Stockholm den 27 april 2015

Bästa Spiltanaktieägare,
Följande material är bifogat detta brev:









Årsredovisning 2014
Karta till stämmolokalen, Cirkus Olympias tält vid Biskopsudden på Djurgården
Kallelse till stämman den 6 juni 2015
Substansvärde per den 10 april
Kopia E-postutskick om Paradox från 14 april
Information om handel och bolagen på Alternativa aktiemarknaden
Inbjudan till Cirkus Olympia
Erbjudande från Spiltan Fonder

Välkommen till årsstämma den 6 juni 2015
Hjärtligt välkommen till Investment AB Spiltans årsstämma som i år har flyttat till
Biskopsudden på Djurgården i Stockholm (se bifogad karta med info om kommunikationer).
Liksom förra året inleder vi med utfrågning av representanter från några av våra
portföljbolag samt frågor om Spiltan från er aktieägare. Förbered därför gärna frågor Om du
inte har möjlighet att vara med på själva stämman kan du skicka frågor till mig på
phb@spiltan.se. Du anmäler dig till årsstämman på vår hemsida www.spiltan.se eller på mail
till Elin på elin@spiltan.se, tel 08-545 813 40. Din anmälan vill vi ha senast måndagen den 25
maj. Obs! Om du anmält dig och bisittare och någon av er inte kan komma ber vi dig
meddela oss detta så snart som möjligt då varje utebliven person är förenlig med kostnader
avseende mat mm.
Vi fortsätter dagen med en presentation av de nominerade till årets pris på 100.000 kr från
Sollos Minnesfond. Priset går traditionsenligt till ”ett entreprenöriellt initiativ värt att
uppmuntras”. Prisutdelningen sker efter lunchupphållet. Läs mer om Sollos Minnesfond på
www.sollo.se.
Den formella stämman hålls efter lunch, kl 15.00.
Stora framgångar för Paradox under mars
Bifogar e-postutskicket från 14 april där jag informerar om Paradox’ försäljning under första
kvartalet 2015 och om hur vi resonerade när det gäller värderingen av bolaget. Givetvis är
det jättekul att vi har fått en sådan ”hit” i Spiltans portfölj. Ni får själva göra en bedömning
av värdet och fundera på om ni ska sälja eller köpa Spiltanaktier. Men notera min
rekommendation att aldrig sälja alla era aktier så att ni kan vara kvar i Spiltans nätverk.

Paradox - tur och skicklighet…!!
Givetvis har vi haft tur att Paradox nu har lyckats med två spellanseringar som på bara några
veckor har sålt mycket mer än vi kunde drömma om. Men det var inte tur att vi skickade ut
brev till bolaget och att Spiltans investment manager, Håkan Sjunnesson, fortsatte hålla
kontakt med bolaget under flera år tills tillfället att investera till slut dök upp. Spiltans
styrelse vågade också fatta beslut om att investera i bolaget trots att det kanske inte
uppfyllde alla kriterium som Warren Buffett har för en investering. Spiltan har också hjälpt
till i bolagets utveckling både finansiellt och genom styrelsearbetet och Paradox har idag en
helt annan stadga än när vi investerade i bolaget för fem år sedan. Så här långt verkar det
också ha varit rätt beslut att inte sälja en större andel av bolaget som många
Spiltanaktieägare som jag träffat under 2014 har tyckt (läsa mer på sidan 8 i den bifogade
årsredovisningen). Sammanfattningsvis tycker jag man kan säga att vi både haft tur och varit
skickliga när det gäller Paradox.

”Geni är en procent inspiration och nittionio procent transpiration”
Thomas Edison
”Cool” studentpresent från CoolStuff
En årlig tradition är att erbjuda Spiltans aktieägare att som studentpresent kunna ge en
personligt signerad bok om privatekonomi och ett seminarium på Spiltan i augusti. Kontakta
Elin Flyborg, elin@spiltan.se, så hjälper hon dig. Gå sedan in på www.coolstuff.se och
komplettera boken med en riktigt spännande, rolig och unik present.
Erbjudande från Spiltan Fonder
Bifogat detta brev är ett erbjudande om biobiljetter till dig som startar eller höjer ditt
månadssparande hos Spiltan Fonder. Att sätta av ett belopp varje månad är det absolut
bästa sättet att spara på. Du som är direktkund i Spiltan Fonder får löpande information från
förvaltarna och dessutom kan du särskilja sparande som gör att du kan öronmärka detta
kapital som riktigt långsiktigt.
Spiltan bjuder in till cirkus!
Direkt efter stämman, ca 16.30, bjuder vi in till en cirkusföreställning till det ringa priset av
75 kr/person. I år är det Cirkus Olympia som står för föreställningen. (Gå gärna in på deras
hemsida www.cirkusolympia.se och se förra årets föreställning på SvT Play.) Intäkterna går
oavkortat till Barncancerfonden och anmälan görs separat på Barncancerfondens hemsida
helst före måndagen den 18 maj så vi ser om vi kan utvidga erbjudandet utanför
aktieägarkretsen.
Vi hoppas kunna fylla hela tältet, så vårt bidrag till cancerdrabbade barn blir så stort som
möjligt, så passa på att bjuda in barn, barnbarn, vänner och bekanta.

Obs! Att tältet i år rymmer 600 personer (förra året över 1000 personer). Så skynda att boka
på: www.barncancerfonden.se/spiltancirkus. Se även separat inbjudan bifogat detta brev.
Studera bolagen på Alternativa aktiemarknaden
Bifogar ett informationsblad med fördelarna med att handla på Alternativa, lista på bolagen
som handlas och de senaste marknadsvärdena. När börsen nu är på all-time-high kan det
vara en bra idé att fundera på att köpa aktier på Alternativa. Spiltans största innehav är
Garpco som ni kan läsa om på sid 14 i årsredovisningen men vi har även aktier i Active
Properties, Box Whisky, Dialect, Rederi AB Gotland, Senseair, Triona och WIP.
Vilket Spiltan bolag blir nästa ”hit”?
Idag kan vi glädja oss åt de stora framgångarna för Paradox men kanske ännu viktigare är att
vi nu börjar få ett inflöde av entreprenörer som kontaktar oss för de vill ha en ägarpartner
som är långsiktig och köper för att behålla. Då det finns få aktörer som agerar på samma sätt
innebär det att vi kan köpa in oss till lägre värderingar än andra aktörer vilket ger möjlighet
till framtida goda affärer för Spiltan. Notera att vi redan idag har många framgångsrika bolag
med goda framtidsutsikter i vår portfölj som ni kan läsa om i den bifogade årsredovisningen.

”Det är mycket bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett bra pris
än ett bra bolag till ett fantastiskt pris”.
Warren Buffett
Hjärtligt välkommen till stämman den 6 juni. Vi på Spiltan vill också passa på att önska en
riktigt trevlig vår.
Med vänliga hälsningar

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan

Spiltans årsstämma håller i år till i Cirkus Olympias tält på fältet framför Café Ekorren
på Biskopsudden, Djurgården, Stockholm.
Kommunikationer till Biskopsudden från Sergels Torg:
1.
2.
3.
4.

Buss 69 går till Blockhusudden. Stig av vid Manillaskolan. Därifrån ca 8 minuters promenad.
Spårvagn Nr 7 går till Waldemars Udde och därifrån ca 8 minuters promenad.
Bil. Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till Café Ekorren.
Cykel – går alldeles utmärkt!

