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Humle Kapitalförvaltning 
Humle Kapitalförvaltning har 22 medarbetare och erbjuder 
en personlig kapitalförvaltningstjänst, samt tre aktiefonder 
med daglig handel. Humle hjälper även till med tjänste
pensionslösningar. Humle förvaltar ca 17 mdr kr åt drygt 
2.000 kunder (privatpersoner, företag, stiftelser m fl). Före
taget 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.

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

Humlenet
Du som kund kan följa depåkontot via internet och har då 
möjlighet att skriva ut avräkningsnotor, kontoutdrag, K4  
m m  kontakta din förvaltare eller kundtjänst. 

aKtiefonder
Humle Kapitalförvaltning förvaltar tre aktiefonder: 
Humle Kapitalförvaltningsfond, Humle Små
bolagsfond och sedan januari 2017 även Humle 
FondSelect. Dessa handlas dagligen sedan 
årsskiftet 2010/2011. Humle Kapitalförvalt
ningsfond innehåller ca 30 större/medelstora 
nordiska företag med fokus på Sverige. Dess
utom finns några utländska aktiefonder, vilka 
utgör ca 1015 procent av kapitalet. Humle 
Småbolagsfond innehåller ca 3540 mindre/
medelstora nordiska företag varav flertalet 
svenska. Humle FondSelect är en fondifond och 
innehåller ca 15 väl utvalda utländska aktiefonder.  
Läs gärna mer om de fonder Humle förvaltar på  
www.humlekapital.se.

tjänstepension
Humle erbjuder sedan våren 2011 även hjälp med tjänste
pensionslösningar. Bakgrunden är att Humle mött ett stort 
intresse kring tjänstepensioner och sparande i denna form. 
Många upplever det 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  

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

 
Humlenytt
Humle Småbolagsfond blev tidigare i år utsedd till årets 
småbolagsfond 2016 i Sverige av tidskriften Privata  
Affärer. Humle Småbolagsfond har även fått internatio
nella utmärkelser från Thomson Reuter Lipper Award och 
Morningstar (kategorin Sweden Small/MidCap Equity). 
Uppgången under 2016 var 23%. Den goda utvecklingen 
har fortsatt under 2017.

Anne Aldenstam, som i många år varit chef för Humles 
Kundtjänst, kommer att gå i pension i sommar. Vi på 
Humle är mycket tacksamma för det utmärkta arbete som 
Anne har gjort för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Anne 
har även bidragit till den goda anda som präglar Humle. 
Vi är mycket glada över att ha rekryterat Ave Sillard som 
efterträdare. Ave har mycket lång erfarenhet från tidigare 
befattningar och känner väl till Humle. Ave är kunnig när 
det gäller systemfrågor, regelverk m m.

Humle fondselect global  
– ny fond

Humle FondSelect är en global fondifond. 
Det är en fond som äger andra fonder. Fonden 
vänder sig till kunder som söker en global  
exponering genom ett urval av aktiefonder 
med inriktning mot enskilda länder, regioner, 
branscher och teman. I FondSelect finns ca  

15 väl utvalda utländska fonder. FondSelect är 
en fond som startades 2002 i fondbolaget Aktie

Ansvar (som då var ett dotterbolag till Humle). 
Två av Humles förvaltare har i många år suttit med i 

det placeringsråd som AktieAnsvar tidigare haft. Fonden 
har sedan fondstart med bred marginal överträffat världs
index efter kostnader. Även sedan Humle tog över ansvaret 
i januari 2017 har utvecklingen varit god och överträffat 
världsindex.

mifid 2 – nytt regelverK 2018
Humle är verksamma inom en bransch med ett omfattande 
regelverk. Syftet med lagstiftningen är i korthet att skydda 
konsumenterna från dålig rådgivning. Ett råd ska alltid 
vara anpassat efter en kunds situation och riskbenägenhet. 
Från nästa årsskifte träder ett nytt regelverk i kraft: Mifid 2. 
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den fond som utvecklats bäst jämfört med alla andra små
bolagsfonder i Sverige på både 1, 3 och 5 år. Utvecklingen 
2017 har hittills varit fortsatt god. Även Humle Kapital
förvaltningsfond har utvecklats väl – dock inte lika bra  
som Småbolagsfonden. 

