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Spiltans värdeord:
•	Hög avkastning
•	Långsiktighet
•	Satsar på Sverige
•	Köper aktier för att behålla
•	Kul nätverk

Årsredovisning 2013
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Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till 
årsstämma, fredagen den 6 juni 2014, kl 12.00 till ca 
16.00 vid Stora Skuggan på Djurgården i Stockholm. I 
samband med stämman bjuds på förtäring och dryck. 

Deltagande på stämman
För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare 
dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB  
(f  d VPC AB) förda aktieboken senast den 31 maj och 
dels anmäla deltagandet senast måndagen den 26 
maj (om anmälan se nedan).

Anmälan till stämman
Anmälan görs företrädesvis direkt på Spiltans hem-
sida: www.spiltan.se eller på bifogad blankett till:  
Fax: 08-545 813 48 eller per post till:
Investment AB Spiltan
Grevgatan 39 
114 53 Stockholm

Registrering i aktiebok
Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank  
eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste om-
registrera sitt innehav i god tid före den 31 maj 2014. 
Kontakta i så fall förvaltaren.

Inbjudan till cirkusföreställning
I år hålls stämman i Cirkus Skratts cirkustält och i direkt 
anslutning till stämman, ca 16.30 önskar vi alla aktie-
ägare med nära och kära välkomna att, till det ringa 
priset av 75 kr/biljett, bevista en cirkusföreställning. 

Intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden och 
bokning görs på barncancerfondens hemsida.  
Se separat inbjudan. 

Inbjudan till  
årsstämma 2014

Innehåll
Spiltans substansvärde

Spiltans årsstämma 6 juni 2013

Aktien

VD har ordet

  Finansiella tjänster
  Investeringar i onoterade bolag
  Investeringar på Alternativa aktiemarknaden
  Investeringar i noterade bolag
  Övrig information
  Slutord

Sparrebell Nr 82

Spiltan en bra historia...

Spiltans styrelse och personal

Något om året som gick...

Årets aktieägare

Ägarmanual

Ur Spiltans e-postskörd

Övrig information

Guide till Spiltans redovisning

Ekonomisk Redovisning

Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 53 Stockholm
Telefon: 08-545 813 40   Telefax: 08-545 813 48
E-post: spiltan@spiltan.se
Aktuell information finns på vår hemsida  
och på facebook:

www.spiltan.se 
www.facebook.com/spiltan 
www.twitter.com/spiltan
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Spiltanhymnen:

Nu grönskar det i Spiltans halm,
vår vinnande väg är solid.

Kom med, kom med på uppgångstrend
i Spiltans glada tid!

Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.

Så drick, min vän, drick Spiltans skål,
ty dagen den är din.

Den svenska ursprungstexten skriven av Evelyn Lindström, till en något omarbetad sats 
ur Bondekantaten (BWV 212) av J. S.Bach. Texten till Spiltanhymnen är ursprungligen 
skriven av Sollo Bäckman, år 1994, och omarbetad av Nalle Rösell år 2012.

Program den 6 juni 2014

 11.00    Registrering
 12.00   VD-anförande och frågestund
    Lunch
     Presentation av nominerade 
  Sollos Minnesfond samt 
  prisutdelning

 15.00  Spiltans Årsstämma

 16.30 Ca - Cirkusföreställning
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Spiltans substansvärde

Fördelning per kategori

Fördelning i branscher

Hälsovård 
2 %

Noterade bolag
5 %

Spiltans substansvärde 31 december 2013
% i % i Sek/aktie MSEK

I. Investeringar i finansiella tjänster 10 114 39

Spiltan Fonder
Mfin
Alternativa aktiemarknaden

7,6
1,4
1,5

II. Investeringar i onoterade bolag 71 770 262

Paradox Interactive
Kuststaden
JLM
CoolStuff 
Qvalia
Spiltan Fastigheter
Aktiv Bo
Övriga onoterade innehav

38,7
8,0
3,8
3,0
3,0
1,9
1,6

10,6
III. Investeringar på Alternativa 14 154 52

Cinnober
Garpco
Övriga Alternativabolag

2,7
1,4

10,0
IV. Investeringar i noterade bolag 5 53 18

Berkshire Hathaway
Övriga noterade innehav

1,2
3,6

Total innehav: 100 100 1091 371

Lån -46 -16
TOTALT 1045 355

Onoterade  bolag
 71 %

Placeringar på 
Alternativa 

aktiemarknaden
 14 %

Finansiella tjänster
10 %

Underhållning  
39 %

Energi
 7 % Fastigheter 

11 %
Verkstad  
       11 %

Konsument 4 %

IT 
14 %

Finans
12 %
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Spiltans årsstämma 6 juni 2013

Spiltans personal tar en paus innan registreringen öppnar! Allt på plats och solen skiner. Jerry Fredriksson med hustru Inga, en av 
grundarna till Aktiefond Småland,  var några av dem som rest långväga för att vara med på stämman.

Över trehundrafemtio aktieägare valde Spiltans årsstämma framför annat firande av nationaldagen. Självklart firar man även denna genom 
att sjunga nationalsången. Spiltans styrelse samt nye revisorn Johan Pharmanson från BDO stämde in i sången. 

Spiltanaktieägaren Claes Laurent gjorde reklam för sin bok “Det var två tomater”. Maten verkade som vanligt falla alla i smaken - 
svensk sommartallrik var temat.



 SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2013

5

Spiltans årsstämma 6 juni 2013

Glada och förväntansfulla aktieägare... bilderna talar sitt tydliga språk.

Spiltans VD, Per H,  var i år mer tekniskt utrustad än vanligt. Frågor via telefonapp och storbildsskärm. Alla var inte så bekväma med 
den nya tekniken. 2014 blir det nog “Back to basic”. Nytt för i år var den fina SpiltanPulpeten - notera “S”-et.

Efter lunchen korades pristagaren av Sollos Pris som i år blev Annika Unt Widell - prissumma 100.000 kr. Övriga nominerade 
fick 10.000 kr var.  Ann Bäckman var en av prisutdelarna och ser nästan lika glad ut som pristagarna.
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Nyckeltal per aktie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013      
Substansvärde /aktie, kr 330 424 513 605 624 517 562 640 541 692 1045**
Eget kapital/aktie, kr 311 363 429 444 493 479 464 506 526 551 582
Vinst/aktie, kr -21 53 66 8 43 -27 -15 42 20 4 40
** Substansvärdet vid handelsperioden i december 2013 var 961 kr/aktie. Efter nya värderingar av de onoterade bolagen blev det 
nya substansvärdet 1045 kr/aktie per den 31/12-2013.

Handel med Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden under 2013

Definitioner av nyckeltal: 
Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 32-33) vid årets slut, dividerat med 
antal aktier vid årets slut.
Eget kapital/aktie: Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut.
Vinst/aktie: Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut

Generalindex GX och Småbolagsindex innehåller inte utdelning. Spiltans stamaktie gav utdelningen 5 kr år 2000 och preferensak-
tien 56 kr år 2012 och 2013. Så återinvesterad utdelning är inte med i Spiltans kursutveckling.

Handelsperiod Omsatt antal Kurs i kr Substansvärde
20121231-0115 2700 600 643
20130116-0213 500 630 651
20130214-0313 1290 660 655
20130314-0410 1050 680 712
20130411-0514 1780 690 716
20130515-0611 450 705 718
20130612-0813 2410 710 724
22130814-0910 150 710 724
20130911-1008 1170 720 733
20131009-1105 330 790 834
20131106-1203 410 790 844

20131204-1231 1060 950 961

Aktien
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Aktiekapitalets utveckling

1985 Premiesparklubb
1986 Bolagsbildning
1989 Nyemission
1997 Nyemission
1999 Nyemission
2000 Teckning enligt optioner
2001 Nyemission
2004 Nyemission
2006 Konvertibellån
2011 Preferensaktier

-
800

3 100
40 500

109 550
14 650
70 000
10 000
35 000
56 720

-
80 000

390 000
4 440 000

15 395 000
16 860 000
23 860 000
24 860 000
28 360 000
34 032 000

-
800

3 900
44 400

153 950
168 600
238 600
248 600
283 600
340 320

125
250
250
325
440
338
530
285
600
700

År Transaktion Antal nya aktier Aktiekapital i kr Totalt antal aktier Teckningskurs i kr

Vid 2013 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till 34 032 000 kr. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstäm-
man får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. De 56 720 prefer-
ensaktierna har företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning för räkenskapsåren 2011-2015.

Utdelning 
Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr per stamaktie och 56 kr per preferensaktie för verksamhetsåret 2013.

  

Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31/12 - 2013

Köp Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden
www.alternativa.se

Per H Börjesson med fam.(s)*62844
Kasper Ljungkvist (s) 7 920
Chiffonjén, Investment AB 7 700
Bo Forsslund*   5 581
Joakim Levin*  5 330
Thord Wilkne*  5 000 
Jochum Pihl*  5 000
Per Bouveng (s)  4 008 
Charlotte Magnusson  3 800
Lars Klingstedt(s)*  3 540
Mikael Ahlström*    3 120
Mathias Engdahl*  3 100
Anders Lönnqvist*   3 000
Jerry Fredriksson*  3 000
Lennart Börjesson   2 700
Lennart Sten*  2 520
Mats Almgren*  2 412
Lars Alm    2 401
Sven Günther Hansen 2 400
Mikael Börjesson*   2 300
Lars Tunberg*     2 300
Sven-Olof  Kulldorff* 2 395
Christer Ohlsson   2 240
Lars Holmqvist   2 201

Stefan Öström   2 160
Börjessons Pensionsstiftelse 2 070
Johan Virgin  2 000
Jan Wäreby  2 000
Björn Pehrson Lindell  2 000
Pieter Visser  1 956
Jan Olof  Börjesson  1 946
THG Axet AB  1 796
Johan Koch*       1 750
Per-Olof  Kirke*   1 632
Magnus Mannerson*  1 620
Hans Wernstedt  1 525
Lennart Hane*   1 502
Arne Roglar   1 500
Ulf  Geijer (s)   1 500
Björn Boström*  1 500
Håkan Blomdahl*  1 452
Bengt Bergström  1 451
Björn Andersson     1 420 
Willy Gerbaulet*   1 400
Johan Sjöberg (s)  1 320
Olle Florén*  1 320
Jonas Danielsson  1 320
Lennart Blomdahl*   1 240

Margareta Börjesson  1 224 
Lennart Jeansson   1 224
Ivar Kistner *  1 218 
Christer Jakobsson  1 200
Göran Annell*  1 200
Nils-Erik Cedergren  1 200
Bo Lundqvist *  1 200
Eva Lannek  1 120
Staffan Olsson*  1 100
Thomas Wernhoff    1 100
Ann Kristin Bäckman*  1 060 
Tomas Ward  1 040
Jan Rejler   1 030
Anssi Atterby *  1 025
Anders Bergholtz   1 000
Klas Amvall  1 000
Björn Hall   1 000 
Johan Källqvist   1 000
Christer Dahlström  1 000
Anders Jansson*  1 000
Kay Pollak   1 000

Övriga aktieägare (1727 st)    131.187         

Totalt antal aktier              340 320
Inklusive preferensaktier

* Inkl bolag
(s) = Styrelse
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Under 2013 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 51 % vilket faktiskt utgör ett av de bästa årsresultaten 
sedan vi startade 1986. Men, då vi i huvudsak investerar i onoterade bolag så pågår det hela tiden värdeförändrin-
gar i bolagen som inte syns i vårt uppskattade substansvärde. 

Ett exempel är värdet på Paradox som ökat varje år sedan vi 
köpte in oss i bolaget år 2010 även om vi redovisar den största 
förändringen under 2013. En annan reflektion är att det tar 
lång tid att utveckla bolag. Innan Spiltan Fonder blev lön-
samt fick vi satsa kapital fyra gånger för att säkerställa bolagets 
fortlevnad. Så sent som 2008 fanns det faktiskt de som tyckte 
att vi skulle lägga ned verksamheten i bolaget, vars framgån-
gar under 2013 är en annan förklaring till den starka substans-
utvecklingen. Då även vårt tredje största bolag, Kuststaden, 
genom en nyemission kunde visa att värdet på bolaget ökat 
innebar det totalt ett mycket bra år för Spiltan. 

Notera också att Spiltan haft den goda substansutvecklingen 
till låg risk, då vi fokuserar på lönsamma svenska bolag och 
alltid har en begränsad belåning. (Man kan bli förundrad 
över vilka risker privatpersoner ibland tar när de investerar i 
nystartade bolag eller i utländska äventyr.)

Genom handeln på Alternativa aktiemarknaden har alla 
mindre aktieägare god likviditet på sina innehav. Under de 
flesta handelsperioderna har det varit större efterfrågan än 
utbud av Spiltanaktier. Under 2013 omsattes totalt 13 606 
Spiltanaktier (4 % av det totala antalet aktier).

Spiltan 2013 = 

VD
har ordet

+ 353 kronor (+ 51 %) i substansutveckling   

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2013:
•	 Stor värdeökning i Paradox efter framgångar med nya spel.
•	 Nyinvesteringar i de onoterade bolagen CoolStuff  och Garpco
•	 Fortsatta framgångar för Spiltan Fonder med ökade förvaltningsvolymer.
•	 Försäljningar av innehaven Persea, API PRO och LinkTech.
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Efter finanskrisen har flera av marknadsekonomins aktörer 
blivit utsatta för kritik. Börserna har tagits över av kortsik-
tiga spekulanter och robothandlare. Riskkapitalister blir kri-
tiserade för avancerade skatteupplägg och att de kortsiktigt 
äger välfärdsbolag. Under många år har Spiltan konsekvent 
byggt upp en image runt helt andra värderingar både i ord 
och handling. 

Långsiktighet: 
Ju mer vi håller på med investeringar ju mer förstår vi 
vilka fördelar det är med att vara långsiktig. Varje transak-
tion kostar mycket både när det gäller kapital och tid. 
När vi ser tillbaka på vår investeringshistorik kan vi också 
konstatera att några av de sämsta affärerna vi gjort är när 
vi sålt bra bolag för tidigt.

Köper för att behålla: 
När vi träffar entreprenörer som vill ta in en ny delägare 
märker vi hur starkt argumentet är att det faktiskt stäm-
mer att vi köper med målsättningen att behålla innehav-
en. Det är en stor skillnad mot de flesta andra finansiella 
aktörer som köper för att sälja vidare om några år. Att 
diskutera exit första gången man träffar en entreprenör 
har samma logik som att diskutera hur man skall skilja sig 
när man gifter sig. 

Se även Spiltan ägarmanual på sid 30 som beskriver de 
grundläggande principer som vi försöker driva Spiltan efter. 

Duktiga VDar utvecklar portföljbolagen
I oktober samlade Spiltan portföljbolagens VDar för en 
gemensam sammankomst på Paradox kontor i Stockholm. 
Ett av de ämnen som diskuterades var hur man använder 
internet för marknadsföring. Där har till exempel Para-
dox och Coolstuff unik kompetens som kan utnyttjas av 
andra portföljbolag. Det var också imponerande att se vilka 
talanger som leder våra portföljbolag vilket bådar gott för 
Spiltans framtida utveckling. I samtliga dessa bolag bedriver 
Spiltan ett aktivt styrelsearbete och tillför kapital, kunnande, 
kontakter  och kompetens. 

Spiltans värderingsprinciper – mer  
individuella bedömningar
Inför varje månatlig handelsperiod på Alternativa aktie-
marknaden publicerar Spiltan ett uppskattat substansvärde. 
När det gäller våra onoterade investeringar har vi haft en 
ganska statisk värderingsmodell där vi värderat bolagen till 
en multipel av genomsnittet av de två senaste årens vinster. 
Under 2013 har vi till exempel fått värdera om Paradox ett 
antal gånger då vi insett att vi varit för konservativa i vår 
bedömning. Ett annat exempel är Qvalia där vi under de två 
år vi varit delägare gjort stora investeringar i organisationen 
och expansion till nya länder. De historiska siffrorna ger 
därför en dålig uppskattning när det gäller bolagets framtida 

Satsar på Sverige: 
Med tanke på hur svårt det är att hitta rätt bland investe-
ringar är det en stor fördel att fokusera på Sverige där det 
finns ett fungerande regelverk och är lättare att kolla refe-
renser mm. Genom att satsa på svenska företag stödjer vi 
också svensk företagsamhet och svenska arbetstillfällen. 

