Stockholm 24/4-2014

Bästa Spiltanaktieägare,
Följande material är bifogat detta brev:
- Årsredovisning 2013
- Karta till stämmolokalen, Cirkus Skratts tält vid Stora Skuggan på Djurgården
- Kallelse till stämman den 6 juni 2014
- Anmälningsblankett/fullmakt till stämman
- Substansvärde per 4 april
- Information om handel och bolagen på Alternativa aktiemarknaden
- Inbjudan till Cirkus Skratt
- Information från Spiltan Fonder

Välkommen till årsstämma den 6 juni 2013
Hjärtligt välkomna till Investment AB Spiltans årstämma som i år har flyttat till Stora Skuggan
på Djurgården i Stockholm (se bifogad karta med info om kommunikationer). Liksom förra
året startar vi med VD-anförande och frågor om Spiltan från er aktieägare. Förbered därför
gärna frågor och om ni inte har möjlighet att vara med på själva stämman kan ni skicka
frågor till phb@spiltan.se. Se separat anmälan till årsstämman.
Därefter fortsätter vi 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”. Läs mer om Sollos Minnesfond på www.sollo.se.
Den formella stämman hålls efter lunch, kl 15.00.

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. Intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden och anmälan görs separat på
Barncancerfondens hemsida senast den 16 maj. 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.
Länk till anmälan på Barncancerfondens hemsida: www.barncancerfonden.se/Spiltan
Se mer info bifogat detta brev.
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans!
Handel på Alternativa aktiemarknaden Senaste substansberäkningen per den 5 april är
bifogat detta brev. Inför varje handelstillfälle skickar vi ut e-post om substansvärdet. Skicka
in din e-postadress till spiltan@spiltan.se om du inte redan får dessa mail. Via vanlig post, då
vi använder adressregister från Euroclear på aktieägarna, brukar vi skicka ut information från
Spiltan minst två gånger per år. Vid handelstillfället den 9-14 april blev priset 1120 kronor för
stamaktien och 1280 kronor för preferensaktien.

Paradox nu 40 % av Spiltans substansvärde
En reflektion när ett bolag står för så stor andel av substansen är att risken ökat i
investmentbolaget. En annan lärdom är att när man äger ett bra bolag med goda
framtidsutsikter skall man inte minska sin andel utan istället vara med på den fortsatta
utvecklingen. Paradox har flera starka spelvarumärken i portföljen som ger stabila intäkter
när bolaget kommer ut med nya versioner av etablerade spel, med många hängivna spelare.
Paradox arbetar också kontinuerligt med att bredda varumärkesportföljen och öka
spelarbasen.
”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.
Tre nya bolag på Alternativa i april
COT, Dialect och Mintage Scientific är tre nya spännande bolag som handlades för första
gången på Alternativa i april. Notera skattefördelarna med att äga aktier på Alternativa.
Bifogar en lista på de bolag som handlas och studera också gärna Sparrebell Nr 75: ”Så här
tjänar du pengar på Alternativa aktiemarknaden”.
Ny högräntefond från Spiltan fonder
I början på april startade Spiltan Fonder Spiltan Högräntefond. En aktivt förvaltad fond som
huvudsakligen kommer att placera i företagsobligationer men även kommer att kunna
investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Högräntefonden kommer även
att placera i Norden men valutasäkras. Fondens målsättning är att med god riskspridning
erbjuda en avkastning som klart överstiger banksparande/korträntefonder – ca 4-6 %.
Förvaltare för fonden är Lars Lönnquist som har närmare 30 års erfarenhet.
”Bättre än banken - säkrare än börsen!”
Warren Buffett – ett steg längre
Ovanstående var rubriken på ett stycke i Spiltans årsredovisning 2005. Jag konstaterade för
åtta år sedan att Buffett varken startat nya fondbolag eller alternativa aktiemarknader men i
framtiden kanske dessa satsningar skulle passa Buffetts investeringsfilosofi. Trots att många
svenska fondbolag lägger ned verksamheten på grund av alla nya regelkrav som genomförs
för fondverksamhet har vi lyckats skapat en unik position för Spiltan Fonder. Det kommer att
komma få nya konkurrenter samtidigt som de stora bankerna inte kommer att sluta med
sina dolda indexfonder. Tråkigt för alla svenska fondsparare men bra för Spiltan Fonder.
Däremot har det tagit mycket längre tid att etablera Alternativa aktiemarknaden som ett
alternativ till den dagliga handel som präglar all annan börshandel. I dagarna har jag läst
Michael Lewis senaste bok ”Flashboys” som beskriver hur robothandlare riggat och tagit
över kontrollen över dagens aktiemarknader. Gå gärna in på Sparklubben.se och läs

Sparebellen nr 49: ”Så här minskar högfrekvenshandeln din pension som förklarar hur det
går till. Min slutsats är att allt fler successivt kommer att förstå att Alternativa
aktiemarknaden är en mycket bättre modell för aktiehandel, med lägre kostnader för
bolagen och samma pris för alla som handlar på marknadsplatsen.
Spiltan har ett unikt varumärke
I bifogad årsredovisning vill jag uppmärksamma er på hur Spiltans nye aktieägare Joakim
Levin på sid 29 berättar att han köpt aktier i Spiltan för att han har konstaterat att Spiltan
har ett unikt varumärke i finansbranschen. Han vet vad han talar om då det bolag han har
varit med att starta, Nudie Jeans, är en del av det svenska modeundret och har byggt sin
framgång på ett starkt varumärke.
Notera också hur en av entreprenörerna i CoolStuff, Christian Omander, på sid 15 i
årsredovisningen säger att CoolStuff valde Spiltan för att Spiltan ”inte har en exitstrategi
precis som de som är entreprenörer”.
Som aktieägare i Spiltan kan ni därför lugnt sätta er ned och följa den framtida utvecklingen.

”Någon sitter i skuggan idag för att någon
planterade ett träd för länge sedan.”
Warren Buffett

Hjärtligt välkomna till stämman den 6 juni. Vi på Spiltan vill också passa på att önska en
riktigt trevlig vår.
Med vänliga hälsningar

Per H Börjesson

Vi håller till i Cirkus Skratts cirkustält nära Stora Skuggans Wärdshus på Djurgården

Med bil:
Det tar ca 10-15 minuter med bil från ”Stureplan” men det finns ett begränsat antal parkeringar.
Kör in på Fiskartorpsvägen från Lidingövägen (strax efter Stockholm Stadion), kör ca 1,1 km
Sväng vänster vid Gasverksvägen för att fortsätta på Fiskartorpsvägen, kör ca 410 m
Sväng höger vid Björnnäsvägen för att fortsätta på Fiskartorpsvägen, kör ca 250 m
Sväng höger in på Fisksjöängsvägen, kör ca 574 m
Sväng vänster in på Husarviksvägen, kör ca 340 m
Sväng vänster in på Stora Skuggans väg, kör ca 698
Det går naturligtvis även att åka från andra hållet via Stockholms Universitet,
Björnnäsvägen från andra hållet osv. Följ skyltar mot Stora Skuggan.
Med tunnelbana:
Åk med tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum till hållplats Universitetet och promenera ca 1,3 km.
Med buss:
Buss 55 från Stureplan till Storängskroken och sedan ca 1,5 km promenad.
Ta gärna cykel – en härlig cykelpromenad i förhoppningsvis försommarsol!

