Samarbetspartners

RÄNTESPAR ÄR EN OBEROENDE SPARAKTÖR
SOM ERBJUDER ETT SPARANDE SOM DET BORDE VARA.
Räntespar grundades utifrån en enkel idé, att erbjuda ett sparande som det borde vara.
Placeringen passar dig som vill ha en betydligt högre ränta än räntan på ditt sparkonto.
Räntespars modell utgörs av ett vinstandelslån, där vi lånar ut pengar genom obligationer
till kända globala företag med starka varumärken, såsom ledande bolag inom olika
branscher och får ränta tillbaka till våra kunder.

Total volym

2 000 000 000 SEK

Teckningsperiod

2020.05.04 – 2020.06.08

Löptid

2020.06.11 – 2024.06.11

Årliga ränta

3 mån STIBOR + 2.50 % plus årlig vinstdelning

Vinstdelning

80 % av den eventuella överavkastning per år

Ränteutbetalning

11 Mars, 11 Juni, 11 September, 11 December

Denominering

10 000 SEK

Arvode

0.39 %

Investerarskydd

10 000 000 SEK

Notering

Handlas på NGM-NDX

Bakgrunden till Räntespar är att vi tycker att utbudet på ränteplaceringar och obligationer
länge har varit alldeles för lågt i Sverige. Utbudet har varit begränsat och mest
koncentrerat sig på ﬁnans- och fastighetsbranschen, vilket ger en mindre bra riskspridning.
Samtidigt är den globala räntemarknaden betydligt mer utvecklad och fungerande, speciellt
den amerikanska.

Vårt uppdrag är att erbjuda ett
bättre alternativ än sparkonto,
helt enkelt ett sparande som
det borde vara.
Per Thornadsson, VD

KORT OM RÄNTESPAR
Ett sparande för alla
Sparformen är tillgänglig för alla. Räntespar är noterat på en reglerad marknad NGM-NDX
med daglig handel och minsta investering är 10 000 SEK. Räntespars ägare placerar själva
15 000 000 SEK som inte får säljas under löptiden.

Bra sparvillkor
Årliga räntan är minst 3 mån STIBOR + 2.50 % med kvartalsvis ränteutbetalning samt
eventuell årlig vinstdelning.

Räntespars innehav
Genom att placera i Räntespar erhålls en exponering till låg risk mot över 100 stycken
globala företagsobligationer. Risken i portföljen är låg eftersom minst 70 % ska placeras i
innehav med högt kreditbetyg (investment grade rating) som är etablerade på marknader
i Nordamerika, Europa och Norden

Placera Räntespar på valfri bank
Räntespar kan placeras på Depåkonto, Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring
(KF) på valfri bank.

Investeringsskydd
Räntespars ägare pantsätter 10 000 000 SEK för att investerarna ska erhålla den utlovande
räntan, ett så kallat investerarskydd.

Etisk screenad
Räntespar är etiskt screenad och har en hållbarhetsproﬁl (ESG).

RÄNTESPAR ERBJUDER EN GOD AVKASTNING TILL
LÅG RISK
Räntespar ger innehavaren ränteutbetalningar på minst 3 mån STIBOR + 2.50 % per år,
men även möjlighet till årlig vinstdelning. Vinstdelningen innebär att vid eventuell
avkastning över 3 mån STIBOR + 2.50 % får investeraren 80 % av denna avkastning.
Ränteutbetalningarna sker kvartalsvis.

ÅR 2

ÅR 3

ÅR 4

En investering i Räntespar innebär låg kostnad, stabil avkastning (kvartalsvis) och möjlig
vinstdelning (årligen).

SÅ HÄR TECKNAR DU
Teckning sker genom Nordnet eller Räntespar. Anmälan kan lämnas via www.nordnet.se eller
www.rantespar.se.

Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för förvärv av Räntespar via Nordnets
Internettjänst fram till kl. 15.00 den 8 juni 2020. Eventuella frågor för den som är depåkund
hos Nordnet hanteras via kundsupport på telefonnummer 010–506 330 00.

Teckna via Räntespars hemsida, www.rantespar.se. Sista teckningsdagen är 8 juni 2020 kl.
15.00. Eventuella frågor hanteras via kundsupporten på telefonnummer 031–301 66 60.

PROSPEKT
Denna informationsbroschyr är delvis en sammanfattning av prospektet ”Inbjudan till teckning av vinstandelslån emitterade av Räntespar i Sverige AB
(Publ) samt handel med dessa på NGM”. Det åligger var och en som är intresserade av att investera i Räntespar AB att ta del av det fullständiga prospektet
och den information som lämnas där i. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i denna informationsbroschyr ska
prospektets uppgifter gälla.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Räntespar i Sverige AB kan såväl öka som minska i värde och det är
inte säkert att den som investerar återfår hela det investerade kapitalet. Uppgifter lämnade i denna informationsbroschyr samt i prospektet avseende mål
och framtida förväntningar ska inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade utveckling.

Observera att denna informationsbroschyr endast har upprättats i marknadsföringssyfte och är fristående från prospektet.
Prospektet ﬁnns på www.rantespar.se och www.ﬁ.se

Räntespar AB I Drottninggatan 27 I 411 14 Göteborg I 031–301 66 60
www.rantespar.se

