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Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas 
härmed till årsstämma, onsdagen den 6 juni 2012, 
kl 12.00 i Briggen Tre Kronors lokaler,  
Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm.

Deltagande på stämman
För att ha rätt att deltaga på stämman måste 
aktieägare dels vara registrerad i den av Euro-
clear Sweden AB (f  d VPC AB) förda aktieboken 
senast den 31 maj och dels anmäla deltagandet 
senast den 25 maj (om anmälan se nedan).

Investment AB Spiltan
Anmälan görs företrädesvis direkt på Spiltans 
hemsida: 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 
omregistrera sitt innehav i god tid före den 31 maj 
2012. Kontakta i så fall förvaltaren.

Familjen välkommen
Naturligtvis är även aktieägares familjer med barn 
välkommna att vara med på stämman. Tyvärr 
har vi inte något separat barnprogram och vi vill 
varna för att stämman hålls nära vatten och att 
vi inte kan garantera säkerheten! Spiltan kommer 
under eftermiddagen att bjuda på förtäring och 
dryck. 

Inbjudan till  
årsstämma 2012

Nu klirrar det i Spiltans halm
Nu klirrar det i Spiltans halm
nu frodas Spiltans portfölj.
Kom med, kom med på uppgångstrend  
i vårens 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.
Ursprunglig musik/text: Bach 1694/Bellman 1794
Nuvarande text: Bäckman 1994

Innehåll
Spiltans substansvärde

Spiltans årsstämma 6 juni 2011
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“Sollos” dotter Carolina sjöng in stämman tillsammans med sin 
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Spiltans substansvärde 31/12-2011

l. Investeringar i finansiella tjänster
Ägande i Spiltan Fonder
Alternativa aktiemarknaden
Mfin

ll. Investeringar i onoterade bolag
Paradox
Persea
JLM
Emric 
Procuritas Fonder
Spiltan Underhållning inkl Millennium
Spiltan Fastigheter
Aktiv Bo
Övriga onoterade

lll. Placeringar på Alternativa  
     aktiemarknaden (www.alternativa.se)
Senseair
Cinnober
Linktech
Rindi Energi
Triona
Övriga Alternativabolag

IV. Investeringar i noterade bolag
Avanza
Berkshire Hathaway
Placeringar i Spiltan Fonders utbud
Övriga noterade innehav

Kassa

TOTALT
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2,8
4,8
2,6
2,8
2,1
5,1

3,6
1,7
1,5
3,6
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504

129

67

-139

641

13

79

20

10

-22

100

22,7

143,1

36,5

19

-39,5

181,8

Spiltans  
substansvärde

Totalt antal aktier 283 600.

Fördelning i branscher

Fördelning per kategori

“Om vi själva får välja, så har 
vi en evig placeringshorisont.”

WARREN BUFFETT

Media 5%

Energi 6%
Hälsovård 3%

Verkstad 
 17%

Konsument 9%IT 25%
Finans 27%

Fastigheter 8%

Finansiella tjänster 
11 %

Noterade bolag
8 %

Placeringar på  
Alternativa Aktiemarknaden 

16 %

Onoterade bolag
65 %
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Spiltans årsstämma 6 juni 2011...

Årets sommarpresent var en T-shirt med texten “Pris är vad du betalar, värde är vad du får”. Några av Spiltans damer säger sig dock ha fått skamliga förslag 
under året... “Grabbarna” på Alternativa njöt i solen... och det var de inte ensamma om... Många hade tagit på sommarkläderna dagen till ära...

Vy över Spiltans årsstämma från “andra sidan” - snart är det dags att välkomna alla nya och gamla aktieägare. Allan Odenlid, till höger, med fru är kära och 
trogna gäster på Spiltans årsstämmor. I år var de först ut att registrera sig...

I samband med stämman delades pris ut ur Sollos Minnesfond till “Världens bästa 
studentorkester“- LiTHe Blås från Linköping som spelade och dansade.

Spiltans styrelseledamot, Jessica, studerar Jörgen Wärmlövs 
(Spiltan Fonder) fina pikétröja med Spiltanloggan på...
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...på Kastellholmen i Stockholm!

