ANORDNA ETT SPILTANPARTY I DITT HEM
Bakgrund:
I samband med att Investment AB Spiltan gjorde sin stora emission 1999 för att få många
aktieägare skrev jag ”Sagan om åttlingarna som fick en överraskning när de gick i pension”.
Läs den gärna eller ladda ned den på www.spiltan.se/Om oss/Vår historia. Det har nu gått 17
år av de 60 år som sagan speglar och det finns kanske hopp om att överraskningen kan bli
sann. På samma sätt får jag nu e-postmeddelanden och twitterinlägg från personer som för åtta
år sedan köpte min första bok ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” och nu faktiskt blivit
miljonärer genom att följa de enkla råden. Enkelt är effektivt och har låga kostnader. Det är
alltså till och med sant att alla svenska kan bli miljonärer.
Men det är fortfarande få personer som vågar och har karaktären att följa de enkla råden.
Därför föreslår vi att ni bjuder in några vänner och bekanta på en kopp kaffe eller ett glas vin
och delar ut någon av mina böcker och lite material om Spiltan. Bland dem som anordnar en
sådan träff kommer vi att lotta ut några tillfällen till en större tillställning på er lokala ort med
ett föredrag av undertecknad om hur man blir miljonär och där Spiltan står för kostnaden.
Gör så här:
Fyll i namn och kontaktuppgifter:
Namn: ………………………………

Postadress: …………………………………..

Email: ………………………………

…………………………………..

Tel nr: ……………………………...
Antal personer ni tänker bjuda: ……………………
Vilken bok vill ni dela ut:

......... Så här blir du miljonär i hängmattan
……. Så här blev Warren Buffett världens rikaste person

Skicka in denna talong till Elin på Spiltan så skickar vi ett paket med böckerna och lite
information om Spiltan och Spiltan Fonder. När ni haft partyt meddelar ni elin@spiltan.se så
är ni med i utlottningen av den större tillställningen.
Lycka till

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

