Stockholm 29 april 2016

Bästa Spiltanaktieägare,
Följande material är bifogat detta brev:






Årsredovisning 2015
Karta till stämmolokalen, Cirkus Olympias tält vid Biskopsudden på Djurgården
Kallelse till stämman den 6 juni 2016
Substansvärde per den 8 april
Erbjudande från Spiltan Fonder

Hjärtligt välkommen till Investment AB Spiltans årsstämma som även i år hålls på Biskopsudden på
Djurgården i Stockholm (se bifogad karta med info om kommunikationer). Liksom tidigare år 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 under Investor Relations eller på mail
till Elin på elin@spiltan.se, tel: 08-545 813 40. Din anmälan vill vi ha senast onsdagen 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 Sollos Minnesfond. Priset, på 100.000
kr, 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.

Börsnotering av Paradox Interactive
Framgångarna för Paradox fortsätter och som ni kan läsa om på sidorna 10-11 i bifogade årsredovisning, var 2015 ett fantastiskt år. Även första kvartalet 2016 har god lönsamhet trots att
inga stora nya spel getts ut. Den 9 maj lanseras rymdspelet Stellaris. Gå gärna in på Youtube
och sök på Stellaris så kan ni se på kortfilmer om det nya spelet (jag blev faktiskt lite intresserad av att själv börja spela).
I slutet av maj kommer Paradox att börsnoteras på First North och teckningsperioden pågår
under maj månad. Då bolaget går så bra och inte är i behov av kapital är huvudsyftet med noteringen att ge anställda, fans och Paradox’ vänner möjlighet att få vara med på den fortsatta
aktieresan. Då många bolag bland ”det svenska spelundret” blivit uppköpta, samtidigt som
klimatet för börsnoteringar är positivt, är intresset för Paradoxnoteringen mycket stort. Hur
stor efterfrågan är vet vi inte förrän teckningsperioden är slut men målsättningen är att även
ge Spiltans aktieägare tilldelning. Om ni är intresserade av att teckna aktier i Paradox hittar ni

anmälningssedel för ”Fans and Friends” på vår hemsida www.spiltan.se under Våra investeringar/Paradox. Kryssa i rutan Friends och i rutan ”Kontaktperson Paradox” skriver ni SPILTAN
och antalet Spiltanaktier ni äger. Skicka sedan in anmälningssedeln till Avanza. (Skulle du ha
svårt att skriva ut blanketten så hör av dig till Spiltan så skickar vi per post). Spiltan kan givetvis inte garantera att alla får full tilldelning då vi inte vet hur stort intresset blir från övriga
inbjudna. Notera också att ni som är aktieägare i Spiltan även i framtiden kommer att ha stor
exponering mot Paradox via Spiltanaktien då vi bara säljer en mindre andel av vårt innehav.
Det formella prospektet och Paradox’ årsredovisning för 2015 kan ni studera på
www.paradoxplaza.com. Under maj kommer vi också att via e-post skicka ut information om
de träffar som Paradox anordnar under teckningstiden.
OBS: Skicka in din e-postadress till elin@spiltan.se då vi numera bara skickar information via
vanlig post en gång om året.

Nytt bolag - Sura Magnets www.suramagnets.se
Senaste nya bolaget i Spiltans portfölj är Sura Magnets som tillverkar formsprutade permanentmagneter och även bedriver handel med magneter och magnetsystem. Sura omsätter ca
85 miljoner kronor med lönsamhet och har ca 45 anställda i Söderköping. Spiltan har förvärvat
45 % av aktierna i bolaget och ser fram emot att utveckla ett svenskt industribolag som bland
annat har stor potential inom fordonsindustrin (som efterfrågar alltfler magneter för styrsystem mm). Läs mer i pressmeddelandet på www.spiltan.se.

Satsa på onoterade bolag via www.pepins.com
Som ni kan läsa om i årsredovisningen har Alternativa aktiemarknaden gått ihop med equity
crowdfundingkonceptet Pepins. Några projekt är en vingård i Frankrike och bolaget Train Alliance i vilket Spiltan tog en post i föremissionen i januari (läs pressmeddelandet om förvärvet
på www.spiltan.se). Gå in på www.pepins.se och anmäl er så får ni regelbundet nya spännande erbjudanden i onoterade bolag. Läs gärna också ”Sparrebellen Nr 104: Så här placerar
man i onoterade tillväxtbolag - bli medlem i nytt koncept” på www.sparklubben.se.

”Cool” studentpresent från Spiltan och Coolstuff www.coolstuff.se
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.
OBS! Spiltans aktieägare får genom koden coolspiltan 20 % rabatt. Koden är giltig till den 20 maj.

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.

Välkommen på Cirkus!
Direkt efter stämman, ca 17.00, bjuder vi in till en cirkusföreställning till det ringa priset av 75 kr/person. Intäkterna går oavkortat
till Barncancerfonden: anmälan görs separat på
www.barncancerfonden.se/spiltan helst före fredagen den 22
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.

Spiltan 2016 - från 80 % onoterade aktier till 80 % noterade
Genom noteringen av Paradox ändrar Spiltans portfölj nu karaktär till att ha största andelen i
noterade bolag. Den goda marknaden för börsnoteringar gör också att fler portföljbolag har
planer för noteringar. Till exempel har vårdbolaget Olivia, som Spiltan är ägare i via en Procuritasfond, annonserat börsplaner till september månad. Men notera att vår policy att vara
långsiktiga och ha målsättningen att köpa för att behålla även gäller när vi har börsnoterade
bolag. När vi får mer kapital att förvalta är det också en ny investerings-möjlighet att ta långsiktiga positioner i börsnoterade bolag som är intresserade av en ägare som inte säger att aktierna alltid är till salu till rätt pris. Men Spiltans huvudspår för nya investeringar är att fortsätta köpa minoritetsposter i onoterade bolag och vi får nu allt fler entreprenörer som hör av
sig och vill ha Spiltan som delägare och långsiktig partner.

”Vår mest önskade placeringshorisont är för alltid.”
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

Spiltans årsstämma håller även 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!

