Välkommen till
Private Banking

Private Banking

Hög kompetens kring finansiella
placeringar - på plats i Ulricehamn

Private Banking lokalt

Välkommen till Private Banking på Ulricehams Sparbank. På
plats i Ulricehamn finns skickliga rådigvare som har en hög
kompetens inom finansiella placeringar och förmögenhetsförvaltning. I ryggen har vi hela Swedbanks expertis och nätverk
som du också får del av genom din Private Banking-rådgivare.

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.

Ulricehamns Sparbank i samhället

Ulricehamns Sparbank är
lokala på riktigt. Vi finns
bara här och därför satsar
vi helhjärtat! Vi finns på
plats lokalt och vi har hela
Swedbanks samlade
kompetens i ryggen.

Vi är en Sparbank och vi satsar stort lokalt. Det gör vi dels
genom att vara en bra bank för alla som bor här. Vi vågar satsa
lite mer på lokala företags och privatpersoners investseringar
och projekt. Vi gör det också genom sponsring av föreningsliv
och inte minst vår Sparbanksfond Ulrica. En del av vår vinst
sätts av till fonden som sedan används för att stödja projekt
som utvecklar Ulricehamn.

Det här är
Private Banking
En rådgivare

Du har löpande kontakt med
din egen rådgivare, som är
licensierad och specialiserad
på investeringsrådgivning
och att utveckla din ekonomi.
Genom din rådgivare får du
tillgång till bankens alla övriga
specialister.
Genom vår Private Banking
Academy försäkrar vi oss om
att din rådgivare ständigt utbildas och utvecklas för att möta
dina behov och önskemål.
När du behöver andra specialister ser rådgivaren till
att du får tillgång till dem.
Hos oss finns bland annat
skattespecialister, före-

tagsrådgivare, affärs- och
familjejurister, försäkringsrådgivare, fastighetsmäklare,
företagsmäklare och jord- och
skogsbruksspecialister. Har
vi inte kompetensen du söker
innanför bankens väggar ser vi
till att hitta den utanför.

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. Vi erbjuder dig tjänsterna diskretionär förvaltning,

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

rådgivande förvaltning och
aktiv handel.
Rådgivande förvaltning
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. Din rådgivare
har kontinuerlig kontakt
med dig och hjälper dig med
den löpande bevakningen av
portföljen.
Diskretionär förvaltning är en
tjänst för dig som, utifrån din
strategi, vill överlåta förvaltningen av hela eller delar av

ditt kapital till oss. Med våra
diskretionära erbjudanden,
som utgår från omfattande
analyser, kan du på ett enkelt
sätt ta tillvara de finansiella
möjligheter som finns på de
globala marknaderna.
Aktiv handel är till för dig som
vill handla regelbundet. Genom
vår mäklartjänst får du tillgång
till en licensierad aktiemäklare
som du använder som professionellt bollplank för dina
värdepappersaffärer. Alla våra
mäklare h ar gedigen kunskap
om handel med såväl aktier
som derivatinstrument. Du får
tips och har möjlighet att dagligen ta del av marknadskommentarer och analyser.

Vårt erbjudande till dig
Professionell SwedSec licensierad rådgivare med begränsat
antal kunder
Grundlig behovsanalys och en finansiell plan
Proaktivitet med löpande affärsförslag efter överenskommelse med din rådgivare
Exklusiva placeringsprodukter skräddarsydda efter dina
behov

Specialisttjänster
Familjejurist. En timmes kostnadsfri juridisk rådgivning per år
Private Banking Ägarplanering
– specialister på ägarfrågor
Swedbank Företagsförmedling
– specialister på försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter
Specialtjänster för artister och idrottare

Tillgång till diskretionär och/eller rådgivande förvaltning

Rådgivning vid utlandsflytt/hemflytt

Värdepappersdepå

Skräddarsydda pensions- och försäkringslösningar

Investeringsstrategin – månatliga placeringsrekommendationer som speglar
Swedbanks syn på makro, marknad och allokering

