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Lokal Private Banking
med hjärta och hjärna
Som kund hos oss får du tillgång till några av
marknadens mest kompetenta rådgivare med
hjärtat i bygden.

Private Banking på din egen dialekt
Vi är den enda banken i världen med huvudkontor i Sunne. Vi tror på kraften i det
lokala engagemanget. Ju mer vi vet om din verklighet desto bättre blir vår leverans
till dig. Som vi ser det är närhet också en viktig utgångspunkt för en god relation.
Med en bra relation som grund kan vi växa tillsammans.

Vi utvecklar det lokala näringslivet
I över 165 år har vi haft förmånen att arbeta med företagare och entreprenörer som
har utvecklat verksamheter och skapat värden – för samhället, sina medarbetare
och sig själva. Mycket i vårt erbjudande riktar sig just till er. Vi vet att företagande
är ett hårt arbete som kräver mod, kreativitet och uthållighet och vi har mobiliserat
våra styrkor för att möta era behov.

En rådgivare
Som kund hos oss får du en egen licensierad rådgivare som utifrån dina behov, ger
dig tillgång till bankens alla specialister. Din rådgivare hjälper dig med såväl
vardagsekonomi som med de långsiktiga finansiella planerna – för dig, din familj
och ditt företag.

Tillgång till specialister
Genom vår Private Banking får du tillgång till bankens alla specialister. På
Fryksdalens Sparbank finns specialister inom kommersiella fastigheter,
familjejuridik, hållbara investeringar, försäkringar, företag och fastigheter och
jord- och skogsbruk.
I samarbete med Swedbank får du även tillgång till specialister inom skatt,
ägarplanering, stiftelser, affärsjuridik och säkerhet.

Vi tror på vår hembygd och kraften i
det lokala engagemanget. Vi vet att
det är viktigt att ha god förståelse
för de förutsättningar som gäller
där våra kunder verkar. Vi lever här.

Investeringsrådgivning

En noggrann behovsanalys och kontinuerlig
uppföljning är kärnan i vår rådgivning.
Tillsammans med dig, utifrån dina mål och
din riskprofil, tar din rådgivare fram en
strategi för hur dina tillgångar ska förvaltas.
Utifrån strategin bestämmer du hur aktiv
du vill vara.
Vår investeringsrådgivning innebär att det är
du som tar investeringsbesluten. Utifrån den
strategi som du och din rådgivare har tagit
fram, får du specifika råd och placeringsförslag. Råden baseras på bankens
omfattande analyser och prognoser.
Samarbete med Swedbank
Diskretionär förvaltning är en tjänst för
dig som, utifrån din strategi, vill överlåta

förvaltningen av hela eller delar av ditt
kapital till oss.
Genom ett samarbete med Swedbank kan vi
erbjuda våra kunder diskretionär förvaltning
som utgår från omfattande analyser. Då kan
du på ett enkelt sätt ta tillvara de finansiella
möjligheter som finns på de globala
marknaderna.

Hållbara placeringar

Främjande av hållbarhet är djupt förankrad i
sparbanksidén. Sparbanksidén firade 200 år
nyligen och sparbankerna har tillsammans
bidragit till samhällsnyttiga insatser genom
alla dessa år. Sparbankerna arbetar aktivt
för att bidra till att skapa ett uthålligt
samhälle och att främja en hållbar
utveckling på såväl lokal som global nivå.
Som lokal sparbank har vi tillgång till ett
brett fondutbud av hållbara fonder från ett
flertal fondförvaltare.
Swedbank Robur
En av våra leverantörer är Swedbank
Robur. De har ett grundläggande arbete
kring hållbarhet och bolagsstyrning för alla
fonder enligt sin policy för ansvarsfulla
investeringar och ägarpolicy.
För sparare som har högre hållbarhetskrav kan vi erbjuda Roburs Ethicafonder,
som förutom att välja bort vissa branscher
även aktivt väljer in bolag med bra och
relevant hållbarhetsarbete.
Swedbank Robur har arbetat länge med
hållbarhet och varit med och utvecklat
hållbarhetscenen i finansbranschen.
Arbetet består av tre delar; integrering,
påverkan och exkludering. De integrerar
hållbarhet i fondernas investeringsprocesser genom att investera i de bolag
som hanterar sina hållbarhetsrisker på ett
bra sätt. Vi tror att de bolag som förstår sina
och samhällets utmaningar kommer att nå
långsiktig framgång.

Swedbank Robur påverkar företag att
utveckla sitt hållbarhetsarbete och
exkluderar företag som producerar eller
handlar med vissa typer av varor och
tjänster.
Swedbank Robur utesluter företag som
tillverkar, moderniserar, säljer eller köper
klusterbomber, personminor, kemiska och
biologiska vapen eller kärnvapen.
De väljer också bort företag som har över
30 procent av sin omsättning från
kolproduktion samt producenter av tobaksprodukter och pornografiskt material.
Utöver det har Swedbank Robur även
exkluderat ett antal bolag som de bedömer
systematiskt och allvarligt kränker
internationella hållbarhetsnormer utan
att visa förändringsvilja.
Vi jobbar aktivt med hållbarhet
Den finansiella sektorn har ett stort ansvar i
att lämna hållbarhetsupplysningar till kunden på ett transparent sätt.
Fryksdalens Sparbank arbetar aktivt för att
genomföra olika EU-initiativ inom hållbarhet
som syftar till att kunden ska vara
välinformerad inför sina investeringsbeslut.
Fryksdalens Sparbanks styrelse har beslutat
att banken ska beakta de huvudsakliga
negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer vid tillhandahållandet av
investerings- och försäkringsrådgivning.