Som vanligt lottades “årets klipp” ut. Svenska nationalsången klingade ut över fjärden. Spiltans aktieägare är duktiga på att sjunga. Det märks inte 
minst när det är dags att avsluta stämman med “Spiltansången”.

Aktiespararnas representant, Leo Gillholm, och många med honom, skrattade gott när Walter Kurtsson underhöll på scenen “Den största artist som kommit 
från Torshälla de senaste 692 åren” . Bland annat gjorde han reklam för sin film “Snabba Kasche”.

Äntligen dags för lite förtäring... en riktigt svensk sommartallrik är aldrig fel...och kanske ett glas vin till det...och så bjöd ju styrelseledamoten och ordförande i 
Ostkakans Vänner, Johan Sjöberg från Småland, dessutom på både isterband och ostkaka. 
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Handel med Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden under 2011

Handelsperiod        Omsatt antal          Kurs i kr      Substansvärde
20110119-0215     345   670   640
20110216-0315     120   690   638
20110316-0412   1750   670   634
20110413-0517     350   660   641
20110518-0614     500   670   645
20110615-0816       70   670   656
20110817-0913   2890   610   619
20110914-1012     460   660   610
20111013-1109   1695   570   588
20111110-1231   3005   520   597 

Nyckeltal per aktie
Substansvärde/aktie, kr
Eget kapital/aktie, kr
Vinst/Aktie, kr

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
330
311
-21

424
363
53

513
429
66

605
444

8

624
493
43

517
479
-27

562
464
-15

640
506

42

Aktien

Definitioner av nyckeltal: 
Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Värderingsprinciper onoterade aktier på sid 33-34) 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

641
526

20
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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 2011 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till 28 360 000 kr. Samliga aktier har lika rätt till andel i bolagets till-
gångar och vinst. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet 
ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Utdelning 
Styrelsen avser att föreslå utdelningen 0 kr per stamaktie och 56 kr per preferensaktie för verksamhetsåret 2011.

  

Investment AB Spiltans största aktieägare per den 31/3 - 2012

*
* Emissionen av preferensaktien var inte inregistrerad per den 31/12- 2011

Köp Spiltanaktien på Alternativa aktiemarknaden
www.alternativa.se

Per H Börjesson med fam. (s)* 62989
Kasper Ljungkvist (s) 9 020
Chiffonjén, Investment AB 7 200
Bo Forsslund*   5 581
Thord Wilkne*  5 000 
Jochum Pihl*  5 000
Per Bouveng (s)  4 008 
Charlotte Magnusson  3 800
Bengt Stillström  3 730
Lars Klingstedt(s)  3 540
Mikael Ahlström*    3 120
Anders Lönnqvist*   3 000
Jerry Fredriksson*  3 000
Lennart Börjesson   2 700
Anders Bergholtz   2 520
Lennart Sten*  2 520
Mats Almgren*  2 412
Lars Alm    2 401
Sven Günther Hansen 2 400
Sven-Olof  Kulldorff* 2 395
Lars Tunberg*     2 300
Mikael Börjesson*   2 300
Lars Holmqvist   2 201
Christer Ohlsson   2 200

Stefan Öström   2 160
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*   1 732
Magnus Mannerson*  1 620
Börjessons Pensionsstiftelse 1 560
Hans Wernstedt  1 525
Lennart Hane*   1 502
Margareta Brandin   1 500 
Arne Roglar*   1 500
Ulf  Geijer (s)   1 500
Håkan Blomdahl*  1 452
Björn Boström*  1 450
Björn Andersson     1 420 
Willy Gerbaulet*   1 400
Magnus Caldemar  1 360
Johan Sjöberg (s)  1 320
Margareta Börjesson  1 224 
Lennart Jeansson   1 224

Ivar Kistner *  1 218 
Christer Jakobsson  1 200
Olle Florén*  1 200 
Göran Annell*  1 200
Nils-Erik Cedergren  1 200
Bo Lundqvist *  1 200
Staffan Olsson*  1 100
Thomas Wernhoff    1 100
Håkan Östling    1 092
Ann Kristin Bäckman*  1 054 
Lennart Blomdahl*   1 040
Tomas Ward  1 040
Anssi Atterby *  1 025
Eva Lannek  1 020
Klas Amvall  1 000
Björn Hall   1 000 
Johan Källqvist   1 000
Christer Dahlström  1 000
Jonas Danielsson  1 000
Anders Jansson  1 000
Kay Pollak   1 000
Övriga aktieägare             133 397

