Vanliga frågor och svar
Vad kan PlaceringsLyftet göra för mig?
Jag vill frigöra dig som privatperson från dyra fondförvaltare. Jag hjälper
dig med ditt fond- och aktiesparande genom att jag personligen förvaltar
mina egna fond- och aktieval och låter dig kopiera dessa val om du vill.
Du kan därmed få samma avkastning som mig om du väljer att agera på
dessa val. Dessa val kopierar du sedan själv på ditt egna PPM-konto
och dina övriga värdepapperskonton förslagsvis hos Nordnet eller
Avanza. Att sköta sin förvaltning själv är mycket roligare och billigare än
genom förvaltare.
Vem, vad är och varför PlaceringsLyftet?
PlaceringsLyftet Org.nummer 559139-4407 ägs och drivs av
privatpersonen Daniel Emilsson, Vallvägen 8, 451 78 Fiskebäckskil. Mitt
intresse för fond- och aktiemarknaden startade i slutet av 80-talet. Sedan
dess har jag lagt mer än 50 000 timmar på att analysera rörelser på den
finansiella marknaden.
PlaceringsLyftet är en oberoende tjänst som låter dig kopiera mina egna
placeringar inom PPM-fonder, övriga fonder, tjänstepension och aktier.
Du får möjlighet att kopiera mina egna val på ditt egna PPM-konto och
dina övriga värdepapperskonton. Du får förslag på byten via SMS och
e-post.
Jag vill frigöra dig från dyra förvaltare. Att sköta sin förvaltning själv är
mycket roligare och billigare. Det är enkelt att komma igång och enkelt
att avsluta din prenumeration. Målsättningen är att maxa ditt sparande
och dina möjligheter inför framtiden. Ansvarig revisor för bolaget är
Revidera i Bohuslän AB.

Hur länge gäller prenumerationen?
Prenumeration gäller och betalas årsvis. Det finns ingen uppsägningstid
och ingen automatisk förlängning av prenumerationen. Du får alltid en
personlig förfrågan om du vill förlänga prenumerationen.
Riskprofil?
Placeringar i fond- och aktiemarknaden, liksom alla andra marknader, är
alltid förenat med risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för
framtida avkastning. Investering i fonder och aktier bör alltid ske på lång
sikt. Målsättning är att variera risknivån efter marknadsförutsättningarna.
Är PlaceringsLyftet en fond?
PlaceringsLyftet är ingen fond eller hedgefond och förvaltar inte ditt
kapital. Som kund kan du med hjälp av tjänsten sköta dina byten och
investeringar själv via din vanliga depå eller bank. PlaceringsLyftets
tjänst skapar ett bra alternativ till att investera i fonder och aktier.
Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir
upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant
bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i
nedgång (Premiumvalet). Eller att inte vara investerad med ditt kapital
vid större nedgångar i marknaden. Detta utan att avgifterna äter upp en
stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder.
Är PlaceringsLyftet en finansiell rådgivare?
Nej. PlaceringsLyftet står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer
dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar
hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv
(MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no
596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande
tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

Förvaltar ni mitt kapital?
Nej. PlaceringsLyftet förvaltar inte ditt kapital. Som kund får du istället ta
del av mina byten av fonder och aktier som jag tar fram med min modell
och tekniska köp- och säljsignaler. Du kan sedan kopiera dessa val om
du vill genom att köpa och sälja på din egna depå eller bank.
Hur stort kapital behöver jag?
Ditt egna PPM-konto intjänade kapital påverkas beroende av antal år du
verkat i arbetslivet och av hur mycket skatt du betalat in genom åren.
Att komma igång med en egen privat depå förslagsvis hos Nordnet eller
Avanza bör du starta med ett kapital om minst 10 000 kr.
Hur kommer jag igång?
På webbsidan väljer du någon av dom tre val som finns och klickar på
prenumerera.
Vad baserar du dina råd på?
Dom baseras av min modell och tekniska köp- och säljsignaler
Hur ofta får jag nya råd?
Antalet utskick av råd under året beror helt och hållet på hur jag tolkar
marknaden och bolagens individuella och grundläggande rörelser under
året.
Fondbyten försöker jag hålla mig till att dessa endast sker under en helg
så du har god tid på dig att göra bytet i lugn och ro innan marknaden
öppnar på kommande vardag.

Byten i aktier försöker jag hålla mig till att du får besked om dessa under
eftermiddagen innan marknaden stänger kl 17:25.
Hur följer jag dina byten?
Du får information om mina byten med SMS och e-post och därmed kan
du välja att agera på dessa om du vill genom att så snart du har
möjlighet gå in på dina egna privata konton och kopiera dessa byten.
Måste jag byta direkt som jag får SMS och e-post?
Om du vill få ungefärlig samma avkastning som mig är det viktigt att
agera snabbt.
Vad innebär Högoddsaren i Premiumvalet?
Högoddsaren kan vara en mindre aktie i ett småbolag som fallit mycket
under en lång tid och som börjar visa tecken på en omvärdering för
uppgång vilket kan leda till en stark rörelse. Det kan också vara en
position i Bear&Bull mot Svenska index OMXS-30.

Saknar du svar är du välkommen att ringa
mig personligen, chatta eller mejla.

