
Aktietävlingen 2021 
 

Swedbank Trophy och Danske Bank Trophy 
(Årgång 9)   (Årgång 8) 

 

Det är inte bara äran som står på spel. En inteckning i vandringspriset (skänkt av Swedbank 

i Hjo respektive Danske Bank i Skövde), en del av en aktieportfölj som kan ha gått bra samt 

en minnesmedalj. 
 

Välj bland nedanstående 20 aktier ut de 3 som Du tror skall gå bäst under tävlingstiden.  

Satsa totalt 10.000:-       OBS minst 2.000:- och högst 5.000:- per aktie. 
 

Ingångsvärde är senast betalt, eller om sådan saknas säljkurs, den 8/2 2021. Slutkurs är senast 

betalt, eller om sådan saknas, köpkurs den 10/12 2021. Vid uppköp fördelas pengarna efter 

försäljningen på resterande innehav. Utdelningar återinvesteras dagen efter utbetalningsdagen. 
 

Insatsen är 20: - och för dessa pengar köper vi en portfölj bestående av de 3 aktier som är 

mest betrodda gemensamt av de båda avdelningarna. Portföljen är sedan gemensam för båda 

tävlingarna och slutvärdet i portföljen delas proportionerligt efter antalet deltagare från 

respektive lokalavdelning. Portföljen investeras i ISK hos Aktieinvest. 
 

Portföljernas utveckling redovisas på en egen hemsida, www.caramanico.se/aktie. Länk till 

denna finns på våra respektive hemsidor under www.aktiespararna.se (sök därefter 

lokalavdelning Skövde eller HjoTiBorg). Uppdatering sker i tabellform och sker normalt varje 

vecka fram till mitten av oktober. Sedan mörkas läget fram till årsmötet. 
 

Följande priser delas ut i respektive lokalavdelning vid årsmötet nästa år: 

1:a pris ca 50% av portföljen, ett individuellt pris och en inteckning i vandringspriset. 

2:a pris ca 30% av portföljen. 3:e pris ca 20% av portföljen. 
 

 

Aktie Insats 

Atlas Copco A  

AstraZeneca  

Betsson  

Castellum  

Essity B  

Ericsson B  

Hexagon B  

Investor B  

JM AB  

Lundin Mining  

Mycronic AB  

Embracer Group  

NIBE  

Nordea  

Skanska  

Svensk Cellulosa B  

Svolder B  

Swedbank A  

Volvo B  

Wihlborgs Fast.  
 

 

 

Talongen till vänster är för dina 

anteckningar och den sparar du. 

 

När du bestämt hur du vill satsa skriver du 

de tre aktiernas namn och summan du vill 

lägga på respektive aktie i ett mejl och 

skickar till: 

10nitton@gmail.com 

 

eller så skriver du samma uppgifter i ett 

sms som du skickar till 0708 78 24 40 

 

För att du skall vara med i tävlingen måste 

du också betala 20 kr. Enklast via swish 

till samma telefonnummer som ovan. 

Alternativt betala till bankkonto i LF bank: 

9025 1464441 – glöm inte skriva ditt 

namn och Aktie-KM på inbetalningen. 

 

OBS! Sista dag att delta är 

söndagen den 31 januari OBS 

 
Thomas Johansson/tävlingsansvarig 
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