Totalt antal aktier              340 320
Inklusive preferensaktier* Inkl bolag

(s) = Styrelse
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VD
har ordet

Spiltan 2011 = + 1 krona i substansutveckling
Under 2011 steg Spiltans uppskattade substans från 640 
kronor till 641 kronor. Inte mycket att skryta över men 
i alla fall bättre än den svenska börsen som slutade på 
minus 14 % för året. Då Spiltans portfölj till allra största 
delen består av långsiktiga onoterade investeringar 
påverkas vår substans endast i begränsad omfattning av 
den allmänna börsutvecklingen. Numera gör vi bara in-

•	 Nyemission på 39,7 miljoner kronor som också gav 
ca 400 nya aktieägare

•	 Spiltan Fonder får ökade volymer och blir utsedd till 
Årets Fondbolag 2011

•	 Utökad investering i Paradox Interactive som har 
starkt ökad omsättning och lönsamhet under året – 
blir därmed Spiltans största innehav

•	 Nyinvesteringar i ”audit recovery” bolaget Qvalia 
samt Slite Vind

vesteringar i lönsamma onoterade bolag och då Spiltan 
köper med målsättningen att behålla innehaven kan 
Spiltans substansutveckling endast bedömas på mycket 
lång sikt. Under slutet av 2011 handlades Spiltanaktien 
med en substansrabatt men vid handelstillfället i mars 
2012 var kursen 630 kr och närmar sig återigen det upp-
skattade substansvärdet.

Sammanfattning av de viktigaste händelserna under 2011:

Nästan 400 nya aktieägare
Under hösten gjorde Spiltan en företrädesemission på 39,7 
miljoner kronor av en preferensaktie där vi också hade möj-
lighet att erbjuda nya aktieägare att teckna sig. Emissionen 
blev övertecknad med hela 22 miljoner kronor vilket innebar 
att vi bara kunde ge en ny aktiepost på 20 aktier till 400 nya 
aktieägare. Jag vill passa på att hälsa alla dessa aktieägare 
välkomna till Spiltan. Med ett utökat nätverk av aktieägare är 
det fler som sprider vårt budskap och dessutom får vi också 

fler som är potentiella kunder till våra produkter och som 
letar efter nya bolag som vi kanske kan investera i. 

Under 2011 omsattes också 11 185 Spiltanaktier på 
Alternativa aktiemarknaden (ca 3,9 % av det totala antalet 
Spiltanaktier). Då det vanligtvis finns fler köpare än säljare 
innebär det att antalet aktieägare ökar i Spiltan vid den regel-
bundna handel vi har varje månad i Spiltanaktien. 
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Riktade emissioner
I samband med företrädesemissionen hade vi i Spiltans sty-
relse en diskussion om huruvida vi skulle utnyttja mandaten 
från stämman 2011 att utöka emissionen då det fanns ett så 
stort intresse att bli aktieägare i Spiltan. Då stämmobeslutet 
inte var enhälligt beslöt vi att inte utnyttja det i samband 
med emissionen. 

Allmänt finns det i Sverige en negativ inställning till rik-
tade emissioner medan det i andra länder är mycket vanligt. 
Gamla aktieägare kan anses missgynnas om en riktad emis-
sion görs till fördelaktiga villkor för nya aktieägare. Samtidigt 
är det komplicerat att göra större företrädesemissioner, om 
man som Spiltan har många aktieägare, då det innebär krav 
på att skriva ett formellt prospekt som måste godkännas av 
Finansinspektionen. Under hösten fick Spiltan lägga ned 
stora administrativa resurser och kostnader på att ta fram ett 
prospekt i samband med vår företrädesemission. 