Vårt erbjudande till dig
Professionell SwedSec-licensierad rådgivare med begränsat antal kunder
Högsta service och tillgänglighet i banken
Omfattande behovsanalys och en finansiell plan
Löpande uppföljning efter överenskommelse med din rådgivare
Exklusiva placeringsprodukter skräddarsydda efter dina behov
Tillgång till diskretionär förvaltning via vår samarbetspartner Swedbank
Investeringsstrategin – månatliga placeringsrekommendationer som speglar
Swedbanks syn på makro, marknad och allokering
Bolån och andra finansieringslösningar
Daglig marknadsinformation, analyser och aktierekommendationer
Ekonomisk översikt i vår app och internetbank
Telefontjänst – förtur till personlig service via telefon, öppet dygnet runt
Bankkontor nära dig
Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringslösningar, Conciergeservice
och tillgång till flygplanslounger
Inbjudningar till intressanta aktiviteter, event och nätverksträffar
Private Banking Nyhetsbrev 11 gånger/år
Enkel och öppen prissättning
Utbildningsteman för barn och barnbarn
Hållbara investeringar

Genom din Private Bankingrådgivare får du tillgång till bankens
alla specialister och kompetenser.
Tillsammans utgör de ett team,
bemannat utifrån dina behov
och förutsättningar.

Våra specialisttjänster
Familjejuridik
Skog och lantbruk
Entreprenörstjänster – allt för dig som entreprenör och företagare
Skräddarsydda pensions- och försäkringslösningar
Tillgång till deklarationsunderlag
Fri fastighetsvärdering via Fastighetsbyrån i Sunne
Förmögenhetsrådgivning
Specialisttjänster i samarbete med Swedbank
Private Banking Ägarplanering – specialister på ägarfrågor
Swedbank Företagsförmedling - specialister på försäljning av ägarledda företag
och kommersiella fastigheter
Specialtjänster för idrottare och artister
Rådgivning vid utlands- och hemflytt
Private Banking Stiftelsetjänster – bildar, förvaltar och förändrar stiftelser
Säkerhetslösningar privat och företag
Skattejurist

Nya kontakter i ett unikt nätverk

Som kund hos oss blir du en del i ett unikt nätverk av kapitalstarka personer
och framgångsrika entreprenörer. Här kan du hitta värdefulla kontakter för
spännande affärer och givande umgänge.
Vi kommer att bjuda dig till evenemang som berikar dina kunskaper och ger dig
nya kontakter. Vi vill också visa vägen till projekt och events som inbjuder till att
göra världen lite bättre.

Tjänster för en smidig vardag
För att ekonomin ska fungera i stort och
smått är det viktigt med rätt lösningar.
Tillsammans går vi igenom din vardagsekonomi och ger förslag på lösningar som
passar dig och din familj. Det kan handla
om kort-, kredit-, betalnings- och finansieringslösningar. Som Private Bankingkund
har du även förtur till telefonbanken,
personlig service, som har öppet dygnet
runt.

Företagsteam
Är du företagare? Då kommer vårt erbjudande givetvis också att omfatta de delar av din
ekonomi som rör företaget. Till ditt förfogande ställer vi ett team av utvalda rådgivare med fokus på företag.

I ditt företagsteam ingår givetvis också de
som kan hantera frågor som rör företagets
löpande verksamhet som likviditetshantering, placeringar och skattefrågor.

Trygghet nu och i framtiden
Vi skräddarsyr försäkringslösningarna som
tryggar både din och familjens framtid och
ekonomi.

Pensionsstiftelser
Pensionsstiftelsen är ett flexibelt finansiellt
verktyg som gör det möjligt att skjuta upp
beslutet när och till vem pensioner ska
betalas ut. Pensionsstiftelsen kan också
fungera som en del i ägarplaneringen och
vara en kapitalresurs i bolaget.

Beroende på i vilken fas ditt företag befinner
sig bemannar vi det team av specialister
som bäst motsvarar dina behov. Siktar du
på expansion står till exempel våra finansieringsspecialister till ditt förfogande.
Oavsett vad du har för framtidsplaner med
ditt företag kan vår ägarplaneringsgrupp
hjälpa dig.

Placeringsrådgivning är kärnan i
vårt erbjudande. Tillsammans gör
vi en långsiktig plan för hur ditt
kapital ska förvaltas och utvecklas.

I och för bygden i över 165 år
Fryksdalens Sparbanks samhällsengagemang började redan när bankens
grundades i Sunne socken 1856 och det är ett viktigt uppdrag för oss än idag.
Genom olika projekt, sponsring och insatser vill vi tillsammans med partners i
det lokala föreningslivet och näringslivet utveckla vår plats på jorden.
Några exempel
Sponsring av ca 40 lokala föreningar varje år
Sparbankshallen
Snösystem i Sundsberget
Guldpartner till Ung Företagsamhet Värmland
Ung ekonomi och arbetsmarknadskunskap i skolorna
Stora vårstädningen
Dykstädning av Sundet
Studentstipendium till E-max
Framåtmarschen
Sommarkul
Hinderbanan 15 run i Sunne och Sysslebäck
Digital julkonsert med Västanå Teater
Sponsring av visir till vården
Event i Sunne - eventpott tillsammans med det lokala näringslivet
Selma Lagerlöfs litteraturpris
Föreläsning om psykisk livräddning för gymnasieelever och idrottsföreningar
Selma Spa Master beachvolleybollturnering
Draknästet tillsammans med Westra Wermlands Sparbank
Affärsutvecklingscheckar för företag

