Investera i Investment AB Spiltan

Spiltans bolagsstämma är alltid populär. År 2018 hölls den i Kungliga Musikhögskolans vackra lokaler i Stockholm.
Över 500 personer sökte sig till morgonens seminarier, stämman och övriga aktiviteter.

BLI AKTIEÄGARE I SPILTAN OCH...
Få bra avkastning på ditt kapital

Med en portfölj som ger exponering mot spännande
entreprenörsföretag har Spiltan ambitionen att ge bättre
avkastning än andra sparformer.

Bli aktiv investerare i entreprenörsföretag

Genom att vara med i Spiltans aktieägarnätverk finns det
möjlig-heter att vara en aktiv investerare i entreprenörsbolag. Du får dessutom möjlighet till kontakter med
många intressanta och roliga människor.

Eller var passiv investerare i entreprenörsföretag

Aktieägare i Spiltan får en portfölj av lönsamma entreprenörsbolag vilket är svårt att bygga upp på egen hand.

Få privatekonomiska råd

Spiltans VD för via debattartiklar och sin bok ”Så här kan
alla svenskar bli miljonärer” en aktiv kamp mot dyra
fonder och dyrt försäkringssparande. Boken “Så här
blir du miljonär som pensionär” tar upp problematiken
runt dyrt pensionssparande. Senaste boken “Så här
blir du miljonär i hängmattan” sammanfattar råden i

ovanstående böcker. Många av Spiltans e-postutskick till
aktieägarna innehåller också denna typ av råd. Läs gärna
mer på www.spiltan.se samt www.sparklubben.se och
missa inte heller våra facebooksidor: www.facebook.
com/Spiltan/och www.facebook.com/Sparklubben/

Få ett skattemässigt effektivt långsiktigt sparande

Spiltans investmentbolagsstatus innebär att vi inte skattar för reavinster, vilket gör att det är mer skatteeffektivt
att långsiktigt spara i Spiltan än att ha en egen aktieportfölj med beskattningen 30 %.

Ha roligt

Förutom att vara långsiktiga och seriösa har vi också
roligt.

Handla Spiltanaktien på Alternativa

Spiltans aktie handlas på Pepins/Alternativa Listan - en
marknadsplats för onoterade aktier.
Läs mer på www.pepins.com/market/listing eller
kontakta kundtjänst på Tel: 08-673 17 90.

...ELLER BÖRJA SPARA I SPILTAN FONDER

SPILTAN FONDER

Spiltan startade fondbolaget 2002 med mottot ”Sveriges fondsparare behöver ett bättre alternativ”. Fondernas avkastning
och att förvaltat kapital ökat från 10 miljoner kronor till över
50 miljarder kronor visar att vi lyckats med målsättningen.

•

Spiltan Fonder har idag 8 fonder. Aktiefond Stabil, Aktiefond
Sverige, Aktiefond Dalarna och Aktiefond Småland som
är aktivt förvaltade samt Aktiefond Investmentbolag och
Globalfond Investmentbolag som är smarta indexfonder. Den
flerfaldigt prisbelönta Räntefond Sverige var trendsättande
som billigaste svenska räntefond. 2014 startade Spiltan Fonder
också en Högräntefond för mer långsiktigt räntesparande.

•
•
•
•
•

Investerar huvudsakligen i svenska bolag med undantag
för den smarta indexfonden Globalfond Investmentbolag
Aktiv förvaltning på riktigt
Styrs inte av index eller branschindelningar
Alltid fokus på bolag
Investerar efter egen övertygelse
Sunt förnuft fungerar

Om du vill veta mer om Spiltan Fonder och/eller börja
månadsspara kontakta Kundtjänst på 08-545 813 40 eller
fonder@spiltan.se.

Investment AB Spiltan som partner

Många av Spiltans portföljbolag passar på att visa upp sig på Spiltans årsstämma.

VÅR VISION

Vi är det självklara valet för svenska entreprenörsledda tillväxtföretag som behöver en ny aktiv ägare.

VÅR MISSION

Vi är investmentbolaget som genom aktivt ägande tillsammans med entreprenörer utvecklar
företag för långsiktig framgång.

INVESTERINGSKRITERIER
•
•
•
•
•

Arbetande entreprenör med betydande
ägarandel och inflytande.
Företag i expansionsfas.
Betydande tillväxtpotential, helst både i marknadstillväxt och egen tillväxt.
Bra resultatpotential med bevisad affärsmodell.
Bolagsvärde från 40-400 MSEK och ägarandel
20-40 % vid initial investering.

VÄRDEGRUND - ”Spiltanmässigt”
•
•
•
•
•

Vi är långsiktiga och köper för att behålla.
Vi ger entreprenörer möjlighet till stort inflytande
och stor ägarandel i det egna bolaget.
Vi vet hur man uppnår snabb tillväxt och utveckling.
Vi har ett starkt och intressant nätverk av
entreprenörer.
Vi vill bidra till att göra Sverige till ett bättre land att
driva företag i.

EXEMPEL PÅ BOLAG SPILTAN INVESTERAR I:

Paradox Interactive - förläggare och utvecklare av datorspel, Spiltan Fonder - fondförvaltning med fokus på aktiv
förvaltning, Emerse - programatisk digitalannonsering, CoolStuff.se - coola produkter på nätet, Qvalia - automatiserar och hittar dolda värden i stora företags transaktionsflöden, Boulebar - boulespel och mat i skön miljö,
Forza Football Addicts - världsomspännande fotbollsapp, Sura Magnets - tillverkning av permanentmagneter,
Pepins.com - equity crowdfunding, Berkshire Hathaway - amerikanskt konglomerat grundat av Warren Buffett.

KONTAKTA GÄRNA:

någon av våra investment managers Björn Persson (bjorn@spiltan.se), Göran Pallmar (goran@spiltan.se) eller
Mikael Vaezi (mikael@spiltan.se) om du har förslag på tillväxtföretag som behöver en långsiktig aktiv ägare.
Tel: 08-545 813 40. Läs mer på www.spiltan.se.
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