Kul nätverk: 
Att ha trevligt tillsammans och bygga nätverk är en viktig 
del av Spiltans kultur. Även om vi formellt är ett aktie-
bolag ser vi alla aktieägare som våra partners.

Hög avkastning:
2013 var ett unikt år när det gäller Spiltans avkastning 
men med 25 års erfarenhet blir vi förhoppningsvis allt 
bättre på att göra investeringar.  

potential. Spiltans styrelse har därför med start den 31/12-
2013 beslutat att göra en mer individuell bedömning av varje 
portföljbolag i det uppskattade substansvärdet. På det sättet 
kommer marknaden att få en bättre löpande bild av vår 
uppfattning om värdet men det kommer fortfarande att vara 
konservativt i relation till värdet vid en eventuell försäljning 
eller nyemission i bolagen.

Våra värdeord är:

Spiltans värdeord

“Pris är vad du betalar
Värde är vad du får”.

WARREN BUFFETT
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På följande sidor informerar vi om våra största innehav 
och i de separata rutorna presenterar vi omsättnings- och 
resultatsiffror så att ni själva kan bilda er en uppfattning om 
värdet på våra innehav. 

I rutorna med info är de bolag som vi gör en branschvärd-
ering på markerade med ett B, de med senast kända pris 
med ett P och tredjepartsvärdering med ett T. (Se även sid 33).

Bolag Spiltans 
andel av 

omsättning 
i Mkr

Spiltans 
andel av 
resultat

i Mkr

Spiltans  
värdering

i Mkr

Period

Paradox 83,6 14,2 143,6 2013

Kuststaden 10,5 2,0 29,7 2013

Spiltan Fonder 19,9 2,6 28,2 2013

JLM 33,6 1,6 14,0 Preliminärt 2013

CoolStuff 28,4 1,4 11,0 Prognos 201405

Qvalia 10,3 0,4 11,0 Preliminärt 2013

Cinnober 7,4 0,4 10,0 Per 201306

Aktiv Bo 6,8 0,4 6,0 Preliminärt 2013

Alternativa 1,7 -0,4 5,7 2013

Mfin 4,7 0,5 5,0 Prognos 201404

Totalt: 206,9 23,1 264,2

Erik Brändström, VD samt Pär Andersson, Lars Lönnquist 
och Jörgen Wärmlöv är gänget som förvaltar Spiltan Fonders 
fonder. Erik fokuserar på Aktiefond Stabil ochAktiefond Invest-
mentbolag. Pär på Aktiefond Sverige samt Småland och Dalarna 
medan Lars är specialist på räntefonder. Assisterar gör Jörgen.

Nina Harvey och Barbara 
Leszczynska utgör kundtjänsten 
på Spiltan Fonder och hjälper dig 
gärna om du har några frågor.

Niklas Larsson och Linus 
Owemyhr utgör Spiltan Fonders 
marknadsavdelning och är de 
som ni oftast möter på olika 
evenemang ute i landet.

SPILTAN FONDER - börja spara nu!

Spiltans andel av 10 största innehav

I tabellen till vänster visar vi Spiltans andel av omsättning 
och resultat före skatt samt värdering av våra 10 största  
innehav som står för ca 71 % av den totala portföljen. 

Spiltan värderar dessa bolag till 1,3 gånger omsättningen och 
11,7 gånger resultatet för 2013/14 vilket vi inte tycker är 
utmanande.

Vi noterar att för nyintroducerade internetbolag har p/s-
talet (pris/försäljning) blivit det nya p/e-talet (pris/vinst). 
Exempel är att Twitter värderas till 50 gånger försäljnin-
gen (p/s 50) och e-handelsbolaget Amazon.com till p/e 
200. Det påminner lite om dotcom-bubblan år 2000. Sir 
John Templeton har sagt att “Farligast inom aktieplacer-
ingar är “Den här gången är det annorlunda””. 

“Farligast inom aktieplaceringar 
är “Den här gången är det  
annorlunda””.

SIR JOHN TEMPLETON
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Spiltan Fonder – Volymökning  
med 63 % under 2013

Finansiella tjänster

För drygt ett år sedan var den förvaltade volymen 4 mil-
jarder. Per den 31/12-2013 var den 7 miljarder kronor 
(idag ca 8 miljarder) vilket visar vilken fantastisk utveckling 
fondbolaget haft. Grunden till framgångarna är givetvis 
fondernas avkastning och under 2013 slog 5 av 6 fonder 
sina jämförelseindex. Men dessutom gör personalen med 
VD Erik Brändström i spetsen ett fantastiskt arbete att 
aktivt marknadsföra fonderna. Under de två senaste åren har 
Privata Affärers läsare valt Spiltan Aktiefond Investment-
bolag till läsarnas favorit. En av läsarna motiverade valet 
med följande uttalande: 

Då huvuddelen av den förvaltade volymen finns i lågavgifts-
fonder tjänar Spiltan Fonder mycket mindre än andra fond-
bolag, men på lång sikt har vi ett vinnande koncept. En ny 
trend är att fondtorg som hitintills varit stängda för Spiltan 
Fonder nu får så stort tryck på sig från slutkunderna att de 
nu pressas att ta med fondbolagets fonder i sitt utbud.

Under 2013 har media i ännu större utsträckning uppmärk-
sammat hur dolda indexfonder från stora förvaltare inte ens 
försöker slå index. Förekomsten av dolda indexfonder upp-
märksammade jag redan för 10 år sedan – läs gärna mer om 
detta i Sparrebellen Nr 86: Så här undviker du dolda indexfonder 
på www.sparklubben.se. Då alltfler förstår hur mycket man 
långsiktigt förlorar på att ha kvar sina dolda indexfonder har 
Spiltan Fonder en unik, bra position då de har både passivt 
förvaltade fonder till låga kostnader och aktivt förvaltade 
fonder som historiskt visat att de faktiskt klarat av att slå 
sina jämförelseindex efter fondernas avgifter. 

Utdelning	ger	kassaflöden	till	Spiltan
Under 2013 fick Spiltan 831 600 kronor i utdelning från 
Spiltan Fonder och framgångarna gör att vi räknar med att 
få en betydligt högre utdelning under 2014. Med anledning 
av detta vill jag passa på att citerat Spiltans årsredovisning 
från 2002 när vi precis hade startat fondbolaget:

Fondförvaltning med fokus på aktiv 
förvaltning, låga avgifter och Sverige.

www.spiltanfonder.se  År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 7,6%
Spiltans ägarandel på 92,4 % är 
värderad till:
Förvaltat kapital, ca: 
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

28,2 Mkr
7 065 Mkr
21,5 Mkr
2,8 Mkr

8 st

18,8 Mkr
4 027Mkr

14 Mkr
1 Mkr

7 st

Fördel att vara direktkund i fondbolaget
Notera att Spiltan Fonder får behålla en större andel 
av förvaltningsarvodet om du är direktkund. En annan 
fördel är också att du då får regelbunden information 
om fondernas utveckling från förvaltarna, kan se ditt 
innehav direkt på fondbolagets hemsida samt få övriga 
nyheter och erbjudanden från fondbolaget. 

Alla som blir direktkunder hos fondbolaget får dess- 
utom någon av Spiltans VD, Per H Börjessons pop-
ulära böcker om sparande i välkomstpresent.

”En enkel men genial idé med klar 
borde-kommit-på-det-själv-känsla”.  

Byt till SPILTAN FONDERS fonder i PPM!
Spiltan Fonders PPM-fonder PPM-nr
Spiltan Aktiefond Sverige
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Dalarna
Spiltan Aktiefond Småland 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Räntefond Sverige
Spiltan Högräntefond

152 181
339 184
119 891
272 898
Ej valbar i PPM
972 497 
Kommer snart

B

Sofia Ullerstam på Privata Affärer delade ut “Jerringpriset” 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Det var andra året i rad 
som Privata Affärers läsare utsett fonden till “Bästa fond”!

Erik Brändström, intervjuas om 
hur han ser på börsutvecklingen...

”Den stora trögheten att förändra kundernas 
beteende gör att det är svårt att med en normal 
riskkapitalkalkyl räkna hem en satsning på ett 
nytt fondförvaltningsbolag då satsningen är mycket 
långsiktig. Man måste även drivas av att ge ”Sveriges 
fondsparare ett bättre alternativ”. Om vi lyckas med 
dessa förutsättningar kommer vi både att ge våra 
fondsparare ett större sparkapital och skapa framtida 
kassaflöden till Spiltan”.
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I maj 2013 firade Alternativa 10 år av handel genom att 
anordna en konferens, i gamla börshuset i Gamla Stan, med 
ett antal intressanta föredrag. En spännande ny möjlighet 
för Alternativa är ”equity crowdfunding” där man använder 
nätet för att sprida aktier till dem som är intresserande av 
att vara med och investera i nya bolag. Läs gärna mer om 
detta i Sparrebellen Nr 83: Utmaningar för crowdfunding och 
investeraravdraget på www.sparklubben.se. Med fler bolag som 
har många aktieägare ökar den potentiella marknaden för 
Alternativa. 

Intressant var också att ett antal av de åtgärder som Stock-
holmsbörsen informerade om att införa för att förbättra 
handeln på börsen är företeelser som har funnits på Alterna-
tiva aktiemarknaden sedan starten för 10 år sedan.  Förslag 
som informationskrav, där företagen själva väljer nivå, 
auktionshandel och snabbare noteringsprocess.

Sex nya bolag började handlas under året bland annat  
Bohusvind och Relation&Brand. Under hösten inten-
sifierade Alternativa marknadsföringen mot bolag som är 
anslutna till Euroclear, vilket resulterat i nya bolagskontakter. 

Marknadsplats för onoterade 
aktier med spridd ägarbild.

www.alternativa.se År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde:1,5%
Spiltans ägarandel på 46,7 % är 
värderad till:
Handelsomsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

5,7 Mkr
44 Mkr

-0,8 Mkr
3 st

3,1 Mkr
28 Mkr

-0,2 Mkr
4 st

P

Handelsdagar 2014
7 - 12 maj   
11 - 16 juni   

13 - 18 augusti
10 - 15 september

8 - 13 oktober
5 - 10 november
3 - 8 december

Alternativa aktiemarknaden - 10-årsjubiléum 

Under 2013 genomfördes också ett antal emissioner och 
aktiespridningar. Ett sådant exempel var aktiespridningen 
i industribolaget Garpco där även Spiltan köpte en post 
under sommaren. 

Trots ansträngningarna lyckades inte Alternativa nå lönsam-
het under 2013. Det är alltid trögt att få fart på nya koncept 
men vi får allt mer respons från onoterade och noterade 
bolag som har många aktieägare men som inte vill ta de 
kostnader som en daglig notering av aktien innebär. 

Carl Johan Högbom och Kent Söderström tog emot gratulationer på Alterativas 10-årsjubiléum i maj. I mitten övre raden ser vi övriga medarbetare på Alterna-
tiva; Victor Hellbrink och Marcus Bonsib.  Under dagen hölls en rad föredrag, bl a om nya investeringsavdraget, Moderator var Peter Malmquist.

Handel sker varje månad i små och medelstora 
bolag inom spännande branscher som medicinsk 
teknik, cleanTech, IT, investment och vindkraft.

Registrera dig redan idag kosnadsfritt som kund på  
www.alternativa.se. Du får då tillgång till marknads-
platsens aktiehandel. Här finns information om bolagen, 
handelsstatistik, handelsregler mm. Notera också möjlig-
heten att handla större poster mellan handelsperioderna 
- s k blockorder.

För mer information kontakta oss på: Tel: 08-673 17 90 - info@alternativa.se  -   www.alternativa.se

Handla i onoterade bolag på Alternativa aktiemarknaden
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Mfin.se	–	Finansiering	med	fokus	på	grossister
Mfin fokuserade under 2013 marknadsinsatserna på att få in 
fler grossistkunder. Bland annat erbjuder man ett koncept med 
”turbolån” som innebär en möjlighet att få ett extralån med leve-
rantörsfakturor som säkerhet. Kreditmanagementfunktionen till 
större företag utvecklades väl under året. 

Tyvärr drabbades mfin under 2013 av tre stora kundförluster 
vilka dragit ned resultatet för året. För innevarande verksam-
hetsår kommer bolaget återigen att visa en god lönsamhetsnivå.

Finansiering till små och medelstora 
företag genom bl a  
fakturabelåning. 

www.mfin.se 2014/04 2013/04

Andel av Spiltans substansvärde: 1,4%
Spiltans ägarandel på 31 % är 
värderad till:
Prognos 201404
Balansomslutning, ca: 
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

5 Mkr

55 Mkr
15,1 Mkr
1,6 Mkr

11 st

5 Mkr

61 Mkr
22 Mkr

-3,6 Mkr
13 st

B

“Tiden är en vän till ett fantastiskt 
företag och fiende till ett  
mediokert.”

WARREN BUFFETT

Tjäna pengar
Med en portfölj som ger god riskspridning bör Spiltan kunna ge 
bättre avkastning än andra sparformer. Spiltan har också låg risk 
då företaget i begränsad omfattning använder belåning.

Vara aktiv investerare i onoterade bolag
Genom att vara med i Spiltans nätverk finns det möjligheter att 
vara en aktiv investerare i onoterade bolag. Ibland får Spiltans 
aktieägare möjlighet att vara med i utvärderingar och aktieägare 
har också erbjudits att vara med i nyemissioner i portföljbolag.

Vara passiv investerare i onoterade bolag
Genom att vara aktieägare i Spiltan får man en portfölj av lön-
samma onoterade bolag vilket är svårt att bygga upp på egen hand.

Vara med i ett intressant nätverk
Spiltans aktieägarkrets utgör ett mycket intressant nätverk som 
alla aktieägare är med i.

Få privatekonomiska råd
Spiltans VD för via debattartiklar och sin bok ”Så här kan alla 
svenskar bli miljonärer” en aktiv kamp mot inkompetenta och dyra 

fonder och försäkringssparande. Senaste boken “Så här får du ett 
rikt liv som pensionär - Sluta pensionsspara” tar upp problematiken 
runt dyrt pensionssparande. Många av Spiltans e-postutskick till 
aktieägarna innehåller också denna typ av råd. Läs gärna mer 
på vår sparblogg på www.spiltan.se samt www.sparklubben.se och 
missa inte heller våra facebooksidor: www.facebook.com/spiltan och 
sparklubben.se.

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 %. Om ni köper aktier i Spiltan via ett svenskt aktiebolag är 
reavinsterna på Spiltanaktien skattefria.

Få möjlighet att etablera kontakt med en långsiktig ägare
Spiltan köper minoritetsposter i onoterade bolag med målsätt- 
ningen att behålla dem. Därför kan det vara intressant för ägare i 
små eller medelstora företag att vara med i Spiltans nätverk.

Ha roligt
Förutom att vara långsiktiga och seriösa har vi också roligt.

Varför ska man vara aktieägare i Spiltan?
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Fastighetsbolag med fastighets- 
innehav i bl a Oskarshamn  
och Visby.

www.kuststaden.se År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 8%
Spiltans ägarandel på 18,1 % är 
värderad till:
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

29,7 Mkr
58 Mkr
11 Mkr

15 st

 
-

48 Mkr
9 Mkr
11 st

Onoterade investeringar

”Paradox fortsatta utveckling 
kommer att ha stor betydelse för 
Spiltans framtida utveckling”.

