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Hos Acta är all rådgivning kostnads-
fri. För oss är regelbunden uppföljning 
minst lika viktig som att förstå kun-
dens inledande behov. 

- Pröva oss, du har allt att vinna, sä-
ger Victoria Ahrenstedt, ny kontors-
chef i Kungsbacka.

Acta Kapitalförvaltning är en oberoende 
kapitalförvaltare som erbjuder spar- och in-
vesteringslösningar. Genom förstklassig och 
personlig rådgivning, hög närvaro på markna-
den, bäst på att ta fram innovativa produkter 
samt konkurrenskraftig avkastning skapas en 
god fi nansiell utveckling för Actas kunder.

- Actas styrka är kompetens, oberoende och 
omsorg om kunden. Vårt oberoende gör att 
vi är fria att erbjuda våra kunder hela skalan 
av externa lösningar. Vi är exempelvis inte 
bundna till en speciell banks fondbolag. Vi 
företräder en mängd olika aktörer och upp-
muntrar användandet av externa leverantörer 
i största möjliga utsträckning.

Acta erbjuder inte bara ett stort urval fram-
tidsanpassade och kvalitetssäkrade spar- och 
investeringslösningar, Acta leder även mark-
naden framåt genom att kontinuerligt intro-
ducera nya placeringsalternativ.

Trygghet med Acta
Actas personal har en bred kompetens inom 
ekonomi, juridik och försäkringar. Acta-mo-
dellen är det koncept rådgivarna arbetar ef-
ter där regelbunden uppföljning är minst lika 
viktig som inledande situationsbeskrivning 
och behovsanalys.

- Allra viktigast är att bli enig med kun-
den om vilken förväntad avkastning som är 
realistisk utifrån 
kundens riskprofi l. 
Vi vill skapa trygg-
het för alla som visar 
förtroende för Acta.

För Acta fi nns 
inget tak för hur väl 
företagets rådgivare 
vill känna kunderna. 
Kundens förutsätt-
ningar, behov, risktagande och avkastnings-
förväntan styr Actas rådgivningsarbete.

Enbart det bästa
Acta har ambitionen att vara den ledande 
rådgivaren på den nordiska marknaden. Fö-
retaget har också haft en kraftig tillväxt de 
senaste åren.

- Vi har ett attraktivt, trovärdigt och håll-
bart affärskoncept. Samtidigt har vi en dyna-
misk och möjlighetsorienterad organisation. 
Grundläggande kärnvärden är väl förankrade 
i företagskulturen. Hos Actas personal fi nns 
det ett mod och ett engagemang som jag inte 
upplevt tidigare. Vi har modet att välja bort, 
vi ska inte ha de näst bästa fonderna, vi ska 
enbart erbjuda det bästa i respektive pro-
duktsegment. Här förväntas det att du som 
anställd ska bidra till utvecklingen. Vi ställer 
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oss ofta frågorna: Vad gör vi bra? Vad kan vi 
göra bättre? Det fi nns en offensivlusta och ett 
glöd som jag fi nner oerhört tilltalande.

Ökad kundnytta
Victoria har i hela sitt vuxna liv arbetat med 
sälj och marknad. Från sitt förra jobb som 
Sverigeansvarig med Stockholmsperspektiv 
tar hon med sig ett strategiskt tänkande.

- Vi måste se helheten. Jag upplever Kungs-
backa som en marknad med oerhörd potential 
där jag uppskattar att arbeta nära marknaden 
och aktivt närvara i utvecklingsprocessen. 
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Ny chef för Acta i Kungsbacka är Victoria Ahrenstedt som brinner för att ytterligare lyfta fram kundperspektivet.

Internationell utblick. Som oberoende aktör erbjuder Acta framtidsanpassade och kvalitets-
säkrade spar- och investeringslösningar från hela världen. 

Jag vill att fl er inser fördelarna med vårt af-
färskoncept. Genom att coacha och vara med 
och utveckla personalens egna drivkrafter 
kan vi skapa en tillitsfylld och prestigelös at-
mosfär där goda idéer tillåts att växa. Det ska 
vara roligt att gå till jobbet. Samtidigt vill jag 
ytterligare implementera kundperspektivet, 
även om Acta redan är duktiga på att mäta 
och utveckla utifrån kundnöjdhet. Att varje 
kund är unik med unika behov ska inte vara 
en klyscha hos oss. 

Framtiden är nära
Acta i Kungsbacka har idag sju medarbetare, 
varav fem rådgivare.

- Vi håller just nu på att rekrytera ytterli-
gare en rådgivare för att möta den ökade ef-
terfrågan på våra tjänster.

De fl esta upptäcker Actas fördelar genom 
bekanta som är nöjda med oss eller via kost-
nadsfria seminarier i företagets regi. Annars 
går det bra att slå en signal till Acta i Kungs-
backa för ett möte med företagets rådgivare.

- Ring för ett förutsättningslöst samtal, 
kom ihåg att det är helt kostnadsfritt, avslutar 
Victoria Ahrenstedt.

Fakta Acta:

Acta är ett nordiskt företag med fokus 
på att erbjuda spar- och investeringslös-
ningar som motsvarar kundens förvänt-
ningar vad gäller risk och avkastning. 

Actas kärnverksamhet är distribution 
av investeringsprodukter. Företaget för-
valtar ca 85 miljarder kronor åt omkring 
78 000 kunder i Sverige och Norge. 

Acta erbjuder närmare 300 spar- och 
invsteringslösningar från ett trettiotal le-
dande och erkända nationella och inter-
nationella förvaltare. 

Företaget har totalt omkring 340 in-
vesteringsrådgivare fördelat på 56 orter 
i Sverige, Norge och Danmark. Moder-
bolaget i Actakoncernen, Acta Holding 
ASA, har sedan 2001 varit noterat på 
Oslo Börs. 

Verksamheten i Acta står under till-
syn av norska Kredittillsynet. Försäk-
ringslösningar tillhandahålls via Acta 
Försäkringsplanering AB som står under 
Finansinspektionens tillsyn.


