
INFORMATION FÖR INVESTERARE

PENSER SVERIGE OCH PENSER SELECTION

PENSER SVERIGE

Genomsnittlig förväntad avkastning: 10 % per år.
Risk: ca. 25 % per år.
Risknivå: 6 (SRRI)
Strategisk fördelning:

Penser Sverige är en diskretionär portfölj som består utav en 
brett diversifierad portfölj av enskilda svenska aktier. Portföljens 
avkastningsmål är att överprestera Stockholm Benchmark Index, 
eller avkasta motsvarande 8-10 % per år, till en likvärdig risknivå. 
Portföljens fokus är svenska storbolag, men cirka 30 % av inne-
haven är mindre bolag som ger en tydlig exponering mot spän-
nande, snabbväxande bolag.

Portföljen förvaltas genom en kombination av kvantitativa och 
kvalitativa förvaltningsstrategier, där flera olika lager av analyser 
används som grund för investeringsbesluten. I grunden ligger 
ett lager med fundamental aktieanalys där varje innehav bedöms 
utifrån bolagets produkter, historiska finansiella utveckling, 
strategiska position, marknadspotential, bolagsstyrning samt 
aktiens värdering. Även hållbarhetsaspekter för de olika bola-
gen beaktas. Ovanpå detta läggs ett lager av kvantitativ analys 
av marknadsdata. När varje enskilt innehav har bedömts, sätts 
portföljen sedan samman för att maximera avkastningen på 
portföljnivå

Med Erik Penser Banks diskretionära förvaltningstjänst lämnar du investeringsbesluten och den löpan-
de förvaltningen till oss. Vi erbjuder en aktiv och individuellt anpassad kapitalförvaltning med fokus på 
hög riskjusterad avkastning. Portföljerna Penser Sverige och Penser Selection ger dig Sverigeexponering.

PENSER SELECTION
Genomsnittlig förväntad avkastning: 15 % per år.
Risk: ca. 30 % per år.
Risknivå: 7 (SRRI)
Strategisk fördelning:

Penser Selection är en diskretionär portfölj som består utav en 
portfölj av svenska små-, micro- och nanobolag, där flera av inne-
haven är plockade från Penser Access. Portföljens avkastningsmål 
är att nå en absolut avkastning om ca. 15% per år till en volatilitet 
om runt 20-25%.
   Selection ger en god exponering mot riktigt små bolag med 
stora tillväxtmöjligheter och som därmed kan leverera tydligt hö-
gre avkastning. En attraktiv egenskap hos denna typ av aktier är 
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Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som 

placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
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även att dessa tenderar att uppvisa en relativt låg korrelation 
med börsen som helhet. Portföljens förvaltas, precis som Pen-
ser Sverige, genom en kombination av kvantitativa och kva-
litativa förvaltningsstrategier. Givet innehavens karaktär blir 
det dock naturligt att lägga större vikt vid vissa fundamentala 
faktorer och mindre vid andra. Exempelvis sker en noggrann 
analys av framtida marknadspotential samt bolagsstyrningen, 
det vill säga entreprenörerna bakom bolaget, medan historisk 
finansiell utveckling är mindre viktigt. Portföljen tenderar att 
domineras av innovativa branscher så som hälsovård, industri 
och teknologi



RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De 
pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och 
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
investerade kapitalet.

MER INFORMATION

Tala med din rådgivare för mer information om hur du kommer 
igång med rådgivande förvaltning. Du kan också ringa till oss på 08-
463 80 00 eller skicka e-post till info@penser.se

DETTA ÄR ERIK PENSER BANK

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med fokus 
på att skapa värden för våra kunder. Vi erbjuder såväl produkt-
oberoende diskretionära förvaltningstjänster som rådgivande för-
valtningstjänster. Vår aktieanalys är caseorienterad och inriktad 
på mindre börsbolag, vilket ger oss bäst förutsättningar att skapa 
aktierelaterade mervärden. Utifrån en gedigen erfarenhet och en 
initierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra kunder, 
oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, före-
tagsägare eller institutioner.
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Detta blad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella 
instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.