Kuststaden – utvecklingen av fastighets-
beståndet och nya förvärv
Kuststaden har köpt ytterligare ett bestånd i Visby för 
att bolaget skall kunna bygga upp en egen förvaltnings-
organisation på Gotland. Ett annat framgångsprojekt var 

Förläggare av spel från hela världen. 
Egen spelutveckling av  
historiska strategispel. 

www.paradoxplaza.com År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 38,7%
Spiltans ägarandel på 42 % är 
värderad till:
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

143,6 Mkr
199 Mkr
33,8 Mkr

100 st

36,3 Mkr
144 Mkr
8,5 Mkr

85 st

B

Sedan Spiltan investerade första gången i bolaget 2010 har 
omsättningen ökat från 57 miljoner kronor till 198 miljoner 
kronor och vinsten före skatt från 2 till 33 miljoner kronor. 
Från Spiltans håll har vår Investment Manager Håkan  
Sjunnesson och styrelseledamoten Lars Klingstedt varit 
aktiva i bolagets tillväxt genom att bland annat utveckla  
styrelsearbetet och nya ledningsfunktioner. Om du är in-
tresserad av att lära dig mer om spelbranschen och Paradox 

Spelbranschen har också genomgått stora förändringar under 
de senaste åren. Under de år vi varit delägare i Paradox har 
den andel av bolagets försäljning som sker genom digital 
nedladdning ökat från knappt 40 % till 95 % av försälj-
ningsvolymen 2013. De stora framgångarna för finska och 
svenska spelutvecklingsföretag har gjort att investerare från 
hela världen blivit intresserade av nordiska spelbolag. Det är, 
utöver den goda resultatutvecklingen, ytterligare en anledning 
till varför vi flera gånger höjt värderingen av Paradox i vårt 
uppskattade substansvärde. Då Paradox har många nya spel 
under utveckling tror vi att den framgångsrika utvecklingen 
kan fortsätta. Samtidigt har givetvis också risken i Spiltanak-
tien ökat då Paradox nu står för en så stor del av substansen. 

T

utvecklingen av centrumfastigheten Flanaden i centrala 
Oskarshamn. Genom att flytta om och få in nya hyresgäster 
som till exempel H&M har fastigheten, som köptes 2012, 
bidragit till Kuststadens substansutveckling under 2013. För 
att säkerställa bolagets fortsatta expansion deltog Spiltan 
efter sommaren i en nyemission med 7 miljoner kronor. Då 
emissionen skedde till en högre kurs än när vi investerade i 
bolaget, och även nya investerare var med, höjde vi värdet 
på Spiltans innehav till det nya värdet på bolaget. Under de 
två år Spiltan varit delägare i Kuststaden har vi blivit alltmer 
imponerade av VD, Patrick Johanssons och hans partner 
Magnus Klintheims kompetens och kunnande.

Då nästan 70 % av Kuststadens bestånd består av bostads-
fastigheter har denna investering lägre risk än många av våra 
andra portföljbolag. 

Paradox Interactive – fortsatta framgångar 
Den största anledningen till Spiltans goda substansutveck-
ling 2013 är framgångarna för Paradox. En ny version av det 
historiska strategispelet Europa Universalis IV introdu-
cerades med höga försäljningssiffror i augusti. Paradox har 
en trogen kundkrets av spelare som lagt många timmar på 
att lära sig detta spel vilket innebär att bolaget har en bety-
dligt stabilare spelarbas än många andra spelbolag.

Paradox utvecklar även andra typer av spel som riktar sig 
till en bredare målgrupp, men bygger då vidare på kända 
varumärken som gör att risken minskar i bolaget. Notera 
att Paradox även är en stor förläggare av spel. Det innebär 
att de köper upp spelidéer runt hela världen som sedan 
marknadsförs och distribueras digitalt. 

Ny version av succén Europa 
Universalis kom ut i augusti.

Se och hör Fredrik Wester, VD på  
Paradox, berätta om bolaget på YouTube.

kan du på YouTube se företagets duktige VD, Fredrik 
Wester, presentera bolaget.

SPILTANS ÅRSREDOVISNINGAR 2011 OCH 2012
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www.coolstuff.se – ny investering före  
sommaren 2013
Före sommaren investerade Spiltan 27 % i CoolStuff i 
Malmö - ett företag med “coola” produkter. 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: 

Aktiv Bo, Qvalia och JLM
Ni kan studera bolagens verksamhet genom att titta på 
respektive hemsida. Sammanfattande ekonomisk data finns 
redovisade i rutorna här bredvid. Bolagen är alla lönsamma 
och drivs av mycket kompetenta VDar. I sina respektive 
verksamheter har bolagen goda tillväxtmöjligheter så vi ser 
med tillförsikt fram emot den framtida utvecklingen. 

Berkway och Investment AB Vitrinen
När Spiltans portfölj ökar värdemässigt har vi inte möjlighet 
att särredovisa alla innehav. Två spännande bolag som inves-
terar lite mindre belopp i bolag på samma sätt som Spiltan är 
Berkway och Investment AB Vitrinen. Berkway drivs att 
Spiltans styrelseledamot Kasper Ljungkvist och har en port-
följ av noterade och onoterade småbolag. Vitrinen investerar 
i onoterade bolag och drivs av småländska entreprenörer 
med anknytning till Investment AB Chiffonjén som också 
hjälpt Spiltan Fonder att starta Aktiefond Småland. 

Specialmaskiner för  
horisontalborrning. 

www.jlm.se År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 3,8%
Spiltans ägarandel på 27,9 % är 
värderad till:
Preliminära siffror för 2013
Omsättning, ca
Resultat, ca:
Antal anställda:

14 Mkr

120 Mkr
5,6 Mkr

43 st

12,5 Mkr

135 Mkr
4,1 Mkr

40 st

Arbetar med att ge bostads- och 
fastighetsföretag underlag  
för verksamhetsstyrning. 

www.aktivbo.se År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 1,6 %
Spiltans ägarandel på 36 % är värderad 
till:
Preliminära siffror för 2013
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

6 Mkr

19 Mkr
1 Mkr
17 st

5,3 Mkr

18 Mkr
2,1 Mkr

15 st

Kontrollerar transaktioner för stora 
företag.

www.qvalia.com År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 3%
Spiltans ägarandel på 27 % är 
värderad till:
Preliminära siffror för 2013
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

11 Mkr

38 Mkr
1,3 Mkr

30 st

(16 månader)

-

37,4 Mkr
-1,1 Mkr

26 st

E-handel med unika “coola” 
produkter.

www.coolstuff.se År 2014/05 År 2012/13

Andel av Spiltans substansvärde: 3 %
Spiltans ägarandel på 27 % är 
värderad till:
Prognos 201405
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

11 Mkr

105 Mkr
5 Mkr
22 st

-

94 Mkr
-3,3 Mkr

20 st

Julhandeln 2013 blev en stor framgång för bolaget och verk-
samhetsåret 2013/2014 kommer att visa ett positivt resultat. 
Gå gärna in på hemsidan och läs hur CoolStuff  beskriver de 
tuffa och ”coola” produkterna ni kan köpa när ni behöver 
en unik present. 

B

B

B

B

”Vi valde Spiltan som partner för att de är 
långsiktiga och inte har någon exitstrategi 
precis som vi som är entreprenörer”.  

Med en specialbyggd Ditch Witch-traktor snabbfräses fiber ned i 
gatan. Priset sjunker med en fjärdedel och beställarna står på kö. 
Läs hela artikeln från ATL - Entreprenad på JLMs hemsida.

Artikel I DI, 28 
juni 2013.
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Nordsvensk Filmunderhållning 
Per Bouveng
per@nordsvenskfilm.se

Om	du	är	intresserad	av	att	investera	i	film	
och underhållning kan du ta kontakt med: 

API PRO – årets investering 2012
På Spiltans årsstämma den 6 juni, 2013 mottog API PROs 
styrelseordförande Lars Klingstedt pokalen som symbo- 
liserar att bolaget utsetts till årets investering 2012. Försälj-
ningen av bolaget blev klar i början av 2013 och den 
ursprungliga investeringen på 3,4 miljoner kronor gav totalt 
tillbaka ca 20 miljoner kronor till Spiltan. Då vi dessutom 
fick tillbaka 150 % av den ursprungliga investeringen efter 
två år blev den årliga avkastningen (IRR på finansspråk) hela 
43 %. I förra årets ”VD har ordet” beskrev jag den spän-
nande historien om hur investeringen kom till. 

Övriga onoterade  
investeringar

www.orsagronklitt.se*
www.linotech.se*
www.alligator.se*

www.want.se*
www.protec.se*

www.healthcap.se*
www.neuronova.com*

www.mwm.se*
www.savy.se*

www.wallvision.se*

      * Mindre innehav

Andel av Spiltans substansvärde, ca: 10,6 %
Värderad till ca: 39,4 Mkr

www.emric.com
www.berkway.se
www.vitrinen.se
www.slitevind.se

www.storevision.com
Spiltan Underhållning

www.procuritas.se  

SPILTAN 
FASTIGHETER

Förvaltning av den bostadsrätt 
där Spiltan har sitt kontor samt 
diverse konsulttjänster.

www.spiltan.se År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 1,9 %
Spiltans ägarandel på 100 % är 
värderad till:
Fastigheternas värde, ca:
Hyresintäkter, ca:
Antal anställda:

7,2 Mkr
12,4 Mkr
0,9 Mkr

4 st

7,2 Mkr
12,4 Mkr
0,8 Mkr

4 st

B

En av årets filminvesteringar var “Hundraårin-
gen som klev ut genom fönstret och försvann”. 
Filmen är på väg att bli en av de största biosucée-
rna någonsin med över 1,5 miljoner biobesökare 
enbart i Sverige - ca 2 miljoner i Norden.

Lars Klingstedt, ordförande i 
API PRO tog emot diplom och 
vandringspriset “Årets Investering” 
på Spiltans årsstämma 2013

Värderingsprinciper i uppskattat  
substansvärde:

A
B

P
N

= Anskaffningsvärde
= Branschvärdering
= Tredjepartsvärdering 
= Senaste kända pris
= Nedskrivet värde
Läs mer på sid 33

Spiltan äger ca 24,6 %  
av Nordsvensk Filmunderhållning
via Spiltan Underhållning.

T
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Tipsa gärna om intressanta bolag!
På baksidan av denna årsredovisning ser ni annonsen där vi 
presenterar hur Spiltan tänker när vi köper bolag. Ett kon-
cept som vi fått inspiration till av Warren Buffett. Utma-
ningen är att hitta bra nya bolag med starka entreprenörer 
som förstår att bolaget kommer att utvecklas ännu bättre 
med Spiltan som delägare. 

Spiltans Investment Manager Håkan Sjunnesson,  
Tel: 08-545 813 44, e-post: hakan.sjunnesson@spiltan.se tar 
gärna emot förslag och tips på bolag som har behov av en 
ny minoritetsägare som kan hjälpa till att förbättra bolagets 
utveckling och tillväxt.

Läs mer på www.spiltan.se/spiltan under  rubriken  
“Vår portfölj”.

-

Fördelar med att få Spiltan som mino- 
ritetsägare i ett entreprenörsbolag:

Vill du fortsätta att utveckla ditt företag, men 
samtidigt frigöra pengar, sprida dina risker, för-
bereda generationsskiften eller tillföra tillväxt-
kapital, är Investment AB Spiltan en intressant 
och unik partner. 

Vi är intresserade av att köpa minoritetsposter i 
onoterade företag med ett marknadsvärde mel-
lan 30-150 MSEK, god tillväxt, stabil resultat-
nivå och positiva kassaflöden över tiden. En 
förutsättning är att företagsledningen stannar 
som våra partners. 

Om du vill fortsätta att 
utveckla ditt företag  
tillsammans med en  
långsiktig partner är  

Investment AB Spiltan  
ett intressant och unikt  

alternativ!

Jag vill gärna bli kontaktad:
Företag:

Org. nummer:

Namn:

E-post:

Hemsida:

Meddelande:

 Spiltan köper företag för att behålla dem!

Skickas till: Investment AB Spiltan, Grevgatan 39, 114 53 Stockholm eller med e-post till hakan.sjunnesson@spiltan.se

finansiell stabilitet och förbättrad tillgång 
till konkurrenskraftig extern finansiering

ger entreprenören möjlighet att behålla 
stort inflytande och en stor andel av sin 
bästa tillgång – det egna bolaget

en långsiktig partner utan krav på förut-
bestämd ”exit”-plan

-

- kunskap och erfarenhet för att uppnå 
snabb tillväxt och utveckling

tillgång till starkt nätverk och ökade möjlig-
heter att rekrytera kvalificerade medarbetare

-

-
En vis man fattar egna beslut.
En okunnig man gör som alla 
andra.

KINESISKT ORDSPRÅK

Fyll i intresseanmälan nedan och hänvisa gärna 
till hemsida, årsredovisning mm.
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Investeringar på Alternativa aktiemarknaden
Cinnober - största innehavet
Det största innehavet bland Alternativabolagen är fortfar-
ande Cinnober som levererar börshandelssystem till världens 
börser. Ett nytt stort projekt under året var att integrera 
fyra clearinghus till ett heltäckande clearinghus i Brasilien. 
Cinnober fick under 2013 en internationell utmärkelse för 
leveransen till Dubai Gold & Commoditites Exchange. 
Det är en kvalitetetsstämpel att de som är superexperter på 
börshandel för sin egen handel använder Alternativa aktie-
marknaden.

Avyttring av Rindi
Efter några tunga år med stora minussiffror presterade 
äntligen Rindi Energi ett bättre resultat. I slutet av året sålde 
Spiltan, tillsammans med övriga huvudägare, aktierna i Rindi 
till Solör Bioenergi, en norsk koncern som driver liknande 
verksamhet. I samband med förhandlingarna fick Spiltan 
igenom att även alla övriga aktieägare kommer att få ett bud 
på sina aktier i Rindi. 

Ägare av industribolag.

www.garpco.se

Andel av Spiltans substansvärde: 1,4%.
Spiltans ägarandel på 5% är värderad till: 5,3 Mkr.

Leverantörer av börshandelssystem

www.cinnober.se

Andel av Spiltans substansvärde: 2,7 %
Spiltans ägarandel på 2,5 % är värderad till: 10 Mkr.

P

P

Nytt bolag - Garpco
En större nyinvestering gjordes i industrikoncernen  
Garpco när Spiltan tillsammans med VD, Markus Strand 
och Tibia Konsult köpte en större post från den tidigare 
huvudägaren. Garpco äger ett antal industribolag, fram-
förallt i Småland. Målsättningen är att köpa flera bolag i 
de områden som Garpco är verksam och utveckla dessa. I 
samband med ägarspridningen ovan hjälpte även Alternativa 
aktiemarknaden till med att placera en post på 60 000 aktier i 
Garpco så att bolaget fick in över 100 nya aktieägare.   

”Efter Icahns 100 miljarders-
twitter om Apple kommer 
Spiltan nu att informera om 
nya förvärv på twitter” 

Spiltans VD meddelade i somras på Twitter 
att Spiltan, följer Icahns exempel:

Per Håkan Börjesson #@Spiltan 15 aug

“I sommar har Spiltan köpt 3,9 % av aktierna 
i http://www.garpco.se . Samma pris  =115 kr 
på http://www.alternativa.se  denna vecka.”

Övriga placeringar på 
Alternativa

Information om alla bolag finns på 

www.alternativa.se
Andel av Spiltans substansvärde: 10 %
Värderade till ca 37 Mkr.

WARREN BUFFETT

“Jag har funnit att när det gäller att 
driva företag får man det bästa  
resultatet om man låter de absolut 
bästa människorna sköta sina företag 
utan att bli störda”.
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Investeringar i noterade bolag
Under 2013 har Spiltan minskat andelen investeringar 
i noterade bolag. Det största kvarvarande innehavet är 
Berkshire Hathaway som under 2013 hade en positiv 
utveckling. Ni kan läsa mer om mina observationer från 
stämman i Omaha, Nebraska genom att på www.sparklub-
ben.se läsa Sparrebellen Nr 76: ”Köp Berkshire Hathaway 
-  Sälj globalfonder och USA-fonder”. Ett besök på stämman har 
nu blivit en årlig tradition då jag även brukar guida en grupp 
investerare till Buffetts lokala företag Borsheim, Nebraska 
Furniture Mart, och Dairy Queen samt hans favoritrestau-
rant Gorats.

