
HELHET– TRYGGHET – TILLVÄXT



Vi kommer på ett personligt, men självklart också 
professionellt sätt, ta hand om det som är viktigt för 
dig, dina anhöriga, ditt företag, dina framtidsplaner 
och dina drömmar. 

Vi skapar ett individuellt och skräddarsytt koncept 
med total transparens. 

DIN LIVSTRYGGHET
ÄR VÅR PASSION

NiB har under två årtionden 
levererat bred kompetens till 
företag och privatpersoner. 
Vi vill ge dig möjligheten att 
ta del av denna kompetens. 

Vårt mål är din ekonomiska tillväxt 
och trygghet, till gynnsammaste 
kostnad.

NiB erbjuder behovsanpassade 
investerings-, pensions- och 
försäkringslösningar. Vi är experter 
på att ta fram dessa med bättre 
villkor och med lägre avgifter än 
vad som är standard på 
marknaden.

Vi har inga dolda avgifter eller 
inlåsningar i svårbegripliga avtal.

DET HÄR ÄR NiB
Enklare – Tydligare – Personligare



HÖGKVALITATIV, KOSTNADSEFFEKTIV 
RÅDGIVNING FRÅN ERFARNA RÅDGIVARE 

MED ÄKTA YRKESSTOLTHET 

Enkelhet, närhet och transparens 
är ledstjärnor för oss.

Vi bistår med erfarenhet och 
kompetens inom ett flertal områden 
på finansmarknaden för att du och 
ditt företag skall få en så effektiv 
hantering och kontinuitet som 
möjligt inom ett komplext område. 

Genom att direkt ta ett helhetsgrepp 
i allt från lön till pension via
utdelning och privat sparande skapar 

vi tillsammans en hållbar lösning 
för din framtida inkomst.

De lösningar vi föreslår är kostnads-
effektiva, kvalitativa och alltid 
anpassade efter dina och företagets 
förutsättningar, kravbild och  
önskemål.  

Självklart får du en egen 
kontaktperson och fullständig 
redovisning av alla kostnader. 

Som kund, och blivande kund hos 
NiB, så får du full tillgång till den 
kunskap vi har samlat på oss genom 
åren inom ekonomisk planering. 

EKONOMISK PLANERING OCH RÅDGIVNING 

Vi stöttar dig i frågor som:
• Att du har rätt försäkringar inte ligger 

”dubbelt” någonstans
• Att du inte betalar onödiga avgifter
• Skatteplanering/Avdragsrätter
• Frågor om utdelning 3:12
• Vilande bolag, 5:25 lösning
• Kollektivavtalade pensioner 
• Om du behöver stöd kring den 

allmänna pensionen
• Pensionsstiftelser administration och 

redovisning
• Vd & nyckelpersonfrågor
• Information om finansiella marknaden
• Nyhetsbrev
• Flytt av kapital utomlands



VI SER TILL ATT DU FÅR DET PENSIONS-
OCH FÖRSÄKRINGSALTERNATIV SOM 

PASSAR DIG BÄST



VI SER TILL ATT DU FÅR DET 
FÖRVALTNINGSALTERNATIV 

SOM PASSAR BÄST

Diskretionär förvaltning Rådgivande förvaltning

Innebär att vi ombesörjer 
förvaltningen för dig, tillsammans 
med våra samarbetspartners. 

Vi håller dig uppdaterad och vi 
gör löpande utvärderingar och 
avstämningar för att säkerställa 
att dina önskemål tillgodoses. 
(Depåhållare Mangold eller 
Nordnet)

Vill du själv ha en mer aktiv roll 
och styra över er förvaltning, 
samt bestämma över era tillgångar. 
Då kan ni välja ett rådgivande 
förvaltningsuppdrag hos oss. 

Du fattar själv placeringsbesluten 
men du får stöd av din rådgivare 
inom ramen för dina mål. 
(Depåhållare Mangold eller 
Nordnet)

För att nå en aktiv aktiemarknad så 
kan ni erhålla NiBs egna aktie-
portfölj som riktar in sig på 
nordiska utdelande aktier. 

Målet för denna förvaltningsform 
är att du som kund skall erhålla en 
jämn avkastning över tiden. 
(Depåhållare Mangold eller 
Nordnet)

För att nå en svårnådd marknad så 
har NiB via analysföretaget Meriti
en egen obligationsportfölj som 
riktar in sig på nordiska och 
europeiska obligationer. 

Målbilden för avkastningen är 
att du som kund skall erhålla 
ca 4,5-5% årligen. 
(Depåhållare Mangold eller 
Nordnet)

Aktierådgivning Obligationsrådgivning



Obligationernas egenskaper gör dem till 
ett effektivt investeringsalternativ för 
företagets kassaförvaltning, stiftelser och 
privata förmögenheter som inte vill ta för 
stora risker och ha små värdesvängningar. 

Du vet på förhand hur stora ränte-
betalningar du kommer få och efter 
löptiden kommer hela obligationslånet 
att återbetalas. 

De flesta nordiska företagsobligationer 
har låg ränterisk och emitteras (ges ut) 
med rörlig ränta vilket medför att räntan 
justeras upp om räntenivån stiger i 
ekonomin. I och med det så faller inte 
priset på obligationen, vilket är fallet 
med obligationer med fast ränta.

FUNDERAR DU PÅ ATT PLACERA I 
OBLIGATIONER OCH RÄNTEPLACERINGAR

RÅDGIVNING OM TRADITIONELL FÖRVALTNING
Traditionell förvaltning, för dig som vill ha ett alternativ i ditt långsiktiga sparande. 
– Ett sparande med begränsad risk, säkrare än fonder/aktier
– Över tid högre ränta än normala bankkonton

Observera: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning

1. Traditionell Förvaltning ger dig 
möjlighet till avkastning på 4 - 6% per år

2. Snittavkastning under 2020 ca 3%
3. Ingen nergång under mars-maj 2020 

i Corona krisen

4. Långsiktig lösning
5. Låga kostnader, justerade 

återköpskostnader

LÅNGSIKTIGT LÅG RISKSPARANDE – ALTERNATIV TILL BANKBOKEN

BANKBOK
TRADITIONELL 
FÖRVALTNING FONDER/AKTIER

0% ränta Mål: 4–6%
Garantier

Hög marknads-
korrelation



– Företagsanknuten pension och försäkring

– Förvaltning inom aktier och obligationer 

– Privat riskförsäkring 

– Optimering inom fondspara

Nordic Insurance & Benefits AB 
Södra Gubberogatan 20 
416 63 Göteborg 
Växel: +46 (0)31 83 13 30 
www.nordicinsurance.se 
Vid klagomål: Kenneth Granholm
info@nordicinsurance.se

Vi har tillstånd av Finansinspektionen att verka som försäkringsförmedlare 
och är anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

TA DEL AV VÅR EXPERTIS!

Vill du lära dig mer! På vår hemsida hittar du mer information om oss, 
vårt företag och vad vi kan stötta dig med. 

www.nordicinsurance.se