Dessa båda fonder kan vara ett bra alternativ/komplement 
till en egen aktieportfölj eller till annat pensionssparande.

försäKringar
Det har varit en hel del skriverier i media kring pensions
sparande och avkastning. Ett stort dilemma för pensions
bolagen är att de ibland har en garanterad minimiavkast
ning. Problemet med detta är att garantin begränsar 
möjligheten att skapa avkastning då en relativt stor andel av 
det förvaltade kapitalet måste placeras räntebärande. Obli
gationer med mycket låg risk ger dock för närvarande ingen 
eller låg avkastning, samtidigt som vi för närvarande har en 
inflation på ca 12% per år. Den låga räntan kan jämföras 
med direktavkastningen på aktier på Stockholmsbörsen som 
för närvarande är ca 3%. Om vi tittar på en längre tidsperiod 
(sedan år 1900) så har statsobligationer givit ca 2,8% realt 
(utöver inflation) per år! Svenska aktier har motsvarande 
period givit ca 5,8% realt per år.

Den låga avkastningen på obligationer kommer sannolikt 
att medföra att många inte får den pension de förväntar sig.  
Slutsatsen av ovan är att det är mycket viktigt att förstå sitt  
pensionssparande och att det är placerat på ett sätt som bedöms  
som lämpligt beroende av den individuella situationen.

Vi har tidigare nämnt att de flesta av kunderna på för
säkringsavdelningen är kunder på Humle sedan tidigare. 
Du kan få ett helhetsgrepp om ditt sparande: den befint
liga depån, försäkringssparandet, samt för egenföretagaren 
förvaltning av bolagets egna medel. Kontakta vår försäk
ringsavdelning så hjälper de dig med en sammanställning av 
helheten. Till detta kommer att många har en stor buffert 
på sina bankkonton. Just att få ett helhetsgrepp är något 
som våra kunder värdesätter högt. Ju mer man förstår sitt 
sparande desto tryggare känner man sig. Börsutvecklingen 
är alltid nyckfull med kraftiga uppoch nedgångar från och 
till, men för den riktigt långsiktige är en väl diversifierad 
aktieportfölj en god sparform även i pensionssparandet.

En viktig del i Mifid 2 är att i möjligaste mån begränsa 
intressekonflikter. Det kommer att innebära en del för
ändringar för Humles sätt att ta betalt. Dock råder en del 
oklarhet hur vissa regler praktiskt sett ska tolkas. En viktig 
förändring är dock att courtage förmodligen inte kommer 
att utgå vid diskretionär respektive rådgivande förvaltning. 
Då Humle generellt sett har en mycket låg omsättningshas
tighet i förvaltningen kommer det inte att påverka speciellt 
mycket mer än en mindre höjning av förvaltningsarvodet. 
Humle erhåller en del av ordinarie fondavgifter från vissa 
fondbolag vars fonder Humle investerat i för kunders 
 räkning. Detta kommer från 2018 inte att vara tillåtet och 
Humle kommer då att avstå från att ta emot ersättning.  Vår 
förhoppning är att fondbolagen inför så kallade institutio
nella andelsklasser med lägre förvaltningsarvoden, vilket 
är ganska vanligt förekommande utomlands. Mifid 2 ställer 
också ytterligare krav på dokumentering och en tydlig 
uppdelning av förvaltaransvaret vid diskretionära respektive 
rådgivande uppdrag.

Från 2018 måste alla juridiker ha ett så kallat LEInum
mer för att få göra en värdepapperstransaktion (dvs köpa 
eller sälja värdepapper). LEI står för Legal Entity Identifier 
och är en global identifieringskod för företag och andra 
organisationer.

Vi kommer under hösten att återkomma med mer infor
mation om hur man får ett LEInummer, och vilka föränd
ringar Humle kommer att göra med anledning av Mifid 2.

isK (investeringssparKonto)
Vi brukar skriva några rader om sparformen ISK. Denna 
sparform är möjlig för privatpersoner som skattar i Sverige.  
Intresset för ISK är stort. Om placeringshorisonten är 
långsiktig, kapitalet är beskattat och om investeringar 
främst görs i aktier/aktiefonder kan sparformen vara mycket 
fördelaktig ur ett skattemässigt perspektiv. En schablonskatt 
kopplad till statslåneräntans utveckling ersätter alla andra 
skatter. För närvarande är skatten ca 0,4% på sparbeloppet. 
Det går att flytta enskilda aktier eller en aktieportfölj  
(förutsatt att det är börsnoterade värdepapper) till ett 
ISKkonto, men då räknas det som en avyttring och kan 
medföra skatt. Om placeringshorisonten är kortsiktig och 
börskurserna går ner är sparformen olämplig då eventuella 
förluster inte är avdragsgilla.

Humle småbolagsfond
Humle Småbolagsfond har som vi nämnt glädjande nog 
fått priser för den goda utvecklingen. 2016 var femte året 
i rad som Humle Småbolagsfond utvecklades väl med en 
uppgång på 23%. Under 2012 var uppgången +12%, 2013 
+35%, 2014 +23% och 2015 +36%. Alla siffror är efter 
avgifter. Humle Småbolagsfond var därmed per årsskiftet 
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