Efter injektionen av Buffetts tankar funderade jag på varför 
inte alla gör som Buffett i sitt sparande. Det är ju så enkelt 
att bara ”köpa och behålla lönsamma bolag som drivs av ärliga män-
niskor och har affärsidéer som man begriper”. En förklaring är nog 
att vi översköljs av finansbranschens alla köp- och säljre-
kommendationer vilka bidrar till att man får för många  
transaktioner i portföljerna. En annan kan vara att media 
med sina rubriker gör att man lockas att göra omplaceringar 
hela tiden. Men den viktigaste förklaringen är nog ”det  
mänskliga kynnet”. När det gäller de flesta mänskliga aktivi-
teter är det den mest aktive som är vinnare. När det gäller 
placeringar är det tvärtom den mest passive som är en 
vinnare men det är otroligt svårt att ha karaktären att följa 
Buffetts enkla principer. 

Berkshire Hathaway Inc Försäkringsrörelse, helägda  
dottervbolag och börs- 
portföljbolag.

www.berkshirehathaway.com

www.berkshirehathaway.com År 2013 År 2012

Andel av Spiltans substansvärde: 1,2%
Spiltans ägarandel på 0,00024 % är 
värderad till:
Omsättning (miljarder dollar):
Vinst, ca (miljarder dollar):
Antal anställda:  
(varav 25 på huvudkontoret)

4,6 Mkr
182 
19,5

330 745

3,5 Mkr
162
14,8

288 462   

På tidigare stämmor kunde utländska besökare få 
signaturer av Buffett, Gates och Munger. 

Studera gärna Buffetts brev till aktieägarna på www.berk-
shirehathaway.com om ni vill lära er mer om hans inves-
teringsfilosofi. I 2013 års brev kan ni på sid 17-21 läsa om 
”Some Thoughts About Investing” där Buffett beskriver hur han 
gjort två framgångsrika fastighetsinvesteringar genom att 
bara köpa och behålla. På samma sätt skall man agera när det 
gäller aktieplaceringar och enligt Buffett gäller det att hålla 
ögonen på planen när man spelar fotboll istället för att hela 
tiden titta på resultattavlan. När det gäller aktieplaceringar 
tittar många flera gångar varje dag på kurserna vilket lockar 
till alldeles för många transaktioner. 

Läs även Sparrebell Nr 82: 
Gå igenom dina aktier och fonder EN gång om året,  på sid 23.

“Det gäller att hålla ögonen 
på planen när man spelar fot-
boll istället för att hela tiden 

titta på resultattavlan.”

P

Övriga noterade  
investeringar

Andel av Spiltans substansvärde: 3,6 %
Värderade till ca 13,3 Mkr

Se gärna också information om  Andy Kilpatricks 
triologi om Warren Buffett på sid 28.

WARREN BUFFETT
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Årets	kassaflöden
Förutom API PRO såldes även portföljbolaget Persea i 
början av 2013. Det gav nästan lika mycket tillbaks i kronor 
som API PRO men denna investering hade en årlig avkast-
ning på 19 %. Först betalade vi nämligen av banklånen i  
Perseas moderbolag som finansierade en stor del av 
förvärvet och sedan började bolaget ge utdelning till ägarna 
vilket gav en lägre IRR. 

I mars månad fick vi dessutom en stor utdelning från  
LinkTech som avvecklades under 2013. Totalt fick Spiltan 
kassaflöden på 28 miljoner kronor från dessa tre försälj-
ningar. Detta kapital har till största delen använts för att 
återbetala lån från aktieägare, nyinvesteringarna i Coolstuff  
och Garpco samt nyemissionen i Kuststaden. 

Då Spiltan äger minoritetsposter i portföljbolag som är 
under tillväxt får vi normalt inga löpande kassaflöden från 
dessa. Då vi dessutom är långsiktiga tillsammans med en-
treprenörerna i bolagen måste vi anpassa nyinvesteringarna 
till vår likviditet. Spiltan har alltid en tillgänglig likviditet för 
att göra nyinvesteringar eller följdinvesteringar genom en 

checkkredit hos vår bank. Dessutom 
kan vi vid behov öka lånen från 
aktieägarna eller sälja delar av våra 
mer likvida aktier där vi har mindre 
ägarandelar. 

Övrig information

”Så här blir du miljonär – som pensionär”  
Nu 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 kommen-
tarer. Lagom till jul fick jag även möjlighet att 
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. Du som är 
aktieägare i Spiltan har möjlighet att hjälpa dina närstående 
att bli ”lite rikare” på sin ålderdom. 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 bud-
skap och alla kan bli miljonärer som pensionärer genom att 
fokusera på de tre sparbössorna istället för att pensionsspa-
ra med höga kostnader. Det är egentligen inte så krångligt. I 
min bok ger jag både förklaringar, råd och tips till hur man 
bör agera. 

Sollos Minnesfond 
Vid stämman 2013 presenterade vi tre kandidater till priset 
och vinnare till de 100 000 kronorna blev Annika Unt 
Widell, eldsjäl inom projekt för att ”lyfta den svenska skol-
maten”. Annika Unt Widell valde att skänka hela summan 
till nätverket Offentliga Måltider, OM, som hon själv är 
engagerad i. Priset till världens bästa studentorkester gick 
även detta år till LiTHe Blås från Linköping.  

Info om affärsängelsakademin 
Affärsängelsakademin startades under 2012 med bidrag från 
Sollos Minnesfond, Investment AB Spiltan och Tillväxtver-
ket. Vid utgången av 2013 hade ca 40 ”änglar” med ett kapital 
på 400 Mkr, att placera i onoterade bolag, gått igenom hela eller 
delar av programmet som varit uppbyggt kring föreläsningar, 
verkliga case samt samtal och diskussioner. 

Affärsängelakademin syftar till att förbereda, utrusta och 
vidareutveckla affärsänglar i deras arbete med onoterade 
bolag samt samla kunskap om onoterade investeringar, 
möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan affärsänglar och 
utveckla "best practice" inom området. 
Om detta låter intressant och du vill ha mer information kan 
du gå in på www.affarsangelakademin.se eller kontakta  
Lennart Blomdahl – lennart@affarsangelakademin.se 

www.affarsangelakademin.se

“Warren Buffetts grundfilosofi att köpa 
och behålla stabila bolag med ärliga 
ägare håller alltid i längden”menar Per 
H Börjesson i en intervju i DI (11 
februari 2013). Som exempel tar han 
upp Spiltans innehav i Persea.
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Följ oss gärna också på Twitter: 
Själv ”twittrar” jag regelbundet på 
www.twitter.com/spiltan och har 
idag närmare 1600 följare. När 
man har synpunkter på många 
saker är det roligt att snabbt få 

återkoppling och kommentarer på det man skriver. Läs 
några av mina inlägg på sid. 24.
Följ gärna också Niklas Larson på Spiltan Fonder på 
www.twitter.com/NiklasSpiltan. 

Årsstämma 2014
Hjärtligt välkomna till stämman den 6 juni. I år kommer vi 
att hålla till vid ”Stora Skuggan” på Djurgården i Stock-
holm. Vi börjar kl 12.00 med information om Spiltan och en 
frågestund. 
Registrering från kl 11.00. 

Nyhetsbrev - Twitter - Facebook 
Nyhetsbrev: Som vanligt påminner vi om att meddela oss 
om din e-postadress om du inte får våra Nyhetsbrev. Skicka 
ett mail till Elin på elin@spiltan.se så lägger hon in dig i vår 
sändlista. 

På facebook – www.facebook.com/spiltan 
kan du enkelt ta del av vad som händer i 
Spiltansfären. Evenemang vi deltar i, vad som 
händer på kontoret och kommentarer från per-
soner i vårt nätverk.

Fyll vårt tält – Cirkus Skratt - cirkusföre- 
ställning till förmån för Barncancerfonden
Efter stämman, ca kl 16.30, bjuder vi in till en cirkus-
föreställning dit alla anhöriga, barn och närstående är 
välkomna. Biljetterna kostar 75 kr per person och intäkterna 
går oavkortat till Barncancerfonden. 

Efter frågestunden presenterar vi de nominerade till årets 
pris i Sollos Minnesfond. Prisutdelningen hålls efter ett 
uppehåll för förtäring av mat och dryck. Den formella stäm-
man inleds kl 15.00.

 
Förbered gärna frågor!
Förbered frågor då stämman är det tillfälle under året då 
ni kan ställa frågor om Spiltans verksamhet eller andra 
saker ni vill ha belysta. Det går också bra att skicka din 
fråga med e-post före stämman till phb@spiltan.se.

Almers Hus 
Spiltan har beslutat att alla intäkter från cirkusen ska gå till 
“Almers Hus” där drabbade familjer från hela Sverige har 
chans till en värdefull andningspaus och får möjlighet att 
träffa andra i samma situation.

Huset ägs och drivs av Barncancerfonden och finansieras 
genom gåvor från privatpersoner och företag. Almers Hus 
har fått sitt namn efter doktor Almer som på 20-talet blev 
barnens beskyddare när han skapade kustsanatoriet för tbc-
sjuka patienter från hela landet.

Du reserverar dina biljetter direkt på Barncancerfondens 
hemsida – www.barncancerfonden.se (max 6 biljetter per 
aktieägare). Vi hoppas på stor uppslutning. 
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Fyrdubblade insatser
När vi första gången 2003 handlade Spiltanaktien på Al-
ternativa aktiemarknaden sattes kursen till 270 kronor. 11 
år senare, har kursen nästan fyrdubblats till 1040 kronor 
(31/12-2013. Det intressanta är att en placering i Spiltan 
Fonders Aktiefond Stabil eller Aktiefond Sverige under 
ungefär samma tidsperiod också fyrdubblat insatsen. Det in-
nebär ungefär 13 % i årlig avkastning. De som under samma 
tidsperiod placerat sina pengar i en dold indexfond från 
någon av storbankerna har mindre än tre gånger insatsen 
eller 11 % i årlig avkastning. 

Slutord
Spiltanaktien och sparande i Spiltan Fonder 
En investering i Investment AB Spiltan och ett sparande i 
Spiltan Fonder är två helt olika placeringar. Spiltan Fonder 
ger exponering mot den svenska aktiemarknaden för 
noterade aktier. Aktiemarknaden är oftast effektiv men 
Spiltan Fonder försöker agera och skapa en meravkastning 
när marknaden felvärderar individuella bolag. 

En investering i Investment AB Spiltan ger exponering mot 
en unik portfölj av minoritetsposter i lönsamma onoterade 
bolag. Vi har nu under många år visat att vi köper för att 
behålla och är en unik partner för entreprenörer som be-
höver stöd för att utveckla sina bolag. Vi börjar nu också få 
företagare som söker upp oss för att få Spiltan som partner 
vilket visar att vi skapat en alldeles särskild position. Då det 
finns mycket få aktörer som agerar på detta sätt kan Spiltan 
köpa onoterade bolag till ett förmånligt pris vilket borde ge 
oss förutsättningar att på lång sikt ge en god avkastning. 

Prognoser är svåra att göra, speciellt om de rör framtiden, 
men tänk om det finns en möjlighet att placeringar i både 
Investment AB Spiltan och i Spiltan Fonder kan ge samma 
typ av meravkastning även i framtiden. Med en sparhorisont 
på 30 år skulle det innebära att man har 23 gånger insatsen 
med en dold indexfond och 39 gånger insatsen med en 
Spiltanplacering. Tänk på det när ni skall ge ett barnbarn 
en doppresent eller rekommendera era barn ett pensions-
sparande när de är 25 år gamla. 

Den spännande aktieresan med Spiltan 
fortsätter!

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan,  Stockholm mars 2014

“Framtiden är ljus. I pessimismen 
finns	bara	lättja	och	feghet.”

IVAR LO-JOHANSSON
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  SPARREBELL NR 82 - November 2013 

Varje dag går aktiemarknaden upp, ned eller rör sig 
inte alls. På kort sikt är det nästan lika många dagar 
med nedgångar som det är med uppgångar. Den som 
studerar värdet på sina aktier eller fonder dagligen får 
nästan lika många negativa som positiva signaler om 
aktiernas utveckling. Problemet är att negativa data 
uppfattas dubbelt så ”ont” som positiva. Det innebär 
att den som studerar sina investeringar varje dag blir 
nervös och gör för många omplaceringar. Man upp-
lever hela tiden risken att förlora pengar men missar 
den långsiktiga avkastningen och får för många trans- 
aktioner i sin portfölj. Den långsiktiga avkastningen 
minskar ju för varje transaktion då varje transaktion för 
med sig kostnader.

På lång sikt vet vi att aktiemarknaden går upp
Det är alltså bättre om man går igenom sina aktier och 
fonder EN gång om året. Kanske 8 av 10 observationer 
visar att aktierna och fonderna totalt gått upp under året. 
Då är det lättare att behålla innehaven och inte göra några 
onödiga transaktioner. Kanske vågar man då också ha en 
större andel aktier istället för räntebärande placeringar i 
sin portfölj.

Aktie- eller ränteplaceringar?
När man köper aktier får man ju en andel av ett bolag som 
ger utdelning och värdetillväxt. När man gör en räntepla-
cering får man bara en ränta och pengarna tillbaks. Det är 
anledningen till varför aktier på lång sikt slår ränteplace-
ringar. Därför borde alla som har en placeringshorisont 
över till exempel 5 år ha 100 % aktier i sin portfölj. Det är 
emellertid svårare att vara långsiktig om man tittar på sina 
placeringar varje dag för under resans gång lär man uppleva 
många tillfällen med negativa signaler. Därför har många, 
även långsiktiga placerare, sina pengar på bankkonton med 
låg ränta eller en stor andel räntebärande placeringar i sina 
portföljer. Man kan bara hålla med aktiegurun Peter Lynch 
som en gång sa att han ”tyckte synd om ränteplacerarna för de inte 
visste vad de gick miste om”.

När är rätt ”timing”?
Ytterligare ett problem med att studera sina placeringar 
varje dag är att man gör felaktiga beslut avseende ”tim-
ing”. Efter en lång uppgångsperiod blir man överopti-
mistisk och satsar mer pengar i aktiemarknaden. Efter 
en nedgångsperiod blir man pessimistisk och går ur 
marknaden. Det logiska är att göra tvärtom. Men för den 
normale placeraren är det otroligt svårt att göra korrekta 
”timing”beslut för man är så påverkad av den rådande 
stämningen. Hur många var det som vågade öka sin ex-
ponering mot aktiemarknaden hösten 2008 när Lehman 
Brothers hade kraschat och tidningarna varje dag sa ”att 
nu kommer det bli värre än depressionen på 30-talet”? Även om 
man hade gått ur marknaden våren 2008 och var likvid 

vågade man inte fatta beslutet att gå in i marknaden 
igen och då missade man kanske hela uppgången på till 
exempel 50 % på svenska aktiemarknaden under år 2009. 
Därför är det bättre att helt enkelt placera i aktier när 
man har pengar.  Det är inte timing utan tiden man är 
exponerad mot aktiemarknaden som ger resultat på lång 
sikt med ränta-på-räntaeffekten. 

Gå igenom dina aktier och fonder VARJE år
Lika farligt är det att aldrig gå igenom sina innehav av 
aktier och fonder. Om man inte öppnar det Orange 
kuvertet med PPM-fonder och annan information om 
fonder och aktier innebär det att man kanske ligger kvar 
med riktigt dåliga placeringar som sjunker i värde år efter 
år. Ett av de mest kända exemplen är IT-fonden Swed-
bank Contura som var det mest vanliga fondvalet när 
Premiepensionssystemet startades för 13 år sedan. År 
2000 hade fonden den bästa 5-årshistoriken till följd av 
boomen i IT-aktier under slutet av 1990-talet. Men sedan 
har det gått utför nästan varje år. Trots denna utveckling 
är fonden, som idag heter Technology, fortfarande en 
av de mest valda i Premiepensionssystemet. Denna vär-
deminskning kunde spararna ha undvikit genom att varje 
år öppna sina PPM-kuvert och konstatera att fonden 
hela tiden minskat i värde vilket borde givit impulsen att 
åtminstone efter några år byta ut den.