Samtidigt kan vi konstatera att det finns ett stort intresse 
av att bli aktieägare i Spiltan och att det är mycket enklare att 
fylla i en anmälningsblankett än att köpa aktier på Alterna-
tiva aktiemarknaden. Låt mig ta två konkreta exempel där 
det borde vara intressant för alla Spiltanaktieägare att göra 
en riktad emission:

Exempel 1:  
I augusti gjorde tidningen Filter, som läses av ca 26 000 pre-
numeranter, ett långt reportage om Spiltans besök på Berk-
shire Hathaways stämma i Omaha, Nebraska i maj 2011.

Bland dessa läsare finns det säkert många som genom 
artikeln blivit intresserade av att bli aktieägare i Spiltan. Få av 
dem har tagit steget att verkligen köpa aktier i Spiltan.

Exempel 2:  
Då Spiltan startade för 25 år sedan börjar det ursprungliga 
grundargänget runt Spiltan närma sig pensionsåldern. Även 
om ett av budskapen i Spiltans nya bok ”Så här blir du rik 
som pensionär – Sluta pensionsspara” är att man aldrig skall gå i 
pension, kan det finnas ett behov av att föryngra aktieägar-
nätverket i Spiltan. Om vi får fler aktieägare i 30-årsåldern 
har vi större möjlighet att få kontakt med entreprenörer som 
är i samma ålder och vill ta in en finansiell partner för att 
utveckla sitt bolag.

Då skulle man kunna göra en riktad emission till Filters 
läsare eller personer under 40 år på till exempel 10 000 
aktier (ca 3 % av det totala antalet aktier i Spiltan) till ett 
marknadspris på Spiltanaktien. Spiltan skulle då både få in 
nya aktieägare i nätverket och nytt kapital så att vi kan göra 
nya investeringar i onoterade bolag. Till stämman kommer 
styrelsen därför att föreslå att vi får ett mandat att göra en 
mindre riktad nyemission av Spiltanaktier. Notera också 
att det skulle innebära en begränsad utspädning av gamla 
aktieägare och att kostnaderna att driva Spiltan skulle slås ut 
på en större kapitalbas. Till skillnad från många andra bolag 
med en spridd ägarbild tror vi att det faktiskt gynnar även 
gamla aktieägare att utöka kretsen av aktieägare i Spiltan.

Magasinet Filters reporter Erik Almqvist och fotograf  Magnus Bergström 
följde Spiltan på Berkshire Hathaways årsstämma i Omaha Nebraska: 
“Pilgrmisfärden” blev namnet på det 16 sidor långa reportaget.

“När du inser att du tycker 
likadant som alla andra är det 
dags att stanna upp och  
reflektera.”

MARK TWAIN
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Huvudägare i tre koncept inom finansiella tjänster
Spiltan har startat och är huvudägare i tre bolag inom 
finansiella	tjänster.	Efter	tio	års	arbete	kan	vi	kon-
statera att vi under 2011 hade ett succébolag (Spiltan 
Fonder), ett bolag som hade ett genombrott lönsam-
hetsmässigt	(mfin.se)	och	ett	bolag	som	var	tvunget	
att göra en nyemission efter ett dåligt år (Alternativa 
aktiemarknaden). Våra lärdomar bekräftar tesen att 
det alltid tar längre tid och krävs mer resurser än man 
räknar med när man startar nya bolag. 

Samtidigt är den potentiella avkastningen mycket 
större om man startar bolag än om man köper in sig 
i	befintliga	bolag	som	har	kommit	längre.	Genom	
att	starta	nya	koncept	i	finansbranschen	har	vi	också	
förstärkt Spiltans image som nytänkare och förändrare 
i en konservativ bransch. 

Spiltan Fonder – Årets fondbolag 2011
Privata Affärers utnämning av Spiltan Fonder till Årets 
Fondbolag 2011 bekräftar att vi nu har ett etablerat fond-
bolag. Spiltan Fonder ”står på spararnas sida med ett spännande 
utbud, enkelhet och sunt förnuft” sa tidningen i motiveringen. 
Spiltan Aktiefond Stabil blev Årets Sverigefond och 
Spiltan Räntefond Sverige fick utmärkelsen bästa sven-
ska räntefond av ratinginstitutet MoneyMate. Man kan 
verkligen tala om att fondbolaget för 2011 vunnit ”Grand 
slam”. Notera också att fondbolaget i november startade 
Aktiefond Investmentbolag med devisen ”Bättre än 
börsen? - Billigare än index!”. Framgångarna fortsätter 
och under de tre första månaderna 2012 har Investment-
bolagsfonden slagit index med 8 % vilket är helt unikt för en 
fond som förvaltas efter indexprinciper.

