Stockholm 2013-11-14

Bästa Spiltanaktieägare,
Nytt kursrekord för Spiltanaktien - 850 kronor
Vid senaste handeln den 6-11 november sattes Spiltans kurs till 850 kr med ett substansvärde på
844 kr. Trots att Spiltan återigen handlades över det uppskattade substansvärdet och kursen nu är
på en historisk högstanivå fanns det fler köpare än säljare. Spiltans aktieägare verka förstå att det
enda långsiktiga investeringsbeslutet man behöver ta är att köpa och behålla bra bolag. Redan vid
oktoberhandeln gjordes en justering av substansvärdet med ca 100 kr. Denna ökning berodde främst
på följande:
-

-

-

Paradox Interactive lanserade efter sommaren en ny version av det historiska strategispelet
Europa Universalis som blev en stor försäljningsframgång. Flera andra spel är under utveckling
och årets resultat kan kanske bli lika bra som år 2011. Samtidigt finns det flera noterade
spelbolag och potentiella börskandidater inom spelbranschen som värderas till höga
vinstmultiplar vilket antyder att Spiltan värderade Paradox för konservativt. Styrelsen ändrade
därför vinstmultipeln på Paradox till 12 (tidigare 7) gånger genomsnittet av de två senaste årens
vinster vilket innebär att Spiltans uppskattade substansvärde ökar med 20,5 miljoner kronor.
Fastighetsbolaget Kuststaden har gjort en nyemission bland annat för att finansiera ytterligare
ett förvärv i Visby. I nyemissionen deltog Spiltan med 7 miljoner kronor och det tillkom även
några mindre nya investerare i bolaget. Då emissionen gjordes efter en värdering som var 33 %
högre än Spiltans ursprungliga investering år 2012, har värdet på den ursprungliga investeringen
ökats med 5,7 miljoner kronor. Då Kuststaden är en av Spiltans större investeringar, med ett
totalt värde på 29,7 miljoner kronor, särredovisar vi nu bolaget i vår substansvärdering.
Ökning i de onoterade innehaven samt ökat värde för Spiltan Fonder. Speciellt glädjande är
utvecklingen i Spiltan Fonder. Förvaltade volymer är nu ca 6,5 miljarder vilket kan jämföras med
ca 4 miljarder per den 31/12-2012.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att de tre bolagen Paradox Interactive, Spiltan Fonder och
Kuststaden står för nästan 50 % av Spiltans uppskattade substansvärde och alla tre har goda
framtidsutsikter.
Nästa handelstillfälle i Alternativa är den 4-9 december. Om du är ny kund kan du registrera dig på
www.alternativa.se. Spiltans portfölj i sin helhet finns på vår hemsida www.spiltan.se/spiltan under
fliken Portfölj och uppdateras den 2 december.
Boka den 10 december för Öppet Hus på Spiltan
Den ”Alternativa Nobelfest” vi brukar anordna den 10 december har blivit mycket uppskattad så vi
fortsätter vår tradition och bjuder in till glögg, mingel och lite överraskningar. Ta tillfället i akt och
träffa oss alla, ställ frågor och ha en trevlig stund.
Tid: 16.00 – 19.00
Plats: Spiltans lokaler på Grevgatan 39 i Stockholm.
Boka den 6 juni 2014 för Spiltans årsstämma och cirkusföreställning till förmån för Barncancerfonden!
Vi vill redan nu be er boka den 6 juni 2014 för Investment AB Spiltans årsstämma. I år blir det ett lite
annorlunda upplägg genom att vi kommer att hålla till i Cirkus Skratts cirkustält vid Stora Skuggan i