Rensa bort ”ogräsen” en gång per år
Slutsatsen är att man åtminstone en gång om året skall 
sätta sig och gå igenom sina innehav av fonder och ak-
tier. Precis som en trädgårdsmästare kan man då studera 
hur de bästa växterna (= aktier eller fonder) bara växer 
och växer år efter år. Ogräs och de som vissnar skall man 
ta bort och försöka hitta andra växter som utvecklas väl. 
Tyvärr är det många aktieplacerare som gör tvärtom och 
rensar bort (=säljer) sina bästa blommor och vattnar 
(=behåller) de blommor som är vissna. Nobelpristagaren i 
ekonomi Paul Samuelsson sammanfattar på följande sätt:

Gå igenom dina aktier och fonder EN gång om året

Sätt upp mål för ditt sparande
Men det svåra är att verkligen ha karaktären och tålamo-
det att följa dessa enkla principer. Därför är det viktigt att 
man har ett mål för sitt sparande och att man håller sig till 
det målet utan att bry sig om de dagliga svängningarna.

Med vänliga hälsningar
Per H. Börjesson
VD Investment AB Spiltan

”Investeringar skall vara tråkiga. De skall inte vara 
spännande. Att investera skall mera vara som att 
se färg långsamt torka på en vägg, eller titta på hur 
gräset växer. Om man vill ha upphetsning skall man 
ta 10 000 kronor och åka till Las Vegas.”
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Miljonärsboken i  
undervisningen
Så här kan alla svenskar bli 
miljonärer  har skickats ut 
till lärare i Sverige med en 
förhoppning om att de kan 
använda materialet i utbild-
ningen och lära sina elever 
att bli duktigare på privat-
ekonomi.

Idén till att skicka ut boken 
som utbildningsmaterial till 
skolorna har fötts genom den 
positiva mailskörd spiltans  
VD fått under åren, från både 
unga och gamla, som tackat för alla goda råd och tips. 
Många har menat att de hade velat få den här lärdomen 
mycket tidigare i livet. ”Varför lärde ingen oss detta i skolan?” 
är en återkommande fråga.

Utmaningar för crowdfunding och investeraravdraget som 
lanseras idag

Gå igenom dina aktier och fonder EN gång om året

Varför vill pensionärer ta pengar från unga genom att 
avskaffa PPM?

‘’Begagnade’’ aktier är ofta bättre än nyintroduktioner

Alla bör ha ett buffertsparande – Inför ett nytt  
allemanssparande!

Valfriheten i premiepensionen hänger på gärdsgården!

Varför agerar inte alla som Warren Buffett i sitt sparande?

Köp Berkshire Hathaway - sälj globalfonder och USA-
fonder

Så här tjänar du pengar på Alternativa aktiemarknaden!

Begränsa inte premiepensionen. 

Öppna det orangea dåliga samvetet.

Derivat	-	Så	här	undviker	du	finansbranschens	mest	lön-
samma produkt

Hur stora svängningar vill du ha i ditt sparande?

- God jul och gott nytt år på er alla. Spiltan + 58 % för 
2013 slår alla andra investmentbolag förutom Kinnevik. 
Kinnevik: Pappa Hugo sa "sälj aldrig skogen". Vad säger 
Christina om 20 år?
Statistiken att aktiva fonder inte slår index blir helt fel om 
8 av 10 inte ens försöker. Duktiga aktiva förvaltare kan 
slå index.
Borgs korta hår klassisk konjunkturindikator precis som 
korta kjolar ger högkonjunktur och låga lågkonjunktur.
Läs om handlingskraften hos familjeföretag i dagens DI. 
Long term Equity är bättre än Public och Private.
Mineral Invest. VD på Mangold verkar inte att ha läst 
sin Buffett: "En gruvägare är en lögnare framför ett hål i 
marken".
Förbjud aktieindexobligationer med ny prognos 40 miljarder 
i år, 90 % räntor plus 10 % aktier ger samma slutresultat 
med mindre kostnader.
PPM: Barr i dagens DN missar hur mycket svenska fond-
sparare tjänar på ökad konkurrens tack vare PPM.
Martin L. King tal 50 år. Jag har en dröm att svenska poli-
tiker går från ord till handling när det gäller företagarfrågor 
tex avskaffar 3:12.
Norrmalmstorgsdramat 40 år. Kan Stockholmssyndromet 
även förklara varför man har kvar sina dolda indexfonder?
Läs om varför kvinnor är bättre placerare än män i tidigare 
Sparrebell Nr: 20.
Avskaffa TV-avgift och gräv ned Radiotjänst i Kiruna i 
gruvan.
Angående lägre rating på Berkshire Hathaway: På Spiltan 
har bolaget fortfarande AAAA.
Scania: Allt är Percy Barneviks fel som sålde Scania an-
ställda för 400 000 kr för att kunna köpa internetkonsulter 
för 10 miljoner kronor.
Vattenfall har lovat att behålla Nuons huvudkontor i Hol-
land. Har något svenskt bolag gjort liknande avtal när de 
blivit uppköpta?
Ofattbart att Margot Wallström engagerar sig i postkodlot-
teriet. Vore det inte bättre att få svenska folket att spara 
150 kr/månad istället?
Idag 3:12 dagen (12 mars). När skall denna regel avskaffas 
som missgynnar småföretagare och utnyttjas av revisorer och 
advokater?
Terminstart Pension idag. Norman tror att försäkrings-
branschen har ett eget intresse av att ge råd på korrekt sätt. 
Kommer aldrig att hända.
Behåll PPM och lagstifta om tjänstepensioner http://www.
newsmill.se/artikel/2013/01/18/beh-ll-ppm-och-lagstifta-
om-tj-nstepensioner …
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Miljonärsboken på YouTube 
Du som inte läst boken “Så här kan alla svenskar bli mil-
jonärer” eller vill ha en snabb sammanfattning av boken 
kan lyssna till Per H Börjesson på YouTube när han 
kort-fattat går igenom vad man främst bör tänka på. Sök 
på Per H Börjesson på YouTube eller gå in på Sparklub-
ben.se under Nyheter där det finns direktlänkar.

Ung man kopplar av med visdomsord.

Lyssna gärna på Per H 
Börjesson på YouTube.
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Lågvattenmärke – korv i Kungsan
Under det glada 80-talet gjorde Spiltan många mäklare rika 
genom att köpa och sälja aktier, terminer, indexoptioner och 
premieobligationer. 1989 utökades kapitalet med en
nyemission till totalt 1 miljon kr. Men två år senare var 
värdet endast 400 000 kr. Spiltans lågvattenmärke inträffade 
våren 1992 när bolagsstämman avslutades med korv i
Kungsan. Samtliga börsnoterade aktier såldes och Spiltan 
satsade det kvarvarande kapitalet på två onoterade place-
ringar. Lärdomar från aktieklubbstiden är att transaktioner
är	finansvärldens	modersmjölk och att det är svårt att 
ha aktiehandel i en kamratförening (varje gång man träffas 
måste man ju fatta något placeringsbeslut vilket ger för
många transaktioner). Bolaget överlevde de svåra åren tack 
vare att ordförande Sollo Bäckman redan vid bolagets 
bildande fastlade policyn att Spiltan skulle vara försiktig med 
att låna pengar för aktieplaceringarna.

VD på heltid gav resultat
Nuvarande inriktning startade 1997 när VD sedan starten, 
Per H. Börjesson, började arbeta heltid med investeringar-
na. En nyemission genomfördes till ca 50 personer i Spiltans
nätverk och tillförde bolaget 13 Mkr. Då hade investering-
arna i de två onoterade aktierna från 1992 fyrdubblats på 
fem år. Redan 1994 hade framgångarna inom den onoterade 
sektorn firats med festen ”Happy days are here again” på re-
klambyrån Paradiset, där Spiltansången (se omslagsbladets 
insida) såg dagens ljus för första gången. 

Ytterligare emissioner 1999, 2001, 2006 och 2011 har tillfört 
Spiltan totalt ca 150 miljoner kronor och numera finns det 
nästan 1800 aktieägare bland vänner, bekanta, släktingar och 
andra som på olika sätt lärt känna Spiltan. (= “Crowdfunding” 
innan ordet fanns.)
 
Samhällsengagemang med studentikos  
framtoning
Spiltan har idag utvecklats till ett professionellt kapitalför-
valtnings- och investmentbolag som ser aktieägarna som 
långsiktiga partners i ett nätverk. Samhällsengagemanget
startade när VD inför nyemisssionen 1997 kom till insikt 
om att stora delar av finansbranschen inte skapar några 
mervärden för sina kunder. Det gav motivet till varför vän-
ner och bekanta skulle satsa pengar på ett nytt koncept.
År 2002 gjordes också nysatsningarna inom finansiella tjäns-
ter - Spiltan Fonder och Alternativa aktiemarknaden.

Spiltans verksamhet startade i Stockholm 1985 med 
premiesparklubben Galten, med ca 40 medlem-
mar, som till största delen hade den gemensamma 
nämnaren att de studerade på I-linjen vid Linköpings 
Tekniska Högskola på 70-talet. Det satsade kapitalet 
på 40 000 kr dubblades på ett år och Investment AB 
Spiltan bildades med ett kapital på totalt 200 000 kr året 
därpå. Namnet Spiltan kommer från att en av de första 
aktieägarna, Jan Dafnäs från Vretstorp i Närke, tyckte 
att	bolaget	skulle	ha	en	lantlig	profil	för:	

”Vi bor i Stockholm men  
egentligen är vi bönner allihopa”. 

PS: Spiltan har ingen koppling till den ökända Spiltanligan som 
härjade på Östermalm under 50-talet, men vi hade planer på 
att vara med och finansiera en film om ligan. Kontakterna med 
filmbranschen gjorde att vi bl a satsade på filmerna ”Jönssonligan 
spelar högt”, ”Grabben i Graven bredvid” och ”Millennium-
trilogin” som rönt stor framgång. Numera görs filminvesteringar 
via bolaget Nordsvensk Filmunderhållning.

Spiltan köper med målsättningen att behålla
I samband med omvandlingen från aktieklubb till invest-
mentbolag ”upptäcktes” Warren Buffett vars investerings-
filosofi Spiltan nu försöker följa. Visst låter det enkelt att 
bara ”köpa och behålla, bolag med affärsidéer man begriper som har 
stabila kassaflöden och drivs av ärliga ägare”. Men i praktiken är 
det otroligt svårt att ha karaktären att följa Buffetts enkla 
principer. I slutet av 90-talet drogs Spiltan med i IT-yran och 
investerade i tidiga faser och då lärde vi oss att nya koncept 
tar längre tid och kräver mycket mer kapital. Som tur var 
köptes också stabila börsnoterade bolag. Idag fokuserar 
Spiltan på att köpa minoritetsposter i onoterade bolag vars 
grundare vill få en bättre tillväxt genom att ta in Spiltan som 
delägare. Aktieresan med Spiltan har precis börjat. Vi har 
en unik historia och har skapat ett unikt varumärke och det 
mesta är fortfarande ogjort. 

Spiltan en bra historia

Nostalgi! Bilden är tagen 
på årsstämman 1998 i 
ordförande Sollos trädgård på 
Lidingö. Aktieägarna med 
familjer avslutar stämman 
med korvgrillning! Mindre 
antal, roligare hattar men 
lika trevligt!
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Ulf  Geijer (Ordf)
F 1953. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2002. 
Bakgrund inom finansiering och fastighetsverksamhet. 
Under de senaste 15 åren arbetat med  olika typer av egna 
investeringar samt styrelseuppdrag i onoterade bolag.
Övriga styrelseuppdrag: Svea Ekonomi AB (Ordf.), Kuststaden 
Holding AB samt flera av Spiltans helägda dotterbolag.
Utbildning: Civ.ek. HHS.
Aktieinnehav i Spiltan: 1500.

Per Bouveng
F 1954. Styrelseledamot i Spiltan sedan 1988.
Entreprenör inom IT-branschen mellan 1983 – 1997. Idag 
fristående konsult och aktieplacerare.
Styrelseuppdrag: Spiltan Underhållning (Ordf), DIF Invest,  
Ingate Systems, Nordsvensk Filmunderhållning.
Utbildning: Civ. ing. LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 4 008.

Per H Börjesson
F 1954. Spiltans VD sedan 1986 (heltid sedan 1997). Erfaren-
heter från familjeföretag, onoterade aktier och kapitalförvalt-
ning. Under 80-talet marknadsförare på Ericsson i USA och 
företagskonsult på SIAR i Stockholm. Författare till böckerna 
“Så här kan alla svenskar bli miljonärer”, “Så här blev Warren  
Buffett världens rikaste person” och nu senast i december 2011 
“Så här får du ett rikt liv som pensionär - Sluta pensionsspara”.
Styrelseuppdrag: Alternativa aktiemarknaden (ordf), Spiltan 
Fonder (ordf),  Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse, 
mfin.se och Bröderna Börjesson Bil.
Utbildning: Civ. ing. LiTH, MBA Columbia University.
Aktieinnehav i Spiltan: 62 844* inkl. familj, optioner på 10 000 aktier.

Lars Klingstedt
F 1954, Styrelseledamot i Spiltan sedan 1998. Entreprenör 
i IT-branschen sedan början av 80-talet. Startat, utvecklat 
och börsnoterat två dataföretag. Numera styrelseproffs och 
investerare i IT-branschen. 
Styrelseuppdrag: Alternativa aktiemarknaden, MWM, Roxen, 
Navetti AB och Paradox Interactive AB.
Utbildning: Civ. ing LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 3 540*. 

Kasper Ljungkvist
F 1973. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2005.  Grundare 
av Suitcom, Kebne International, SKILL Studentkom-
petens samt Perido Skills. Tidigare medlem i styrelsen på 
börsnoterade TeleComputing ASA (huvudlistan, Oslo börs). 
Idag fristående investerare. Startade Berkway år 2009.
Styrelseuppdrag: Perido Skills, (Ordf), Berkway AB.
Utbildning: Civ. ing. LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 7.920. 

Jessica von Otter
F 1974. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2009. 
VD för kommunikationsbyrån Svensk Information och 
arbetade tidigare under 11 år som informationschef  för 
Nordnet. 
Styrelseuppdrag: Aktiespararnas Riksförbund.
Utbildning: Civ Ek, Lunds universitet.
Aktieinnehav i Spiltan: 50.

Johan Sjöberg
F 1952. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2009.  
VD i Möbelriket AB. Har lång erfarenhet som ägare av 
småländska bolag som bland annat AB Bröderna Sjöbergs 
hyvelbänkar och möbelföretaget Svenssons i Lammhult. 
Styrelseuppdrag: Svenskt Näringslivs SME - kommitté och 
Investmentbolaget Chiffonjén som är Spiltan Fonders sam-
arbetspartner med Aktiefond Småland.  
Dessutom styrelseledamot i några småländska familjeföretag.
Utbildning: LHS, Livets Hårda Skola.
Aktieinnehav i Spiltan: 1 320.

* Inkl bolag

Cecilia Stigö Chiló
F 1959, Styrelseledamot i Spiltan sedan 2012
Konsult och rådgivare. Tidigare verksam bland annat som 
politisk kommentator i SvD och SR, rådgivare till moderata 
partiledningar och chef  för näringslivets tankesmedja Timbro. 
Styrelseuppdrag: Fortum Värme (ordf.), Gotlands Bryggeri 
(ordf), Sprendrups Bryggeri, Saab AB, Linköpings Univer-
sitets Holding AB, Stiftelsen Expo.
Utbildning: Studier i statskunskap, nationalekonomi och språk 
vid svenska och utländska universitet.
Aktieinnehav i Spiltan: 100.

Spiltans styrelse besökte under 
hösten Gotland för att bl a 
inspektera Kuststadens nya  
investeringar i Visby. 
 
Från vänster: Per Bouveng, Ulf  
Geijer, Per H Börjesson, Lars 
Klingstedt, Cecilia Stigö Chiló, 
Jessica von Otter och Johan 
Sjöberg. 
 
Saknas på bilden gör Kasper 
Ljungkvist (som får representeras 
av tryffelhunden Bruno!).

 Spiltans styrelse
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Vi som arbetar på Spiltan

Spiltans ryttare

Per H Börjesson, VD - är engagerad på många håll och med 
många saker samtidigt. Almedalen, Berkshire Hathaway, Loka 
Brunn var några av utflyktsmålen under sommaren. Trivs som vanligt 
bäst när det är mycket på gång!  Precis som Warren Buffett - “He 
tapdances to work every day” men har unnat sig lite skidåkning under 
vintern också.