Framgångarna för Spiltan Fonder gjorde att vi under 
2011 hade ett inflöde av kapital när resten av branschen 

www.spiltanfonder.se

Fondförvaltning med fokus på 
aktiv förvaltning och Sverige.

hade utflöden. Vid årsskiftet var det totala förvaltade kapi-
talet ca 2,4 miljarder kronor och fondbolaget var precis som 
året tidigare lönsamt. 

Ett orosmoment för ägare till bolag inom finansiella 
tjänster är de ökade regelkraven både från Finansinspek-
tionen och EU. Misstag som andra gör innebär ökade krav 
på riskkontroll, regelefterlevnad mm vilket ökar kostnaderna 
för att driva finansiella bolag. Det innebär att kostnaderna 
för att driva ett fondbolag ökar och det gör det nästan 
omöjligt att starta nya bolag som konkurrerar med de eta-
blerade aktörerna. Bra för Spiltan som nu har ett etablerat 
fondbolag men tråkigt för konkurrenssituationen i bran-
schen. På fondbolaget brukar vi säga att det är lättare att få 
tag på en pistol än att öppna ett fondsparkonto till följd av 
alla dokument och legitimationshandlingar man måste visa 
upp när man startar ett fondsparande.

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

År 2010
 

8,2 Mkr
1,3 Mkr

4

År 2011
8,3 %

15,1 Mkr
2 397 Mkr

11,8 Mkr
1,2 Mkr

6

Värderingsprinciper i  
uppskattat substansvärde:

B

“Om man skämtar och är glad kan 
man inte samtidigt luras i affärer. 
Strikta gubbar med kostymer, där-
emot, vet man aldrig var man har.”

LARS-OLOF “SOLLO” BÄCKMAN

A
B
P
T
N

= Anskaffningsvärde
= Branschvärdering 
= Senaste kända pris
= Tredje parts värdering
= Nedskrivet värde
Läs mer på sid 34
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Det har hänt igen...!
Spiltan Räntefond Sverige har legat bland 
de räntefonder som fått bäst betyg i stort 
sett sedan start och har fått flera utmärkel-
ser.  För ett år sedan kunde vi i årsredovis-
ningen rapportera att det internationella 
ratingföretaget MoneyMate utsett fonden till 
“Best Defensively Managed Fund”, dvs 
den fond som har bäst avkastning bland lågriskfonderna på 
marknaden. Vi är glada att behålla denna utmärkelse även i år. 
Det är dessutom den billigaste räntefonden på marknaden.

Ett starkt fondgäng på plats i Spiltan

Jörgen Wärmlöv, har redan jobbat över ett år på Spiltan Fonder... jurist och ekonom med mycket humor som sysslar med 
det mesta inom fondbolaget. Springer igenom livet - bl a marathon.
Erik Brändström, VD och förvaltare av bl a Aktiefond Stabil som fick pris som årets bästa Sverigefond. Annars syns han 
ofta i skidspåret eller på golfbanan. Senaste passionen “hickorygolf ”.
Nina Harvey, kom tillbaka efter sommaren från sin mammaledighet. Nye familjemedlemmen Benjamin går nu på dagis och 
är stora grabben. Nina trivs kanske bättre på hästryggen och på Spiltankontoret än i Spiltan på Skansen där fotot är taget. 
Barbara Leszczynska arbetar tillsammans med Nina på kundtjänsten samt med ekonomin. Pluggar och tränar både gympa 
och kampsport på fritiden...Så nog är det ett starkt och sportigt gäng på fondbolaget.
Till vänster om Nina på bilden skymtar Spiltan Fonders ordförande tillika Spiltans VD - Per H Börjesson, som tar dagliga 
morgonpromenader före jobbet...

