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Premiär: Nu har alla råd med kapitalförvaltning i
världsklass
Lysa lanserar idag en helt digital kapitalförvaltning baserat på nobelprisvinnande
modeller till lägst avgift i Europa. Med Lysa investerar kunderna i över 6 000 bolag och
5 000 räntepapper till 0,27-0,39 % i avgift. Lägsta insättning är 1 000 kr.
”Med Lysa kombinerar vi nätmäklarnas låga avgifter med bankernas
förmögenhetsförvaltning. Att sköta ett balanserat sparande kräver mycket tid och är svårt.
Lysa gör det lätt att investera rätt”, säger Patrik Adamson, VD för Lysa.
Baserat på den mest etablerade forskningen har Lysa utvecklat en modell som syftar till att
långsiktigt maximera kundernas riskjusterade avkastning. Fokus är att lösa följande problem:





Sparare har i allmänhet för dålig riskspridning i sina portföljer
Sparare fattar i allmänhet systematiskt fel beslut, t ex säljer när marknaden gått ner
Sparare glömmer att ombalansera sitt sparande
Sparare betalar för höga avgifter på sitt sparande

”Vår ambition är att hjälpa sparare att öka avkastningen utan högre risk. Hur mycket beror
förstås på hur den individuella portföljen ser ut, men forskning och fakta visar på att det i snitt
handlar om 2-3 % högre avkastning för den vanlige spararen”, säger Patrik Adamson.
Lysa är helt transparent kring arbetsmetoder och avgifter. Alla rabatter, kick-backs och
provisioner går oavkortat till kunderna. Genom en mobilanpassad tjänst, ett egenutvecklat
system och framtidssäkrade tekniska lösningar kan Lysa erbjuda en skräddarsydd tjänst och
investera sina kunders pengar i fler än 6 000 bolag och 5 000 ränteinstrument.
Genom en helt digital process kan kunderna vara igång med sitt sparande inom ett par
minuter. Därefter sköter Lysa allt; placeringar, allokering och ombalansering av portföljen –
allt till marknadens lägsta avgifter.
Lysa är grundat av Patrik Adamson, Emilie Andersson och Henrik Littecke. Teamet har
erfarenhet från bland annat Avanza, Nordstjernan och Mannheimer Swartling. Styrelsen
utgörs av Ingrid Lindquist, Bo Becker, Ronnie Bodinger, Johannes Hobohm och Nicklas
Storåkers.
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Om Lysa
Lysa är en automatisk investeringstjänst. Lysa AB är ett värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. https://lysa.se
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