Anja Diedrichs, sköter som tidigare ekonomin för Spiltanbolagen 
tillsammans med Gösta samt portföljrapporter mm. Utför även en del 
konsultuppdrag för bolag inom Spiltansfären. Annars är det mycket 
tennis...både själv på plan och med barnen... Kör Yogapass och dröm-
mer om retreat i Indien... barnen dock inte lika entusiastiska. 

Håkan Sjunnesson, vår investmentmanager när det gäller  
onoterade bolag får mer och mer att göra då Spiltan är en aktiv part-
ner i bolagen. Deppar för att barnen inte längre vill resa på sportlov 
med honom... ingen skidresa på hela vintern.

Gösta Hederström, är ansvarig för Spiltans Gemensamma 
Pensionsstiftelse och ekonomin i bolagen tillsammans med Anja samt 
utför liksom Anja en del konsulttjänster för bolag inom Spiltansfären. 
Kan det mesta om tåg...och syns på Österlen när sommaren kommer.

Elin Flyborg, har superkoll på alla som besöker oss och ringer oss. 
Är med på ett hörn när det gäller det mesta här på Spiltan. Back-up 
för både Anja och Marie. Fortsätter enligt tidningen sin karriär inom 
fotbollen (fast hon inte själv vet om det). Dessutom är  hon fotbolls-
tränare inom tjejfotbollen och aktiv i föreningslivet inom damfotbollen.

Marie Kotschack, skickar ut Nyhetsbrev, sköter hemsidor och  
facebook. Producerar årsredovisningen och det mesta av våra tryck-
saker. Gillar att röra på sig - och satsar på en ny karriär inom 
“måleriet” - väggar eller tavlor, spelar ingen större roll.

Brita Sohlberg, egenföretagare, tidigare VD för Spiltan Underhållning AB, 2003-2007 
Anna-Carin Månsson, fristående konsult och affärsängel, 2003-2007
Björn Pehrson-Lindell, fristående konsult och affärsängel, 1999-2007
Eva Lindqvist, styrelseproffs bl a Assa Abloy, Tieto, Episerver, Bodycote plc, 2003-2007
Johan Koch, privatplacerare, affärsängel bl a inom vårdsektorn, 1999-2007
Lars Nilsson, entreprenör, placerare inom bygg & fastigheter, 1999 -2002
Christoffer Kurpátow, egenföretagare, grundare Askembla Management, 1999-2002
Anders Jansson, egenföretagare, affärsängel, 1999-2001
Therese Lundstedt,  VP Marketing Unomaly.com, tidigare bl a VD för Unga Aktiesparare, 2010-2011.

Rådgivningsgrupp, tidigare styrelseledamöter i Spiltan

“En pessimist ser svårigheter i 
varje möjlighet, en optimist ser 
möjligheter i varje svårighet.”

WINSTON CHURCHILL



 SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2013

28

 Något om året som gick...

Alternativa anordnade en rad bolagsdagar bl a på  
Operaterassen i maj. Ovan ser vi  Cinnobers VD, 
Veronica Augustsson.

Spiltan anordnade traditionsenligt Öppet Hus på Nobeldagen den 10 december med alternativt 
ekonomipris till Warren Buffett. VD signerade sin pensionsbok som just kommit ui i Månpocket.

Investmentbolagets styrelse och personal for till Gotland 
och inspekterade portföljbolaget Kuststadens fastighet på 
Hästgatan.

Cecilia Stigö Chiló, ordförande i Gotlands Bryggerier 
tog med Spiltan på studiebesök och smakprov.

Spiltan Fonder reser land och rike runt och 
berättar om sina fonder - här på Nordnet 
Live.

Andrew Kilpatrik har skrivit en triologi om Warren Buffett. På 
sid 347 i del tre kan du läsa om Spiltans alternativa ekonomipris 
tillägnat Warren.
PS. Böckerna går att handla på www.amazon.com.

Rolig annons med Warren som “fotomodell” - 
kanske nästa steg för Spiltans VD?
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Hur blev du aktieägare i Spiltan?
När Spiltans VD höll ett föredrag om pensioner på Alecta 
tyckte jag att idén med att köpa och behålla på lång sikt lät 
bra. Jag gillar tanken på att inte göra någonting med akti-
erna. Egentligen har jag köpt dem till mina barn som ska få 
ärva dem. 

Har du några andra kopplingar till Spiltans nätverk?
Jag har tittat på fonderna men inte gjort något ännu. Men 
min man som är ganska aktiv med aktier och fonder har 
också börjat studera Spiltan då  han har insett att jag har 
varit mer framgångsrik när Spiltanaktierna stigit. 

Vi noterade att du blev utsedd till årets bästa talare av 
nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner.  
Hur lyckades du med det?  
Jag gjorde en genomgång av Industrins och handelns 
Tilläggs Pension (ITP)-avtalet för deltagarna på en kurs. Då 
pensioner anses tråkiga försökte vi göra det roligare genom 
att visa filmer, spela lite teater och spexa. Dessutom hade jag 
förberett mig genom att lyssna på de andra föredragshållarna 
så att jag kunde fokusera på rätt saker.

Vad gör du annars?
Jag har precis börjat på Aon Hewitt som utvecklar en 
pensionskonsultverksamhet till företag, som tar betalt för 
nedlagd tid istället för att få kick-backs som de flesta andra i 
försäkringsförmedlarbranschen. Vi lyssnar på vad kunderna 
vill ha och kan till exempel ta fram en ny policy för pension-
erna. 

Det är numera vanligt att företag går tillbaks till kollektiv-
avtalade pensionsplaner vilket är mycket enklare, säkrare och 
billigare. 

Hur blev du aktieägare i Spiltan?
Jag fick en av Spiltans VDs böcker av min far som gjorde 
att jag började läsa om Spiltan på nätet. När jag hade satt 
mig ordentligt in i verksamheten och studerat årsredovisnin-
garna konstaterade jag att Spiltan hade ett unikt varumärke 
i finansbranschen. Att vara mån om och inte sko sig på sina 
aktieägare och sparare är ovanligt och ger ett positivt laddat 
varumärke. 
 
Hur gick det att köpa aktier på Alternativa? 
Det var en tröskel att ta sig över själva kundregistreringen 
men när man väl gjort det var det enkelt och transparent att 
handla. 
 
Har du några andra onoterade investeringar? 
Jag är intresserad men har inte tid att engagera mig så 
mycket. Jag är ganska stor ägare i ett förlag i Göteborg som 
ger ut tidningarna Offside och Filter. Men jag tycker det är 
utmärkt att få exponering mot onoterade aktier via Spiltan. 
 
Vad	har	du	för	andra	kontakter	med	finansbranschen?	
Jag har en idé om vad jag vill göra och vad jag tror på och 
har en rådgivare på en storbank som hjälper mig att genom-
föra transaktionerna. Att använda en private banking service 
är att betala otroligt mycket för ingenting. 
 
Vad gör du annars? 
Jag var med och grundade Nudie Jeans för 14 år sedan 
och var VD de första åren. Nu är jag arbetande styrelseord-
förande och ansvarar för den strategiska utvecklingen. Det 
har varit en fantastisk resa. Det var en otrolig kommersiell 
kraft i att satsa på design med kvalitet och detaljer som gör 
att vi idag omsätter över 400 miljoner kronor. Idag fokuserar 
jag på att öppna egna butiker så att vi kan bygga vårt varu-
märke och ge en gratis reparationsservice till våra kunder.  

Carita Opseth - Pensionskonsult Aon Hewitt Joakim Levin - Medgrundare av Nudie Jeans 
tror på Spiltans varumärke

 Årets aktieägare



 SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2013

30

 Ägarmanual

Ägarmanualen innehåller de grundläggande principer vi 
försöker driva Spiltan efter. Lika självklart som att en TV, 
bil osv har en ägarmanual borde det vara att ett aktiebolag 
har en. Ägarmanualen består av sex delar med totalt sjutton 
punkter. Den tillkom i samband med Spiltans anslutning till 
Alternativa aktiemarknaden i juni 2003. Du kan läsa hela in-
nehållet på www.spiltan.se/Spiltan/Om aktien.  

Här följer en kort sammanfattning:

Del I. Vara aktieägare i Spiltan 
1) Krav på att vara aktieägare
Då Spiltans avkastning endast kan bedömas på lång sikt, vill vi ha 
långsiktiga ägare som är intresserade av att vara med i vårt nätverk 
och ansluta sig till vår kapitalförvaltningskultur. Vi inser att man 
över tiden har olika möjligheter att vara aktiv som aktieägare, men 
tanken är att om alla aktieägares kompetens och kontaktnät kan 
utnyttjas kan vi göra de mest framgångsrika investeringarna.

2) Partnerskap
Även om Spiltans juridiska form är aktiebolag är det vår inställning 
att bolaget egentligen har ett partnerskap med alla aktieägare.

3) Nätverk
Spiltan bygger ett nätverk som är öppet för  alla som vill komma 
med.

4) Aktiva ägare
Då en stor del av aktierna ägs av dem som fattar besluten, är alla 
aktieägare försäkrade om att Spiltans kapital behandlas som om 
det vore deras eget. I de bolag Spiltan är engagerade kommer vi att 
försöka vara aktiva ägare och kämpa för alla aktieägares rättigheter. 
(Läs mer om vårt agerande i Realia, Hoist och Q-Med på www.
spiltan.se/I Media). 

5) Långsiktiga
Spiltan drivs med antagandet att bolaget skall ha ett evigt liv. Det 
innebär att vi kan vara extremt långsiktiga i våra investeringsbeslut.

Del 2. Målsättningar
6) Avkastningsmål
Vid etableringen av nya Spiltan 1997 satte vi målet att ge hög 
avkastning med låg risk.

7) Låga kostnader
Det enda vi vet säkert om framtiden är vilka kostnader ett sparande 
kommer att belastas med. Spiltan har målsättningen att ha lägre 
kostnader än andra jämförbara placeringsalternativ.

8) Ökade förvaltningsvolymer
Spiltans styrelse satsar på finansiella tjänster vilket i sin tur ökar 
värdet på Spiltanaktien.

Del 3. Informationsgivning
9) Ärlig information
På Spiltan skriver vi vartenda ord själva vilket innebär att vi 
automatiskt har kontroll på att det vi säger faktiskt stämmer med 
verkligheten.

10) Öppen kommunikation
Genom regelbunden e-post, aktieägarbrev, hemsida mm försöker vi 
på Spiltan hålla aktieägarna uppdaterade om vad som händer.
Årsstämman är det tillfälle på året som aktieägare kan ställa frågor 
till Spiltans styrelse och ledning om verksamheten i bolaget.

Om du trots det har löpande frågor är det av praktiska skäl enklast 
att kommunicera via e-post där vi är tillgängliga med en viss 
fördröjning; marie@spiltan.se, anja@spiltan,se, elin@spiltan.se, ha-
kan.sjunnesson@spiltan.se, gosta@spiltan.se och phb@spiltan.se.

Del 4. “Pris är vad du betalar, värde är vad du får”
11) Pris
Information om tidigare handel och prissättningen på Alternativa 
aktiemarknaden  - se www.alternativa.se.

12) Värde
Värdet av Spiltans nätverk, värdet av varumärket Spiltan, avkast-
ningsvärde, utdelningsvärde, substansvärde och avvecklingsvärde. 
Detta är den viktigaste delen för att bedöma värdet på Spiltan och 
förtjänar att läsas i sin helhet på www.spiltan.se/Investment AB 
Spiltan/Om Aktien.

Del 5. Risker
13)	Låg	finansiell	risk
Spiltan lånar pengar endast i begränsad omfattning. Vi anser inte 
att det är värt att sova dåligt på nätterna och riskera våra egna och 
vänners kapital för att eventuellt nå några procents högre årlig 
avkastning.

14) Andra risker
Varje enskilt innehav i Spiltans portfölj har olika risk, men med en 
bred portfölj med lönsamma företag i olika branscher och utveck-
lingsfaser begränsas den totala risken i Spiltanaktien.

Del 6. Spiltan – ett alternativ i svenskt näringsliv
15) Spiltans andel i en långsiktig sparportfölj
Var och en måste avgöra hur stor andel Spiltan skall ha i en lång-
siktig sparportfölj, men en bra grundregel är att man skall ha minst 
6-8 olika aktier i en portfölj för att få riskspridning.

16) Svenska folket behöver bättre sparalternativ 
Inom kapitalförvaltning ser vi stora behov av att erbjuda bättre 
produkter. Med tanke på trögheten att få folk att byta förvaltare 
kommer det att bli en livsuppgift.

17) Förbättra småföretagarklimatet
Alla småföretagare borde engagera sig i debatten för att förbättra 
småföretagarklimatet. Det skulle öka Sveriges tillväxt. Genom att i 
Spiltans kapitalförvaltning allokera kapital till små och medelstora 
företag, föregå som ett gott exempel, samt engagera oss i debatten 
kommer Spiltan att försöka skapa ett bättre svenskt näringsliv.
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God Morgon!
efter artikeln i dagens DI kan jag inte låt bli att skriva dessa rader.

Jag är en småentreprenör sedan evinnerliga tider. Startade resebyrå vid 24 

och sedan har det bara rullat på.
Är idag 60 år och har funnit husbilslivet så behagligt att jag gjort mig um-

bärlig i mitt nuvarande bolag. Har valt att inte ha några dagliga uppgifter 

att sköta. Jobbar lika enkelt på distans. Goda medarbetare är så klart 

förutsättningen för detta
Dock, bolaget jag äger till 90 % har en potential som egentligen gör att jag 

kanske borde avsätta mer tid än jag gör.

……..
Till ett intelligent kapital, människor som vill vara med och driva ett trivs-

amt bolag med glädje och inspiration och samtidigt bidraga med värdefull 

kunskap och erfarenhet är jag öppen för idéer. Kan sälja hälften, eller 80 

procent. Och resten om några år.
Vill någon av er diskutera medverkan i ett positivt och behjärtansvärt 

bolag så hör av er. 
Se där vad en artikel i Dagens Industri kan få till följd.

bästa hälsningar

Hej
Jag har med stort intresse läst din bok Så kan alla svenskar bli miljonärer. Som pensionerad ekonomijournalist har jag granskat alla dina råd och håller med om vartenda ett.  På sid 16 i min upplaga står det att en 23 åring kan spara 10 miljoner till pensionen genom att sluta röka. Jag berättar denna historia i blogg och i föredrag och gör stor reklam kring boken förstås.  Men nu undrar jag vem som kan räkna ut vad en 40-åring kan spara fram till pensionen genom månatlig insättning av 1500 kr och avkastning 10 procent under 25 år. Cigarettpriset har visserligen höjts men vi utgår från din enkla modell.  Borde kunna övertyga en och annan att sluta röka, en bekant till mig som är just 40 i år tänkte jag ha som modell.Med bästa hälsningarKarl-Eric

Hej Per,
 Du har säkert hört detta förut, men jag vill tacka dig för att du har 

skrivit “Så här kan alla svenskar bli miljonärer!”. Den har verkligen 

förändrat mitt liv.
 Jag kommer från en arbetarfamilj med god uppfostran. När mina 

vänner passade på att njuta av sommarloven när vi var unga, så som-

marjobbade jag. För i min familj fick jag tidigt lära mig att man får 

ingenting gratis. Detta har hjälpt mig senare i livet, då jag har arbetat 

mig upp till en hög position och ett välbetalt arbete. MEN det var aldrig 

någon som talade om för mig vad aktier var för någongting. Detta blev 

jag varse om först när jag köpte din bok under finanskrisen. Nu är jag 

35 år och jag har följt alla dina råd. Nästa år blir jag miljonär utan 

att ägna värst mycket tid åt mina aktier då jag stannar kvar i mina 

företag, gör månadsinsättnignar och köper med hjälp av utdelningen ak-

tier när andra får kalla fötter när diverse analytiker varnar. Det mesta 

går med automatik och risken är låg. Det är helt fantastiskt! Tack Per!

Mvh Johan

 Ur Spiltans e-postskörd

Funderar på sälja företaget eller 
ta in en partner med ambition på tillväxt. 

Gasellföretag 3 år i rad stora möjligheter för tillväxt 
och lönsamhet.
Vänligen Kalle

 
Hej Per,
Läser dina böcker med stort intresse. 
"Så här kan alla svenskar bli miljonärer", 
är numera en obligatorisk goda-råd-på-vägen 
present till mina söner vartefter de flyttar ut 
ur boet.
Hälsningar, H

 
Hej Marie. 

