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+9%
GENOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING

5 ÅR

+52%
TOTAL RETURN

5 YEARS

Erik Sprinchorn
Aktieförvaltare
26 års erfarenhet av aktieförvaltning 
från Swedbank Robur, SEB Enskilda, 
Alecta och Brummer & Partners.

Carl Armfelt
Aktieförvaltare
14 års erfarenhet av aktieförvaltning
från Brummer & Partners, Nordea,   
CA Cheuvreux, och Swedbank Robur.

Förvaltningsteam
TIN Fonder

+652%
TOTAL RETURN

10 YEARS

+22%
GENOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING

10 ÅR

BÄST AVKASTNING 
AV ALLA TEAM PÅ 
MORNINGSTAR.SE

PÅ 5 OCH 10 ÅR



Varför Norden?

TIN FONDER

SMÅBOLAG INNOVATION

NORDEN



DIGITALA VARUMÄRKEN MEDICINTEKNIKMJUKVARA HÅLLBARHET

4



Den digitala
värdeförflyttningen

There is no room for 
complacency in the fast-

moving digital world.

— Marc Benioff, Salesforce.com

“



Simulering
● Den medicinska VR 

marknaden kommer att 
öka lavinartat

● Ökar träffsäkerheten vid 
avancerade kirurgiska 
ingrepp

Big data
● Sjukhusen kan nyttja “Big Data” 

för att effektivsera sjukvården 
och öka patientsäkerheten

● Nyttja komplex data 

Skräddarsydd vård 
● Gensekvensiering & AI öppnar 

för skäddarsydd vård och 
behandling

● Individanpassade läkemedel

Transformering av hälsosektorn
Medicinteknik

Vad tittar vi på ?
● Nischespelare med global 

täckning

● Unika patent och lösningar

● Möjligörande tekniker som:
Genomics, VR/AR, 
Digitalisering, Robotisering

Hälsovård –
“On demand”
● Läkarbesök i mobilen

● Sjukgymnastik online

● Smarta appar för 
läkemedelsdosering 
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● Teknik förändras men 
välskötta varumärken består

● Digital underhållning är en 
tillväxtbransch

Digitala
varumärken

Possessing a powerful 
world wide brand is essential

for sustained success.

– Warren Buffett –

“
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9.5%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

3.1%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

4.0%

Källa: TIN Fonder 2022-10-31

BOLAG VI GILLAR I NORDEN
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Innehav – TIN Ny Teknik 
& TIN World Tech
Q4 2022

6.3%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

5.5%

Innehav – TIN World Tech
Q4 2022

1.6%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

0.9%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

3.8%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

1.8%

Innehav – TIN Ny Teknik
Q4 2022

5.5%



Småbolag

Nordiska teknikundret

Starkt kontaktnät

TIN Ny Teknik

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerar främst i bolag i Norden

Fokus på teknik, hälsa och 
digitala varumärken

TIN World Tech

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerar i bolag över hela världen

Fokus på teknik, hälsa och 
hållbarhet

Våra fonder

Teknikdriven tillväxt

Hög lönsamhet

Duration i affärsmodell

Mellanstora bolag

Globala tekniktrender

Större urval
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Källa: TIN Fonder (2021-10-29)

Vårt månadsbrev
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Framtiden är digital.



Disclaimer
Disclaimer: Denna presentation har sammanställts av Teknik Innovation Norden Fonder AB ”TIN”. TIN står under tillsyn av Finansinspektionen.
Presentationen har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och den ska inte ses som någon form av juridisk, skatte- eller finansiell
rådgivning. Mottagaren måste själv konsultera sin rådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en
investering är lämpliga eller passande för denne. Presentationen är inte avsedd som ett erbjudande eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument.
Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, står TIN inte för innehållets riktighet
eller för dess fullständighet. TIN påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på
innehållet. TIN påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från
källor som bedömts tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.

En referens till ett specifikt finansiellt instrument eller en aktie ska inte ses som en rekommendation att köpa eller sälja eller ett erbjudande att köpa eller
säja sådant finansiellt instrument. Historisk avkastning som framgår av presentationen är inte en indikation på kommande resultat och faktiska
händelser eller förhållanden behöver inte överensstämma med och kan skilja sig väsentligt från de som visas eller förväntas i presentationen.
Presentationen har tagits fram enbart i syfte för att användas till presumtiva icke professionella investerare i Sverige och all information och uttryckta
åsikter och omdömen i denna får därför inte distribueras eller användas i något annat land eller jurisdiktion.

Investering i fonder och värdepapper är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen
tillförlitlig indikator för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Avkastningen kan öka eller
minska som en följd av valuta- och marknadsrörelser.

Vare sig denna presentation eller någon kopia av den får föras med eller översändas till USA eller direkt eller indirekt distribueras i USA eller till någon
US-person (så som det definieras i vid var tid gällande ”Regulation S under the U.S Securities Act of 1933”, inkluderande alla medborgare i USA och
personer bosatta där samt bolag och andra juridiska personer etablerade enligt lagstiftning i USA. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka
kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser
för TIN Ny Teknik och legal information kring Teknik Innovation Norden Fonder AB hittas enklast på vår webbsida www.tinfonder.se/
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