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Beslutsunderlag - Förslag
Vi föreslår för Mölndals Cykelklubb att avsätta 100 000kr över en 6 månaders period, dvs 16 666kr per
månad, enligt följande fördelning:
Ränteexponering:
SEB Dynamisk Räntefond C SEK – Lux 10%, en dynamisk räntefond som historiskt givit en avkastning i
linje med inflationen. Risknivå 3 av 7
Sustainable High Yield Fund C SEK – Lux 15%, en fond som fokuserar på företagsobligationer. Risknivå
4 av 7
Aktieexponering:
SEB Dynamisk Aktiefond 40%, en aktiefond som ger er en bred exponering mot stora globala företag.
Risknivå 6 av 7
SEB Hållbarhetsfond Sverige C SEK – Lux 25%, en aktiefond som ger er en exponering mot svenska
storbolag. Risknivå 5 av 7
TIN Ny Teknik A (SEK) 10%, en fond som ger er exponering mot nordiska små och medelstora bolag, med
fokus på teknologi- och hälsosektorn. Risknivå 6 av 7
Den totala risknivån för det förslagna sparande landar på en medelhög risknivå, vilket är rimligt att ta sig
ann med en 5 års tidshorisont.
Övrigt:
Vidare önskas en omfördelning av befintligt fondinnehav enligt ovannämnd fördelning. Detta ordnas
enkelt via en sälj och en köporder på befintligt innehav. Först säljs befintliga andelar, när likviditeten är er
tillhanda så görs sedan köpet av de nya fonderna enligt Bilaga 3: Köporder.
Fondvärdet på dessa fonderna är när detta förslag skrivs är: 372 810,23kr. Den föreslagna köpordern i
bilaga 2 kommer dock köpa för 370 000kr, detta för att lämna ett utrymme för viss prisförändring till dess
att avtalet är oss tillhanda.
Jag har postat ut dokumentation som föreningens firmatecknare kan signera för detta. Utöver detta
bifogar jag även bilagor som föreningen kan använda vid beslut.
Se bilagor:
Bilaga 1: Månadssparande
Bilaga 2: Säljorder.
Bilaga 3: Köporder.

Vi hoppas att ni finner vårt förslag intressant och ser fram emot fortsatta diskussioner.

Med vänlig hälsning
Linus Olofsson
Företagsrådgivare, SEB
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