Om ni fortfarande skickar ut ert nyhetsbrev vill jag gärna ha det. Har kommit halv-vägs i Pers bok så kan alla svenskar bli miljonärer. Underbar bok, tacka honom för toppenråd.
Med vänlig hälsning Anna

 
Per,

Det är en himla bra bok du har skrivit. Och nu snackar jag miljonärsboken, de an-dra är säkert bra de också. Ska ta mig an även dessa vad det lider. Instämmer i så gott som alla dina åsikter, vilket ju inte är svårt eftersom vi snackar fakta och logik. En sån bok borde alla läsa, skulle man ju kunna säga. Men det verkar ju som de flesta redan gjort det. Trots detta fortsätter bankerna tjäna alldeles för mycket pengar. Att gå från förståelse till handling är ett stort steg…
Passar på att gratulera till toppnoteringen!Goda hälsningar,

Hej!
Vill bara tacka för en bra och intressant bok ”Så 
här blir du miljonär som pensionär” – kommer sprida 
mitt lästa ex till vänner och bekanta. Har en synpunkt 
avseende s. 145.... ....en fördel med IPS som jag ser det 
är att utdelningarna är skattefria till den dagen man tar 
ut sitt pensionssparande. 
God Fortsättning!

T

 
Hej! 

Tack för att Spiltan gav mig möjligheten att gå Academy of  Excellence. Föredragshållare och de andra deltagarna har inspirerat och skapat nya insikter....ibland tror man att man hört/sett det mesta men... så fel man har. Hälsningar och var Nyfiken...
Jonas
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 Övrig information

Då sektionen ”Övrig information” i årsredovisningen 
varje år innehåller nästan samma information har vi 
valt att lägga ut en uppdaterad version på Spiltans hem-
sida: www.spiltan.se/spiltan under rubriken Finansiell 
Info/Övrig information.

Organisation
Styrelsen i Spiltan fattar beslut om alla nya onoterade inve-
steringar och större nyinvesteringar på Alternativa 
aktiemarknaden. Spiltans VD har ett löpande förvaltnings-
ansvar av aktieportföljen och fattar på egen hand löpande 
mindre placeringsbeslut enligt Spiltans placeringspolicy. Den 
dagliga driften av Spiltan sköts av VD tillsammans med de 
anställda inom respektive område. 

Kostnader
Totala kostnader för att driva Spiltan uppgick till 6,8 mil-
joner kronor under 2013. I administrationskostnaderna i 
koncernresultaträkningen på 28 miljoner kronor ingår även 
kostnaderna i Spiltan Fonder och Spiltan Underhållning. 

VD-avtal
VD:s månadslön är 40.000 kr. Dessutom utgår styrelse-
arvode till VD i de bolag där han är styrelseordförande. 
Avsättningar till VDs pension görs med 30 % av de totala 
ersättningarna. Uppsägningstiden från bolagets sida är fem 
(5) minuter. VD har dock ytterligare tid på sig att rensa 
kontoret. Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsäg-
ningstid på fem (5) månader. 

Personalutveckling
Då den ena dagen inte är den andra lik på Spiltans kontor 
genomgår personalen kontinuerlig kompetensutveckling. 
Alla anställda deltar i friskvårdsaktiviteter samt fortbildning 
av olika slag. 

Optionsprogram
På en extra bolagsstämma den 30 november 2012 i Invest-
ment AB Spiltan beslöts att emittera 16 200 teckningsop-
tioner (utspädning 4,7%) av totala antalet aktier till ledning 
och personal på Spiltan. Optionerna ger rätt att teckna 1 
aktie i Spiltan till kursen 868 kr under hösten 2015.

Styrelsens arbetssätt
Styrelsen har under 2013 haft sju sammanträden. Förutom 
sedvanlig genomgång av portföljbolagen diskuterar styrelsen 
löpande strategiska frågeställningar och beslutar om nya 
investeringar.

Arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för 
VD antas årligen av styrelsen och omfattar bl a regler och 
riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD och 
en instruktion avseende ekonomisk rapportering.

Valberedning
På årsstämman 2013 beslöts att tillsätta en valberedning med 
representanter från Spiltans fyra största aktieägare. Ledamöter 
har under verksamhetsåret varit Per H Börjesson, Jerry Fre-
driksson (representerande Investment AB Chiffonjén), Bo 
Forsslund och Stefan Berggren (representerande Kasper 
Ljungkvist). En utvärdering av styrelsearbetet har genom-
förts och valberedningen kommer att lägga fram förslagen om 
styrelse och revisor till Spiltans årsstämma 2014. 

Värderingsprinciper onoterade aktier
Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier motsvaras 
av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella ned-
skrivningar. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivnings-
behov för onoterade innehav (innehav som ej anses handlas 
på en aktiv marknad) görs detta med avseende på god 
redovisningssed genom individuell prövning. Detta innebär 
att en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet 
för det enskilda innehavet bedöms understiga dess anskaff-
ningsvärde (bokförda värde). 

Fastställande av det uppskattade substansvärdet för de 
onoterade innehaven har skett till senaste externa emission, 
senast kända försäljning av aktier till extern part eller, om 
sådana transaktioner inte genomförts efter Spiltans placer-
ing, till bedömt marknadsvärde (enligt European Venture 
Capital Association - EVCAs - principer). Se även sid 33.

Inför varje handelsdag på Alternativa aktiemarknaden gör 
styrelsen en individuell bedömning av alla onoterade in-
nehav. Om en ändrad uppfattning av värdet inte innebär en 
förändring i det bokförda värdet kommer denna förändring 
endast att synas i Spiltans uppskattade substansvärde. Det 
innebär att värdeförändringar även i mycket långsiktiga inne-
hav där Spiltan är huvudägare får effekt på det uppskattade 
substansvärdet.

Då Spiltan anser att vi har ett ansvar både mot säljare och 
köpare av aktier i Spiltan är det styrelsens målsättning att 
Spiltans uppskattade substansvärde alltid skall ge en så kor-
rekt bild som möjligt av Spiltans värde.

Etik & Moral
Spiltans anställda och styrelse försöker följa Warren 
Buffetts tumregel om etik för alla aktiviteter:

“Fråga er själva om ni skulle vilja att ert 
planerade agerande nästa dag finns beskrivet 
på första sidan i er lokala tidning - att läsas 
av era respektive, barn och vänner - skrivet 
av en insatt och kritisk reporter”.  

WARREN BUFFETT
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Spiltan äger långsiktigt olika andelar i ett stort antal 
bolag	som	dessutom	finns	i	branscher	med	helt	olika	
förutsättningar. Det gör det komplext att bedöma 
Spiltan varför vi har gjort denna beskrivning av redovis-
ningen. Spiltan följer givetvis alla gällande regler och 
lagar för onoterade bolag men det innebär ofta att den 
officiella	redovisningen	inte	ger	en	rättvisande	bild	av	
utvecklingen bland våra investeringar. Spiltans sty-
relse gör därför löpande en utvärdering av innehaven i 
koncernen som sammanfattas i Spiltans uppskattade 
substansvärde inför varje handelstillfälle på Alterna-
tiva aktiemarknaden. Då alla värderingar av onoterade 
bolag är subjektiva försöker Spiltan också ge informa-
tion om bolagens utveckling så att varje betraktare har 
möjlighet att göra en egen bedömning av de verkliga 
värdena av portföljbolagen. Det är då viktigt att man 
fokuserar på de största innehaven i Spiltans portfölj 
som kommer att få störst effekt på den framtida sub-
stansutvecklingen. 

Resultaträkning:
Koncernens omsättning uppstår i dotterbolag som till exem-
pel Spiltan Fonder. Moderbolaget har ingen omsättning då 
dess enda uppgift är att äga och förvalta aktier. 

Realisationsvinster på våra innehav redovisas endast 
när faktiska försäljningar sker. Då Spiltan köper aktier med 
målsättningen att behålla dem är det varje år en liten del av 
innehaven som säljs. Under 2013 försåldes aktier för ca 34 
Mkr. Under året fick Spiltan ca 14 Mkr i totala utdelningar, 
varav ca 11 Mkr är kopplade till försäljningen av Persea. 
Koncernens kostnader inkluderar även kostnader i dotter-
bolag som Spiltan Fonder och ger inte en rättvisande bild 
av kostnaderna att driva investmentbolaget Spiltan. Förvalt-
ningen och administrationen av innehaven i Spiltan görs 
i moderbolaget Investment AB Spiltan och det helägda 
dotterbolaget Spiltan Fastigheter. 

Sammanfattningsvis innebär det att Spiltans redovisade 
resultat endast ger en bild av de faktiska försäljningar som 
gjorts under året, andra intäkter och de löpande kostnaderna 
i hela koncernen. Alla värdeförändringar i onoterade bolag 
som inte sålts under året syns inte i detta redovisade resultat.
 
Balansräkning:
Spiltans värdepappersinnehav redovisas i huvudsak i 
posterna Aktie i intressebolag och Långfristiga värdepap-
persinnehav till anskaffningsvärden. Inte heller förändringar 
i noterade aktieinnehav påverkar de bokförda värdena i 
Spiltans balansräkning.

Spiltan finansierar verksamheten till största delen med 
eget kapital. Moderbolaget har också tagit upp ägarlån från 
aktieägarna och har en checkräkningskredit. 

Uppskattat substansvärde:
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild 
av Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför 
varje handelstillfälle ut ett uppskattat substansvärde där 
Spiltans aktieinnehav värderas till någon av följande principer:

Anskaffningsvärde:  A
Under de första 1-2 åren efter innehaven förvärvats behålls ofta  
anskaffningvärdet även i det uppskattade substansvärdet. 

Tredje partsvärdering: T
När det sker en transaktion i ett onoterat bolag där en försäljning 
eller nyemission sker till en part som inte varit aktieägare tidigare 
kan detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

Branschvärdering:  B
När ett portföljbolag utvecklas så positivt att det är uppenbart att 
anskaffningsvärdet inte ger en rättvis bild av det verkliga värdet 
görs en konservativ uppskattning av värdet baserat på hur man 
värderar liknande bolag i samma bransch. Till exempel värderas 
Spiltan Fonder till en procentsats av de förvaltade fonderna plus 
bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde. 

Senaste kända pris:  P
För bolag som har en regelbunden handel på Alternativa aktie-
marknaden eller marknadsplatser med dagliga noteringar används 
den senast kända kursen i Spiltans uppskattade substansvärde. 

Nedskrivet värde:  N
Enligt EVCA (European Venture Capital Association) kan även 
nedskrivningar göras med 25, 50, 75 eller 100 % av värdet om man 
gör bedömningen att det redovisade värdet inte ger en korrekt bild. 
Då Spiltan numera investerar i lönsamma bolag behöver vi sällan 
använda denna princip. 

Sammanfattning: 
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde 
löpande skall ge en bättre bedömning av utvecklingen än de 
redovisade värdena i bokföringen. Historiskt har de faktiska 
försäljningar som Spiltan gjort i nästan alla fall skett till 
priser som överstiger värdena i det uppskattade substans-
värdet. I rutorna där vi beskriver Spiltans 13 större innehav 
kommer vi i fortsättningen, förutom grunddata om bolagen, 
även redovisa vilken värderingsprincip styrelsen använt i det 
uppskattade substansvärdet. Speciellt när det gäller bransch-
värderingarna är det viktigt att man gör en egen bedömning 
av värdet för att bedöma det totala värdet och potentialen i  
Spiltans portfölj. 

 Guide till Spiltans redovisning

EKONOMISK REDOVISNING
20130101--20131231

INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN (Publ)
ORG. NR: 556288-5417
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Styrelsen för Investment Aktiebolaget Spiltan får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Koncernredovisningen omfattar dotterbolagen Spiltan Pension AB, Spiltan Fonder AB, Spiltan Fastigheter AB, Spiltan Partners AB, 
Spiltan Underhållning AB, Storstad Stockholm AB, Spiltan HCP AB samt moderbolaget.

Koncernens fria egna kapital uppgår till 18.415.146 kr.

Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel      
    
Balanserat resultat  
Årets resultat       
     
Summa 

Disponeras för
Utdelning till preferensaktieägare 56 kr/aktie 
enligt avtalade villkor. Totalt 56 720 aktier
Överföring i ny räkning  

Summa 

Investment AB Spiltan är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
som sedan år 2000 har en skattemässig investmentbolagssta-
tus. Spiltan köper och behåller minoritetsposter i lönsamma 
onoterade bolag och utvecklar dessa på lång sikt tillsammans 
med bolagets entreprenörer som normalt är de största andra 
ägarna. Under 2013 gjordes ett större nyförvärv i e-han-
delsbolaget CoolStuff och en tilläggsinvestering i fastig-
hetsbolaget Kuststaden. I början av året slutfördes också 
säljprocesserna i Persea och API PRO som båda gav höga 
avkastningar efter långa innehavstider. 

Spiltan äger också mindre andelar i mer likvida aktier fram-
förallt i bolag anslutna till Alternativa aktiemarknaden. Bland 
dessa innehav gjordes en större nyinvestering i industrikon-
cernen Garpco. Under 2013 fick Spiltan också in den sista 
likviden från avvecklingen av riskkapitalbolaget LinkTech 
som Spiltan var med och startade 1997. 

“VD har ordet” på sid 8-22 innehåller en noggrannare 
genomgång av Spiltans större innehav och där redovisas 
även bokslutsdata för dessa bolag. 

På sid 6 finns en flerårsöversikt över utvecklingen av Spiltans 
uppskattade substansvärde som styrelsen anser är den 

15.090.850
13.590.013

28.680.863

3.176.320
25.504.543

28.680.863

viktigaste parametern för att bedöma Spiltan. Den kraftiga 
ökningen under 2013 beror på en framgångsrik utveckling 
i alla större innehav. Det största bidraget är den ökade värde-
ringen av innehavet i dataspelsbolaget Paradox Interactive.

Efter verksamhetsårets utgång har inga väsentliga händelser 
inträffat. 

Spiltans ägarmanual på sid 30 sammanfattar under vilka 
principer Spiltan drivs och beskriver även bolagets risker. 
Genom att ha en begränsad belåning och en bred portfölj av 
lönsamma bolag begränsas riskerna i Spiltan.

Då Spiltans största innehav Paradox Interactive, Spiltan 
Fonder och Kuststaden alla är lönsamma och har goda 
framtidsutsikter i sina respektive branscher har Spiltan alla 
förutsättningar för en framgångsrik framtida utveckling. 

De kassaflöden som genereras från eventuella försäljning-
ar av existerande portföljbolag kommer att investeras i 
minoritetsposter i bolag på samma sätt som de som finns i 
portföljen idag. 

