
Erbjudande att investera i de värdepapper som Pingst församlingarnas 

pensionsstiftelse har. 

 

Bakgrund: Som ni alla vet så skall Pensionsstiftelsen avvecklas och i den processen kommer alla 

tillgångar säljas för att föras över till försäkringsbolaget. Pensionsstiftelsen har en serie av riktigt fina 

räntepapper som i första hand skall erbjudas inom rörelsen och dess medlemmar. 

Vi har mycket framgångsrikt förvaltat kapitalet via Alexander Hultgren och mitt bolag Nordisk 

Finansiell Planering AB i över 10 år. 

Jag har fått uppdraget att se till att rörelsen i första hand får möjligheten till att köpa de olika 

obligationerna. Dessa värdepapper går ej idag att köpa via den vanliga marknaden och har korta till 

medellånga löptider kvar. 1 år till 4 år. Mycket god ränta som varierar runt 6 %, utbetalande per år till 

låg risk. 

Tidpunkt: det kommer vara först till kvarn för dessa värdepapper och från och med nu fördelar jag ut 

värdepapper till intressenterna. Sedan skall allt vara avslutat senast 1a veckan i September. 

 

Det praktiska: Alexander Hultgren i egenskap av rådgivare sköter all dokumentation och fördelning 

av värdepapper. Jag hjälper till med öppnande av depåer för de som inte har samt köp och sälj order 

och den obligatoriska rådgivningsdokumentationen. Värdepappren ligger i 250.000 till 1.000.000 

poster. 

Innan affär måste vi vara i kontakt med varandra, då jag som rådgivare måste känna mina kunder, 

plus att då har ni möjligheten att ställa alla frågor. 

Frågor besvaras helst via mail och även under sommaren. 

Olika värdepapper som kommer finnas att investera i: 

Studentbostadsobligationen 1 år löptid kvar ränta 6,5% kvartalsvis utbetalande. Låg risk 

Apex 5 löptid 3 år kvar till ränta 5,75% + stibor. låg risk 

Apex 7,8,9 löptid 3.5 år till 4 år ränta runt 6 % det varierar lite mellan de olika värdepapprena. Låg/ 

medelrisk 

 

Referenser: Peo Larsson och Bo Guldstrand 

Kontakt till Alexander görs enklast via, alexander@finansiell-planering.se 

Med vänliga hälsningar 

Alexander Hultgren 

Juni 2018 
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