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H umle K apitalförvaltning

Humle Kapitalförvaltning har 24 medarbetare och erbjuder
en personlig kapitalförvaltningstjänst, samt två aktiefonder
med daglig handel. Humle hjälper även till med tjänstepensionslösningar. Humle förvaltar drygt 14 mdr kr åt ca 2.000
kunder (privatpersoner, företag, stiftelser m fl). Företaget
grundades 1997 och har kontor på Biblioteksgatan 29 i
Stockholm. Styrelseordförande är Ulf Adelsohn och VD är
Lennart Österlund. Övrig extern styrelseledamot (förutom
styrelseordföranden) är Erik Saers.

Ansvarig utgivare: Lennart Österlund

arbetar två försäkringsförmedlare och två försäkringsassistenter. De gör kostnadsfritt en överskådlig sammanställning
över din pension. Du är varmt välkommen att kontakta
dem genom att ringa 08/407 35 50.

Å ret

Humle Kapitalförvaltning förvaltar två aktiefonder: Humle Kapitalförvaltningsfond och Humle
Småbolagsfond. Dessa handlas dagligen
sedan årsskiftet 2010/2011. Humle Kapitalförvaltningsfond innehåller ca 30 större/
medelstora nordiska företag med fokus på
Sverige. Dessutom finns några utländska
aktiefonder, vilka utgör ca 10-15 procent av
kapitalet. Humle Småbolagsfond innehåller ca
35-40 mindre/medelstora nordiska företag varav
flertalet svenska. Definitionen på småbolag är att de
får utgöra maximalt en procent av Stockholmsbörsens
samlade värde. Läs gärna mer om Humles fonder på
www.humlekapital.se.

som gått
Vi på Humle Kapitalförvaltning vill återigen tacka alla
våra kunder och samarbetspartners för det förtroende ni
visat oss under det gångna året. 2015 har varit ett ovanligt
händelserikt år. Trots en orolig och osäker omvärld har
2015 återigen varit ett ganska bra börsår. Historiskt sett har
vi haft stigande börskurser två år av tre. Börsutvecklingen
är alltid nyckfull och det är lätt att påverkas av den oro och
osäkerhet som från och till präglar finansmarknaden.
Humles förvaltningsfilosofi baseras på ett långsiktigt synsätt
och att investeringar görs i enskilda svenska aktier, aktiefonder och räntebärande placeringar.
För Humle Kapitalförvaltning blev 2015 ett bra år med
många nya kunder. Vi har nått ett förvaltat kapital på drygt
14 mdr kronor, vilket kan jämföras med 5,6 mdr vid årsskiftet 2005/2006. Denna tillväxt har möjliggjort att vi har
anställt ytterligare medarbetare. 2014 anställdes en person
till kundtjänst och en till försäkringsgruppen och i år
har ytterligare två personer anställts till kapitalförvaltningen – en förvaltare och en förvaltarassistent/analytiker.
Det har varit fortsatt stort intresse i år för
den nya sparformen via ett ISK-konto (investeringssparkonto). Sparformen är speciellt
lämpad för den som har likvida medel tillgängliga och en långsiktig placeringshorisont.
Den familjära prägel som kännetecknar
Humle är något vi värnar om liksom långsiktigheten. På styrelsesidan har det inte heller i år
varit någon förändring. Årets julgåva går precis som
förra året till ”Läkare utan gränser” och ett projekt för att
förbättra levnadsförhållanden för familjer i Malawi.

T jänstepension

H umles

K apitalförvaltningsbrev

Humle Kapitalförvaltnings månadsbrev finns tillgängligt
på www.humlekapital.se. Under juli och augusti utkommer
inget kapitalförvaltningsbrev.

H umlenet

Du som kund kan följa depåkontot via internet och har då
möjlighet att skriva ut avräkningsnotor, kontoutdrag m m
– kontakta din förvaltare.

H umle S måbolagsfond och H umle
K apitalförvaltningsfond

Humle erbjuder sedan våren 2011 även hjälp med tjänstepensionslösningar. Bakgrunden är att Humle fått en hel del
frågor kring tjänstepensioner och sparande i denna form.
Många upplever det ofta som svårt att få ett grepp om hur
pensionssparandet ser ut och vilka regler som gäller. De
möjligheter som numera finns till flytträtt mellan vissa
försäkringsbolag ökar även intresset för att vilja förstå och
påverka sitt pensionssparande. På försäkringsavdelningen