Private Banking Stiftelsetjänster – bildar, förvaltar och förändrar stiftelser

Bolån och andra finansieringslösningar
Daglig marknadsinformation, analyser, aktierekommendationer och TV-sändningar genom våra digitala kanaler – appar
och internet
Digitala- och mobila tjänster
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
Private Banking Nyhetsbrev 10 gånger/år

Tillgång till säkerhetslösningar privat och företag
Fastighetsbyrån – fri fastighetsvärdering
Tillgång till Skattejurist
Egen värdepappersmäklare

Internationellt

Planerar du en utlandsflytt
eller är du på väg tillbaka till
Sverige, hjälper vi dig med
allt från investeringar och
skattefrågor till mer praktiska
spörsmål.

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

Trygghet nu och framåt
Med kapitalförsäkring, pensions-, liv- och sjukförsäkringar som grund hjälper vi
dig att bygga trygghet som

räcker länge. Vi skräddarsyr
försäkringslösningarna som
tryggar både din och din
familjs 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.

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

Vårt samhällsengagemang
Ulricehamns Sparbank är en
engagerad bank. Vi driver och
stöttar främst lokala projekt
som gör Ulricehamn till en
bättre plats att leva och driva
verksamhet i. Läs gärna mer
på ulricehamnssparbank.se.
Hållbara, etiska placeringar
Swedbank Robur har ett grundläggande arbete kring hållbarhet och bolagsstyrning för
alla våra fonder enligt vår policy för ansvarsfulla investeringar och vår ägarpolicy. Robur
har skrivit under FN:s principer
för ansvarsfulla investeringar,
PRI, och är miljöcertifierade
enligt ISO 14001. För sparare
som har högre hållbarhetskrav
har vi våra särskilda hållbarhetsfonder.
Som ansvarsfull investerare
arbetar Swedbank Robur
på tre sätt: Vi integrerar
hållbarhet i fondernas olika
investeringsprocesser, vi
påverkar företag att utveckla
sitt hållbarhetsarbete och i

vissa fall avstår vi från att investera i företag. Idag utesluter vi företag som tillverkar
klusterbomber, personminor,
kemiska och biologiska vapen
eller kärnvapen. Vi utesluter
också företag som producerar
kol till över 30 procent av sin
omsättning och producenter
av pornografiskt material.
Vi har även exkluderat ett
tiotal bolag som vi bedömer
systematiskt och allvarligt
kränker internationella hållbarhetsnormer utan att visa
förändringsvilja.

Utmärkelser:

Morningstar hållbarhetsranking – 26 fonder har fyra
eller fem stjärnor hos Morningstar sett över 3 år
(201608-201807)
Swedbank Roburs hållbarhetschef utsedd till ”bäst
på hållbarhet” inom Finansbranschen av Institutional
Investor (2016)
Sustainable Engagement mapping 2015 – Swedbank
ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärke, högst i
branschen

Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör av dig till oss. Du når oss på telefon
0321-296 00 eller direktnumren nedan. Kundcenter Privat 0771-22 11 22 är
öppet dygnet runt och där har du som Private Bankingkund förtur.
Henrik Gustavsson
Private Banker
0321-296 34
henrik.gustavsson@
ulricehamnssparbank.se

Anna Ringström
Private Banker
0321-296 18
anna.ringstrom@
ulricehamnssparbank.se

Rasmus Hed
Private Banker
0321-296 26
rasmus.hed@
ulricehamnssparbank.se

Anna Torsson
Kundstöd Private Banking
0321-296 09
anna.torsson@
ulricehamnssparbank.se

Hjärtligt välkommen!

Anna Swalander
Privatmarknadschef
0321-296 05
anna.swalander@
ulricehamnssparbank.se

Pierre Pehrson
Försäkringsspecialist
0321-296 38
pierre.pehrson@
ulricehamnssparbank.se

Elin Ingvarsson
Familjejurist
0321-296 35
elin.ingvarsson@
ulricehamnssparbank.se

Maria Wetterlund
Familjejurist
0321-296 44
maria.wetterlund@
ulricehamnssparbank.se