 Förvaltningsberättelse

 Förslag till resultatdisposition
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5
1

15
6
7
9

8

Not

20120101
20121231

 15.226.790

-294.034
3.128.237

-4.416.800

13.644.193

-21.217.048

-7.572.855

1.882.132

2.092.291
-2.025.428
-5.623.860

-201.675
 

-5.825.535

20120101
20121231

-294.034
6.766.773

-2.709.000

3.763.739

-3.967.243

-203.504

2.839.327
109.657

-250.446
-1.261.109

1.233.925

1.233.925

1, 2, 3,4

20130101
20131231

13.732.695
9.039.325

-6.168.000

16.604.020

-5.149.861

11.454.159

3.296.064
17.049

-216.000
-961.259

13.590.013

13.590.013

20130101
20131231 

23.123.929

8.853.946
12.499.340
-1.900.000

42.577.215

-28.005.684

14.571.531

1.598.993
-1.140.384
15.030.140

-248.990

14.781.150

Nettoomsättning   
 
Resultat från värdepapper
Realisationsvinster
Utdelningar
Nedskrivningar och aktieägartillskott

Rörelseintäkter
 
Rörelsens kostnader
Administrationskostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster
Vinst vid försäljning av andra långfristiga 
värdepappersinnehav
Ränteintäkter koncernbolag
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader koncernbolag
Övriga räntekostnader
Ränteintäkter & liknande resultatposter
Räntekostnader & liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster 

Minoritetsintresse
   
Årets resultat

13

1

Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 
Filmbibliotek
 
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 
Aktier i intresseföretag    
Långfristiga värdepappersinnehav  
Bostadsrätt     
Andra långfristiga fordringar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kundfordringar
Fordran koncernbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar 
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 

TILLGÅNGAR 20121231

29.251.353

112.763.086

100.000

142.114.439

752.293
-

71.622.215
47.541

72.422.049

239.687

72.661.736

214.776.175

20121231

1.154.175
385.000

60.583.875
119.842.578

9.741.080
100.000

107.771

191.914.479

12.906.706
433.735

1.492.272
136.591

14.969.304

2.838.560

17.807.864

209.722.343

20131231

1.264.312
385.000

77.518.790
106.805.082

9.567.080

95.086

195.635.350

15.955.944
422.113

2.556.913
18.934.970

4.647.680

23.582.650

219.218.000

20131231

30.159.027

98.719.515

 

128.878.542

259.036
2.687

91.838.889
71.790

92.172.402

372.140

92.544.542

221.423.084

 Balansräkning

 Resultaträkning
Koncernen  Moderbolaget
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 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

EKONOMISK REDOVISNING
20130101--20131231

INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN (Publ)
ORG. NR: 556288-5417

20131231

34.032.000
135.333.895
169.365.895

15.090.850
13.590.013

28.680.863

198.046.758

7.539.944

1.344.345
8.884.289

19.176
7.012.100
5.677.066
1.363.303

420.392

14.492.037

221.423.084

20131231

70.199.250
-

70.199.250

Inga

20121231

73.820.665
9.741.080

83.561.745

Inga

Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat 
Årets resultat 
 
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Minoritetsintresse 

Långfristiga skulder
Ägarlån
Skuld kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förlagslån
Skuld koncernbolag
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter

Aktier (som säkerhet för checkräkningskredit)
Bostadsrätt

Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser 

10

Not

20121231

34.032.000
135.333.895
169.365.895

17.033.244
1.233.925

18.267.169

187.633.064

7.320.000

5.830.715
13.150.715

114.972
6.623.800
5.796.336
1.086.844

370.444

13.992.396

214.776.175

20121231

34.032.000
135.333.895

 

12.636.151

-5.825.535

 

176.176.511

1.017.244

7.320.000
7.800.000
5.830.715

20.950.715

165.431
6.623.800

2.042.752
2.745.890

11.577.873

209.722.343

20131231

70.199.250
9.567.080

79.766.330

Inga

11
12
12

20131231

34.032.000
135.333.895

3.633.996

14.781.150

187.781.041

857.306

7.539.944
7.800.000
1.344.345

16.684.289

140.366
7.012.100

1.863.121
4.879.777

13.895.364

219.218.000

20121231

73.820.665
-

73.820.665

Inga

 Balansräkning
Koncernen  Moderbolaget

Koncernen  Moderbolaget
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EKONOMISK REDOVISNING
20130101--20131231

INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN (Publ)
ORG. NR: 556288-5417

20131231

14.781.150

577.487

15.358.637

15.358.637

-3.965.666
2.317.491

13.710.462

-
-16.934.915
13.037.496

-661.177

-4.558.596

-4.266.426
-

100.000
-3.176.320

-7.342.746

1.809.120

2.838.560

4.647.680

Resultat		efter	finansiella	poster
Justering av poster som inte ingår
i	kassaflödet	

Summa 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde	från	förändringar
i rörelsekapital
Förändring av fordringar 
Förändring av skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Aktieägartillskott
Köp inventarier
Nettoinvestering i intressebolag
Nettoinvestering i värdepapper
Köp av goodwill 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristig skuld
Nyemission
Förändring långfristig fordran
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut

20121231

1.233.925

22.813.886

24.047.811

24.047.811

-23.404.381
-6.621.384

-5.977.954

-4.717.700
-2.709.000

4.026.980

-3.399.720

6.254.315
-

-100.000

6.154.315

-3.223.359

3.463.046

239.687

2121231

-5.825.535

201.314

-5.624.221

-5.624.221

-3.134.338
-6.746.407

-15.504.966

-93.728
-18.062.875

3.942.938
-149.843

-14.363.508

6.750.515
23.281.206

-100.000
-3.176.320

26.755.401

-3.113.073

5.951.633

2.838.560

20131231

13.590.013

1.091.680

14.681.693

14.681.693

-19.750.352
499.641

-4.569.018

-907.674
-4.268.000

14.043.571

8.867.897

-4.266.426

100.000

-4.166.426

132.453

239.687

372.140

Not

14

 Kassaflödesanalys
Koncernen  Moderbolaget
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Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsre-
dovisningslagen samt Bokföringslagens allmänna råd. Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde med avdrag för av- och nedskrivningar, om inget annat 
anges nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget  samt samtliga 
de företag över vilka moderbolaget direkt eller indirekt har ett 
bestämmande	inflytande.	Bestämmande	inflytande	antas	föreligga	
när ägarandelen uppgår till minst 50 procent av  rösterna i dot-
terföretaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från 
den	tidpunkt	då	bestämmande	inflytande	uppnås	och	exkluderas	
ur koncernredovisningen från och med den tidpunkt det bestäm-
mande	inflytandet	upphör.	Koncernredovisningen	är	upprättad	en-
ligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning 
(RR1:00). Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Över-
stiger anskaffningsvärdet för aktierna  det beräknade marknads-
värdet	av	det	förvärvade	företagets	identifierade	nettotillgångar	
enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig 
goodwill, vilken skrivs av över uppskattad livslängd. 
 
Interna transaktioner mellan koncernföretag samt koncernmel-
lanhavanden elimineras i koncernredovisningen. I koncernens bal-
ansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver 
uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skat-
teskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den 
skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver.
 
Minoritetens andel av nettovinst och eget kapital i delvis ägda dot-
terföretetag redovisas separat. Minoritetens andel av Investment 
AB Spiltans resultat redovisas efter inkomstskatter.  
 
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande , 
men	inte	ett	bestämmande,	inflytande	över.	Betydande	inflytande	
uppkommer vanligtvis genom andels innehav mellan 20 och 50 
procent av röstetalen. Hur innehav i intresseföretag redovisas i 
koncernen framgår nedan avsnitt ”Aktier och andelar”.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter utgörs främst av arvoden avseende fond-
förvaltning, utdelningar och reavinster vid avyttring. Intäkter 
redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar kommer att erhållas och dessa fördelar kan 

Noter - Tilläggsupplysningar

beräknas på ett tillförlitligt sätt. I normalfallet redovisas intäkten i 
den perioden då tjänsten utförts. Intäkter från fondförvaltningen 
utgörs främst av fasta arvoden som redovisas i den period då 
tjänsten utförts.
 
Intäkterna hänförda till värdepappersförvaltningen utgörs främst 
av utdelningar och realiserat resultat när andelarna avyttras och 
redovisas när rätten att erhålla betalning fastställs, vilket normalt 
sker i den period då betalning erhålls. Ränteintäkter redovisas 
när det är sannolikt att företaget kommer erhålla de ekonomiska 
fördelarna som är förknippade med transaktionen och denna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Kostnadsredovisning
Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, 
övriga	personalkostnader	samt	finansiella	kostnader	kostnadsförs	
löpande för den period de avser.
 
Aktier och andelar
Bolaget har en ägarandel som överstiger 20% i ett antal bolag. 
Enligt Årsredovisningslagen skall innehav av denna storlek 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Innehaven ingår emellertid 
i Investment AB Spiltans placeringsportfölj och bör, för att ge en 
korrekt bild härav, redovisas som en aktieplacering bland övriga i 
portföljen ingående aktier.(Se även avsnittet om ”Värderingsprinci-
per onoterade aktier” på sid 32.)
 
Fordringar
Fordringar har efter individuell bedömning tagits upp till det belopp 
varmed	de	beräknas	inflyta.	
 
Aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott till dotterföretag eller intresseföretag 
redovisas som en ökning av andelens värde. Beroende på skälet 
till	tillskottet	görs	en	bedömning	om	det	finns	skäl	att	skriva	ned	
värdet på andelarna.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen	är	upprättad	enligt	indirekt	metod	i	enlighet	
med Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Det redovisade 
kassaflödet	omfattar	endast	transaktioner	som	medför	inbetal-
ningar eller utbetalningar.

 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

EKONOMISK REDOVISNING
20130101--20131231

INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN (Publ)
ORG. NR: 556288-5417

BDO i Alingsås AB:
Revisionsarvode 
 
Totalt: 

120101 
121231 

199.580

199.580

130101 
131231

178.759

178.759

120101 
121231

85.805

85.805

130101
131231

97.649

97.649

 2. REVISIONSARVODE
Koncernen  Moderbolaget
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Medelantal anställda har varit
Kvinnor  
Män  
Totalt
  
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Totala löner och ersättningar  

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Varav pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör  
Övriga anställda  

Totala löner och ersättningar,
pensionskostnader och sociala avgifter 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

20121231

4,5
8,2

12,7

1.415.520
4.275.455

5.690.975

2.474.599

333.400
253.138

8.165.574

20121231

-
1,7
1,7

517.520
413.760

931.280

402.460

122.400
-

1.333.740

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

20131231

6.423.236
606.091

7.029.327
 

-5.269.061
-495.954

-5.765.015

1.264.312

 
20131231

-
2,0
2,0

655.360
851.048

1.506.408

689.308

216.000
-

2.195.716

20121231

6.273.393
149.843

6.423.236

-4.894.325
-374.736

-5.269.061

1.154.175

20131231

4,5
9,5

14,0

1.552.360
5.596.167

7.148.527

2.530.010

423.148
227.801

9.678.537

20 %
5 %

20 %

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 
Förbättringsutgift bostadsrätt 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 

 3. PERSONAL

 4. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 5. GOODWILL

 6. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden uppgår till 77.518.790 kr. Det bedömda marknadsvärdet är 201.329.000.

Avser långsiktiga placeringar i följande bolag: Metropolen Franchise AB (556594-3957, säte Stockholm) 45%,  Paradox Interactive 
AB (556667-4759, säte Stockholm) 36%, Aktivbo AB (556332-3947, säte Lidingö) 36%, Dikeshäxan AB (556772-0254, säte Malmö) 
28%, Savy Scandinavia AB (556700-0806, säte Helsingborg) 43 %, Kuststaden Holding AB (556875-2173), säte Oskarshamn) 18%, 
Qvalia Holding AB (556731-1707, säte Stockholm) 27 % och StoreVision Group AB (556883-1431, säte Saltsjö-Duvnäs) 27,5 % och 
CoolStuff AB (556694-9342, säte Malmö) 27 %.

Koncernen  Moderbolaget

Koncernen
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 7. LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 8. INVENTARIER

Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar

Summa:

Bokfört värde
11.377.641
95.427.441

106.805.082

Marknadsvärde
17.859.177

106.132.672

123.991.849

Marknadsvärde
17.859.177
97.735.750

115.594.927

Bokfört värde
11.377.641
87.341.874

98.719.515

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Årets utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
 
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Årets utrangering 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

20121231

477.202
93.728

-156.716
414.214

-426.185
-36.974
156.716

-306.443

107.771

20131231

414.214
22.000

-
436.214

-306.443
-34.685

-
-341.128

95.086

 9. BOSTADSRÄTT

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

Bostadsrätt ägd av dotterbolaget Spiltan Fastigheter AB.

10.612.455
10.612.455

-871.375
-174.000

-1.045.375

9.567.080

Specifikation av större innehav redovisas inför varje månadshandel på www.spiltan.se/Spiltan under Portfölj. Se även sid 3.

10.612.455
10.612.455

-697.100
-174.275
-871.375

9.741.080

Antal aktier är 283.600 st stamaktier och 56.720 st preferensaktier.

 10. EGET KAPITAL

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat
Belopp vid årets ingång 34.032.000 135.333.895 12.636.151 -5.825.835

Resultatdisposition -5.825.835 5.825.835

Utdelning -3.176.320

Årets resultat 14.781.150

Belopp vid årets utgång 34.032.000 135.333.895 3.633.996 14.781.150

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 34.032.000 135.333.895 17.033.244 1.233.926

Resultatdisposition 1.233.926 -1.233.926

Utdelat preferensaktier -3.176.320

Årets resultat 13.590.013

Belopp vid årets utgång 34.032.000 135.333.895 15.090.850 13.590.013

Koncernen  Moderbolaget

Koncernen

Koncernen
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Ett lån på 5.000.000 kr togs upp år 2009 mot en årlig ränta på 7% som läggs till kapitalet. Lånet löper fram till den 18 februari 2014 och 
har då slutbetalats. Ett ägarlån på 7.320.000 kr togs upp under 2012 till 5,5-6,5 % ränta beroende på förfallodag. Första förfall sker 
under 2014.

Checkräkningskredit, limit 30.000.000 30.000.000

 11. ÄGARLÅN

 12. CHECKRÄKNINGSKREDIT, LIMIT

 13. NEDSKRIVNINGAR OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

Aktieägartillskott
Nedskrivning

 14. JUSTERINGAR AV POSTER SOM EJ INGÅR I MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Förändring EK
Aktieägartillskott
Utdelning

2013
-

4.268.000
-3.176.320

1.091.680

2012
23.281.206
2.709.000

-3.176.320

22.813.886

2013
 

4.268.000
1.900.000

6.168.000

2012
 

2.709.000
-

2.709.000

 15. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Antal Innehav i % Nominellt värde Bokfört värde 
20121231

Årets 
inköp

Bokf. värde 
20131231

Spiltan Pension,  556545-2545 1000 100 100.000 100.000 - 100.000

Spiltan Fonder AB, 556614-2906 18.480 92,4 1.930.000 7.572.344 - 7.572.344

Spiltan Fastigheter AB, 556597-2261 1000 100 100.000 9.376.959 - 9.376.959

Spiltan Partners AB, 556765-1160 50.000 100 1.000.000 5.416.800 - 5.416.800

Spiltan HCP AB, 556547-6081 100.000 100 100.000 319.000 - 319.000

Spiltan Underhållning AB, 556593-1671 5.539 92,0 526.700 6.466.250 805.674 7.271.924

Storstad Stockholm AB, 556932-6209 1.020 100 102.000 - 102.000 102.000

29.251.353 907.674 30.159.027

 Moderbolaget

 Moderbolaget

Koncernen  Moderbolaget
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Stockholm den 10 april 2014

Per H Börjesson 
Verkställande direktör

Ulf Geijer 
Ordförande

Revisorspåteckning
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 april 2014
BDO Mälardalen AB

Lars Klingstedt Jessica von Otter

Johan Sjöberg

Kasper Ljungkvist

Cecilia Stegö Chiló

Per Bouveng

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor
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Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
förvaltning för Investment Aktiebolaget Spiltan för år 2013.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsre-
dovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentli-
gheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kas-
saflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Investment AB Spiltan
Org.nr 556288-5417
 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Investment Aktiebolaget Spiltan för år 2013.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen  
och koncernredovisningen
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Spiltan acquires companies the 
same way Warren Buffett does
We prefer:

1. Companies with 5-20 million SEK in after-tax earnings. 

2. Demonstrated consistent earnings power (future projections are of little interest 
to us, nor are “turn-around” situations). 

3. Businesses earning good returns on equity while employing little or no debt. 

4. Management in place (we can’t supply it). 

5. An offering price (we don’t want to waste our time or that of the seller by talk-
ing, even preliminarily, about a transaction when price is unknown).

We	will	not	engage	in	unfriendly	takeovers.	We	can	promise	complete	confidentia-
lity	and	a	very	fast	answer	–	customarily	within	five	minutes	–	as	to	whether	we’re	
interested. We are interested in minority positions. We prefer to buy for cash, but 
will consider issuance of stock when we receive as much in intrinsic business 
value as we give. We invite potential sellers to check us out by contacting people 
with whom we have done business in the past. For the right business – and the 
right people – we can provide a good home.

Contact:  
Per H Börjesson  
Managing director 
Investment AB Spiltan,  
phb@spiltan.se. 

For more information: www.spiltan.se/spiltan.

Fritt efter Warren Buffetts annons.
Obs! Spiltan investerar enbart i svenska företag.


