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PriorNilsson Realinvest nu valbar i Premiepensionen
PriorNilssons aktiefond Realinvest finns sedan tidigare på de flesta stora fondplattformar och går
nu även att välja i premiepensionssystemet. Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus
på bolag med en stor andel reala tillgångar, exempelvis bolag i fastighetsbranschen samt
skogsindustrin, råvaru- och kraftindustrin. Fonden har sedan starten den 2 september förra året
fram till den 31 oktober i år gått upp 39,26 procent.
Det fanns två goda skäl att starta fonden – förvaltarna har lång erfarenhet av bolag med reala
tillgångar och det finns inte så många fonder med den inriktningen på marknaden. Realinvest kan
investera i hela världen, men fokus ligger främst på de nordiska länderna. Internationellt är det
främst USA och råvarubranschen som attraherar.
- Vår tro är att man alltid ska ha en del av sin portfölj i reala tillgångar. Dessa går inte bara bra i
perioder av hög inflation utan stora möjligheter uppkommer även i perioder av fallande räntor och
låga räntor. Fonden har dessutom ett globalt perspektiv vilket gör att vi alltid kan arbeta med
regioner som är intressanta, säger PO Nilsson, förvaltare av Realinvest.
Förvaltaren PO Nilsson har tidigare bland annat varit mäklare och aktiechef på
Alfred Berg. År 2002 startade han PriorNilsson tillsammans med Torgny Prior.
- Vi arbetar med äkta aktiv förvaltning. Torgny Prior och jag har sammanlagt över
60 års erfarenhet av att arbeta på aktiemarknaden och att följa många bolag
under lång tid. Det har gett oss en förmåga att tidigt se möjligheterna att
investera i bolag som andra kanske inte upplever som intressanta.
Realinvest är PriorNilssons fjärde fond och den andra fonden de har med i premiepensionssystemet,
med nummer 487108. Sverige Aktiv, deras första aktiefond, finns att välja i premiepensionen sedan
förra året.
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PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB är ett fristående fondbolag som startade 2002.
Bolaget erbjuder specialfonderna Yield, Idea och aktiefonderna Sverige Aktiv och Realinvest.
De två förvaltarna har i snitt 32 års erfarenhet av finansbranschen. PriorNilsson Fonder tror
på fundamental analys och äkta aktiv förvaltning. Läs mer på www.pnfonder.se

