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Balans med fond-i-fond
SPARA

Karin Haraldsson förvaltar Lannebo Komplett, en fond som kan placera i alla Lannebos fonder. 

Risk och tid är två viktiga faktorer som  sparare 
måste förhålla sig till. Risken handlar om hur 
stora svängningar, både upp och ned, du är 
 beredd att utsätta ditt sparade kapital för.  
 Tiden är i princip den horisont du har framför 
sig, alltså när du tänker dig att börja använda 
ditt sparade kapital. Tumregeln är att ju närmare 
 uttaget kommer, desto lägre risk ska du ha i  
ditt sparande. 

Att fördela kapitalet, mellan aktier och ränte
bärande papper, är ett sätt att skruva ned risken. 
Att fördela det mellan olika  fonder, är  ytterligare 
ett. Det är just vad Lannebo  Komplett gör, en 
fondandelsfond som förvaltas av  Karin Haralds
son och Peter Lagerlöf. Fonden ger  sparare 
 tillgång till alla Lannebos fonder,  inklusive 
 specialfonder som normalt sett endast är 
 tillgängliga för institutioner.

Andelen aktiefonder kommer under  största 
delen av tiden vara mellan 50 och 60 procent, 
men med  möjlighet att dra ner den ytterligare 
vid extrema marknadslägen och på så sätt bevara 
kapitalet vid kraftiga börsfall.

Karin Haraldsson som också förvaltar 
 Lannebos kreditfonder ser positivt på företags
obligationer som komplement till aktier:

»Det går att hitta bra avkastning på obliga
tioner, inte minst med tanke på att inflationen 
befinner sig på en så låg nivå. Just nu räknar vi 
med en årlig avkastning på 5 procent för ränte
bärande papper.«

Konceptet med en fond som uteslutande pla
cerar i andra fondandelar (så kallad fondifond) 
har återkommande kritiserats för att det har  varit 
ett sätt för fondbolagen att ta ut dubbla  avgifter 
från kunderna – kunderna får både  betala för
valtningsavgift i fonden de sparar i och även i 
de olika fonderna som fonden i sin tur  placerar 
i. Men Lannebo Kompletts förvaltningsavgift är 
inte uppbyggd för att generera dubbla avgifter. 
 Förvaltningsavgiften på 1,62 procent är den enda 
 avgiften kunden betalar eftersom Komplett får 
100 procent rabatt på förvaltningsavgiften i de 
underliggande Lannebofonderna.

»I Lannebos fonder finns inga dolda  avgifter, 
Komplett är inget undantag«, säger Karin 
 Haraldsson.
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Lannebo Komplett ger tillgång 
till alla Lannebos fonder, 
inklusive specialfonder som 
annars enbart är tillgängliga 
för institutioner.Mer fondfakta och  riskinformation finns på sidan 24–25 och på  lannebofonder.se
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