Stockholm. Dagen kommer att ha samma upplägg som förra året med frågestund/VD-anförande,
utdelning av Sollos pris, lunch och sedan den formella stämman. Efter stämman bjuder vi in till en
cirkusföreställning dit alla anhöriga, barn och närstående är välkomna. Vi kommer att ta en mindre
bokningsavgift per person som oavkortat kommer att gå till Barncancerfonden. Vi återkommer om
detta i våra Nyhetsbrev via mailen – ytterligare en anledning till att vi har din mailadress.
Nytt portföljbolag - CoolStuff
Innan sommaren investerade Spiltan 27 % i prylföretaget Coolstuff i Malmö. Bolaget omsätter ca 100
miljoner kronor och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Coolstuff har
grundats av två duktiga entreprenörer och när Dagens Industri skrev om Spiltans förvärv berättade
grundaren Christian Omander att ”vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har
någon exitstrategi precis som vi som är entreprenörer”. Alla aktieägare i Spiltan kan fundera på om
det finns några fler bolag som har entreprenörer som vill ha en bättre utveckling med hjälp av
Spiltan. Om ni har några sådana förslag så kontakta Håkan Sjunnesson hakan.sjunnesson@spiltan.se.
COOL julgåva till anställda! Ett presentkort på CoolStuff - www.coolstuff.com
Om Du är företagare och aktieägare i Spiltan kan vi erbjuda 25 % rabatt på varje presentkort som Du
beställer hos vårt portföljbolag CoolStuff - www.coolstuff.se .
(Gränsen för skattefria julklappar är 450 kr inkl moms. Med 25% rabatt kan företaget ge bort ett presentkort
på 600 kr men bara betala 450 kr och därmed klara sig under gränsen för skattefri julklapp. Alternativt om man
vill ge bort ett presentkort på 450 kr så skulle det i så fall kosta 337,50 kr - beloppen ovan är inkl moms.)

Kontaktperson på CoolStuff för detta är Patrik Weiland, 040-187200, patrik.weiland@coolstuff.se.
Nu kommer ”Så här blir du miljonär – som pensionär” ut i Månpocket!
Min bok ”Så här kan alla Svenskar bli miljonärer” har sålts i närmare 100 000 exemplar och har under
åren renderat många positiva kommentarer. Nu har jag fått möjlighet att även publicera min bok om
pensioner i Månpocket. Min förhoppning är att många fler får upp ögonen för hur man på ett relativt
enkelt sätt kan undvika de värsta fallgroparna. Det är egentligen inte så krångligt och i min bok ger
jag både förklaringar, råd och tips till hur man kan agera.

Gratis Julklapp!!!

Ge dina barn/vänner en tryggare ålderdom i julklapp…

Du som är aktieägare i Spiltan har nu möjlighet att hjälpa dina närstående att bli lite rikare på sin
ålderdom. Kan man få en bättre julklapp? Skicka ett mail till Elin Flyborg, elin@spiltan.se och beställ
boken, ange adress dit den ska skickas, antal exemplar du önskar osv så skickar vi den gratis. Boken
är ett utmärkt sätt att sprida Spiltans budskap och alla kan bli miljonärer som pensionärer genom att
fokusera på de tre sparbössorna istället för att pensionsspara med höga kostnader.
Tänk också på dig själv… chans till en bonusprenumeration
Välj Spiltan Fonders fonder i PPM och starta ett månadssparande. Just nu får du tre månaders
prenumeration på Aktiespararen om du startar eller ökar ditt sparande i Spiltan Fonder. Vill du ha
hjälp eller har frågor är det bara att kontakta Nina, Barbara eller Linus: nina@spiltan.se ,
barbara@spiltan.se eller linus@spiltan.se. Vår sparekonom Niklas Larsson står också gärna till tjänst.
Glöm inte meddela oss aktuell e-postadress!
Vi skickar regelbundet ut information via e-post om handeln, substansvärde, kurs på Spiltanaktien
mm. Däremellan brukar vi skriva om intressanta händelser som berör Spiltan och våra dotterbolag.
Ibland skickar vi inbjudningar till olika evenemang och trevliga erbjudanden. Du är väl säker på att du
får Spiltans Nyhetsbrev. Om inte, skicka ett mail till elin@spiltan.se och ange din e-postadress.

