummer via telefon- eller internetbank. Du kan också
välja regelbundet sparande via autogiro. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på 08-5622 5222.

Lannebo Mixfond
i korthet
Blandfond med fokus på god avkastning
till rimlig risk

Avgifter m m

Placerar huvudsakligen i värdepapper
utgivna i Sverige

Förvaltningsavgift: 1,6 procent.

Får även placera aktier globalt samt ränteinstrument utgivna i övriga Norden

Uttagsavgift: Ingen

Kontobesked kvartalsvis

Insättningsavgift: Ingen
Minsta insättningsbelopp: 100 kr
Risk/avkastningsprofil: 5 på den sjugradiga skalan (mars 2014)

Månadsrapporter på hemsidan

Bankgironummer: 5563-4612

Offentlig kurssättning varje dag

PPM-kod: 878 520

Valutasäkrade investeringar

Köp och inlösen: Dagligen genom våra återförsäljare
eller direkt via Lannebo Fonder.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL): I SAMBAND MED ATT DU BLIR KUND HOS LANNEBO FONDER GODKÄNNER DU ATT VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER I VÅR VERKSAMHET FÖR ATT FULLFÖLJA VÅRA
ÅTAGANDEN GENTEMOT DIG SAMT VÅRA SKYLDIGHETER ENLIGT LAG OCH FÖRFATTNING. ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) HAR DU RÄTT ATT FÅ DEN INFORMATION SOM HAR REGISTRERATS
OM DIG. ÄR DEN FELAKTIG, OFULLSTÄNDIG ELLER IRRELEVANT KAN DU BEGÄRA ATT INFORMATIONEN SKA RÄTTAS ELLER TAS BORT. LANNEBO FONDER AB ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG.
OBSERVERA ATT LANNEBO FONDER INTE ARBETAR MED RÅDGIVNING I LAGENS MENING. VÅR VERKSAMHET BESTÅR ENBART AV FONDFÖRVALTNING OCH MARKNADSFÖRING AV VÅRA FONDER
SAMT DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING. UPPGIFTER SOM LÄMNAS I TRYCKSAKER, PÅ HEMSIDAN ELLER VID TELEFONFÖRFRÅGNINGAR ÄR ATT BETRAKTA SOM REN INFORMATION.

Kungsgatan 5 | postadress : Box 7854, 103 99 Stockholm
08-5622 5200 | fax : 08-5622 5252 | e - post : info@lannebofonder.se

besöksadress :
tel vxl :

www.lannebofonder.se
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Faktablad och informationsbroschyr: Fondens faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå
på www.lannebofonder.se – dessa kan även rekvireras från vår kundservice via tel 08-5622 5222.