förvaltningsfilosofi
Utbudet av olika sparformer och produkter är enormt. Bara
i Luxemburg finns över 20.000 olika fonder registrerade.
Utbudet i Sverige är också mycket stort med 1.000-tals
fonder lätt tillgängliga. Dessutom finns en mängd olika
hedgefonder och s k strukturerade produkter. Det stora
utbudet gör att det är svårt att välja och det finns alltid
mängder med argument för det ena eller andra.
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För att kunna känna trygghet med sitt sparande måste
man förstå det. Om man inte gör det kan sparandet istället
vara upphov till frustration och oro. Detta kan leda till att
man fattar irrationella känslomässiga beslut beroende av vad
som media rapporterar för tillfället. Det är enkelt att förstå
att livskraftiga företag växer och utvecklas i takt med den
ekonomiska utvecklingen. En del går sämre medan andra
går bättre beroende av hur de sköts och vilka strategiska
beslut som fattas. Vinst är en förutsättning för att de ska utvecklas. Vid en historisk jämförelse har Stockholmsbörsen
gått bättre än världsindex alla längre tidsperioder. För varje
dag som går tjänar svenska börsbolag ca 1,5 mdr kronor.
Genom att äga bra svenska företag långsiktigt får man del
av de värden som skapas. Detta är grunden för Humles
förvaltningsfilosofi. Den amerikanske finansmannen Warren
Buffert har myntat många uttryck. Ett av dessa är: ”Our favourite holding period is forever”. Man bör även ha en rejäl
buffert på ett bankkonto, d.v.s. ett kapital som inte påverkas av börsens svängningar. Dessutom kan man beroende
av placeringshorisonten, riskbenägenhet m m ha en extra
buffert i t ex en obligationsfond eller enskilda räntebärande
obligationer. För kapital som placeras i utländska företag är
fonder lämpligt för att få en god riskspridning. Humle följer
ett antal fonder som vi tycker kan vara lämpliga att investera i.
Vilken allokering som till slut väljs är individuellt.
Sammanfattningsvis är det grundläggande för Humles
filosofi att våra kunder förstår sitt sparande och vad som
skapar avkastning, samt har en lämplig fördelning mellan
enskilda aktier/fonder och räntebärande. Man ska välja den
fördelning som känns ”bekväm”.

S måbolag –

bra komplement till
större bolag
Skälet till detta är att mindre bolag över en längre tids
period ger en högre avkastning än större. I USA visar långa
tidsserier att mindre bolag ger 3-4% högre avkastning per
år än börsens genomsnitt. Alla stora bolag idag har en gång
varit små, vilket är ganska självklart. Bland dagens snabbväxande mindre bolag finns många av framtidens storbolag.
Utbudet av mindre bolag är stort varför det är ett mycket
tidskrävande jobb att förstå och hitta intressanta bolag. Det
typiska mindre bolaget har ett marknadsvärde på några
miljarder kronor, men spannet är stort. För att riskspridningen ska bli bra är en småbolagsfond ett bra komplement
till en portfölj med större/medelstora etablerade företag. Vi
får ofta frågan på vilka grunder vi väljer företag till Humle
Småbolagsfond. Exempel på kriterier är: (1) Starka engagerade ägare - de som leder företaget ska vara delägare i bolaget. (2) Företroendeingivande bolagsledning med en tydlig
strategi. (3) Bra produkter/tjänster på en växande marknad.
Många mindre bolag har en mycket stark marknadsposition

inom sin nisch. (4) Skalbara affärsmodeller – det innebär
att företagets lönsamhet växer med stigande försäljning.
En investering i denna typ av bolag där omsättning och
marginal ökar år för år ger ofta en mycket bra värdetillväxt
för aktieägarna. (5) Värderingen ska vara rimlig. Oavsett
hur fint och välskött ett bolag är så är det alltid denna som
avgör om en investering görs. En annan viktig faktor är att
bevakningen av mindre bolag ofta har låg prioritet bland
banker/fondkommissionärer. Denna ökar dock oftast i takt
med att bolaget växer.
Läs gärna mer om Humle Småbolagsfond på
www.humlekapital.se eller kontakta din förvaltare för
mer information.

T jänstepension
– vanliga frågeställningar

Försäkringsfrågor blir ofta komplexa då många har ett flertal försäkringslösningar hos olika försäkringsbolag. Detta
beror främst på att man har bytt arbetsgivare genom åren.
Sedan 2011 har Humle erbjudit hjälp med rådgivning kring
tjänstepensioner och har idag en grupp bestående av 4 personer som uteslutande arbetar med försäkringsfrågor.
Återkommande frågeställningar är:
• Har jag rätt förmånstagare i mina försäkringar?
• Vilken försäkring ska jag börja ta ut vid pensionering?
• Vilken försäkring ska jag vänta med att ta ut?
• Har jag rimliga avgifter?
• Hur optimerar jag skatten vid utbetalning?
• Ligger försäkringen i ”rätt land”?
• Möjlighet att ha uppehåll med utbetalning efter 5 år?
• Har jag rätt risknivå?
• Är min traditionella försäkring bra idag?
• Fond-i-fond, vanlig men kostsam placering?
• Hur länge ska utbetalning pågå?
Humle kan enkelt göra en genomlysning och ge svar på
frågorna ovan utan kostnad.
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