Följ oss gärna också på Twitter: www.twitter.com/spiltan samt www.twitter.com/NiklasSpiltan där
jag och Niklas Larsson reagerar på dagliga händelser, samt på Facebook: www.facebook.com/spiltan
där vi rapporterar om det mesta som händer i Spiltansfären.
Information via post
Spiltan skickar ut årsredovisning samt inbjudan till årsstämma, via vanlig post, i början på maj varje
år. Vi har många aktieägare som tillhör samma hushåll och några av er har hört av er och bett oss att
INTE skicka mer än ett brev per hushåll. Då vi nu har blivit så många aktieägare (närmare 1800
personer) kan vi inte längre själva hålla i adressregistret utan vi beställer det från Euroclear och även
om vi försöker sortera bort ”lika” adresser kan det ibland slinka igenom något ändå – vi ber om
överseende för detta.
Happy days are here again?
Kursrekord på Spiltan och börsen är nära “all time high”. Twitter noteras i USA till värderingen 170
gånger omsättningen i bolaget (normalt brukar man ju tala om multiplar av ett bolags vinst). När
internetmäklaren Nordnet hade ett erbjudande om gratis courtage för att köpa Twitteraktier, gjorde
jag själv följande inlägg på Twitter:
”Twitter 2013, internet 2000, fastigheter 1991, aktier 1929, South sea 1720 och tulpaner 1637.
Lycka till ni som köper courtagefritt idag.”

Det känns lite som 1994 när vi på Spiltan hade festen ”Happy days are here again” då Spiltansången
såg dagens ljus med refrängen ”kom med, kom med på uppgångstrend”. Då tog det sex år innan
marknaden gick ned. Vi får se hur det går denna gång. Det är många experter som uttalar sig om
marknadens framtid men ingen vet något säkert. Däremot finns det förutsättningar för att den
svenska aktiemarknaden även i fortsättningen kommer att utvecklas bättre än den globala. Genom
att satsa på svenska aktier får ni lägre kostnader, tar ingen valutarisk, följer med duktiga svenska
företag i världen och stödjer svenskt näringsliv.
Om ni dessutom följer rådet att köpa och behålla bra aktier eller fonder (till exempel Investment AB
Spiltan och Spiltan Fonder) har ni alla förutsättningar att få en bra avkastning på era placeringar.
”Mycken framgång är relaterad till att vara inaktiv. De flesta investerare kan inte undvika
frestelsen att hela tiden köpa och sälja aktier”. Warren Buffett
Med vänliga hälsningar

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan

PS Notera nya tillägget på sidan 156 i boken ”Så här blir du miljonär som pensionär”. Där beskrivs både hur en
grupp anställda, genom en vinstandelsstiftelse, och en metallarbetare i Småland fått lite guldkant på tillvaron
genom att bara köpa och behålla bra aktier. Det svåra är att ha karaktären att följa dessa enkla råd och strunta i
alla finansiella rådgivares = säljares lockrop om nya fantastiska produkter och erbjudanden.

Välkommen till

Spiltans alternativa Nobeldag med
Öppet Hus på Spiltan
den 10 December 2013

Tid: kl 16.00 - 19.00
Plats: Spiltans lokaler på Grevgatan 39 i Stockholm
Anmälan: O.s.a till elin@Spiltan.se eller 08-545 813 40, senast den 3
december.
Aktiviteter runt om i Spiltans lokaler. Besök Spiltan Fonder &
Alternativa aktiemarknaden. Träffa medarbetare och delta i diverse
tävlingar, upptåg mm.

Årets priser
Mellan kl 18.00-18.15 delar Spiltans VD tillika ordförande i Spiltans
Nobelkommitté, Per H Börjesson, ut årets priser!