Foto publicerat i Privata Affärer, Nr 2, 2012, i sam-
band med att Spiltan Fonder blev Årets Fondbolag. 
Fotograf: Rickard Kilström (bilden beskuren)

Byt till Spiltans fonder i PPM och/eller börja månads-
spara och få någon av Spiltans VDs böcker
Spiltan Aktiefond Sverige:  PPM-nr 152 181
Spiltan Aktiefond Stabil:  PPM-nr 339 184
Spiltan Aktiefond Dalarna:  PPM-nr 119 891
Spiltan Aktiefond Småland  PPM-nr 272 898
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Ej valbar i PPM
Spiltan Räntefond Sverige  PPM-nr 972 497

Om Spiltan Fonder:
“Detta fondbolag står på 
spararnas sida med ett spän-
nande utbud, enkelhet och sunt 
förnuft”

Privata Affärer

Privata Affärer

Om Aktiefond Stabil:
“Låg risk och långsiktigt gnetande gör denna 
fond till en vinnare i längden.”

Håll utkik efter Niklas! Fota, 
skicka in bilden till marie@spiltan.se 
och tävla om ett pris!

Barbara kunde tyvärr inte 
vara med i Spiltan denna 
dag så hon får en egen bild...

Niklas Larsson, sittande längst fram - Sparekonom som värvats av Erik 
från Investmentbolaget till Spiltan Fonder. Du kanske har sett honom svischa 
förbi i sin röda Spiltanbil... både i Stockholm och runt om i landet. Klagar 
ofta över träningsvärk efter boxningsträningen på söndagar.
Pär Andersson, stående från vänster - vår duktige förvaltare av både Aktiefond 
Sverige, Aktiefond Småland och Aktiefond Dalarna. Ofta förekommande på 
DiTV.se där han gjort väldigt bra ifrån sig. Just lämnat tillfälligt singelliv och 
blivit sambo igen samt precis köpt hus så han har inga fritidsbekymmer.
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Alternativa aktiemarknaden – nyemission och 
fokus på bolagsintäkter

www.alternativa.se

Under 2009 gjorde Alternativa en satsning på utökade 
finansiella tjänster som under 2010 resulterade i ett antal 
genomförda emissioner vilka gav stora intäkter till bolaget. 
Under 2011 var denna marknad nästan helt stängd på grund 
av oron på de finansiella marknaderna och även handels-
volymerna var låga under året. Detta innebar att Alternativa 
aktiemarknaden under hösten fick sänka kostnaderna och 
göra en nyemission till befintliga aktieägare där Spiltan tog 
sin andel. Alternativa skall nu fokusera mer på handel och 
intäkter från anslutna bolag. När nackdelarna med kontinu-
erlig handel (varje mikrosekund) med höga kostnader blir 
alltmer uppenbar för allt fler bolag kommer Alternativas 
koncept med regelbunden handel (varje månad) få alltmer 
acceptans. Bara i mars 2012 räknar Alternativa med att han-
dla tre nya bolag och har nu ett stort antal förfrågningar från 
nya bolag.  Första kvartalet 2012 verkar också ge ett resultat 
nära 0 kr. 

Ett stort genombrott är också att Dagens Industri nu 
börjat med kursinformation från Alternativa på måndagar 
och att även andra tidningar, som till exempel Aktiespara-

ren nu regelbundet visar kurserna från Alternativabolagen. 
På många depåutdrag från banker och fondkommissionärer 
finns nu Alternativakurserna. Det kommer också att öka 
medvetenheten om värdet på dessa aktier vilket i sin tur 
kommer att öka handeln i bolagen. Alternativa har också 
introducerat ett antal tilläggstjänster, bland annat ett nytt  
samarbete med informationstjänsten Introduce.se där 
Spiltan var det första bolaget att ansluta sig. 

Efter att i augusti ha kommit ut med en Sparrebell om 
nackdelarna med robothandeln skrev jag tillsammans med 
två andra fondförvaltare debattinlägget ”Robothandel farlig för 
fondsparare” i Dagens Industri. Det fick stor uppmärksam-
het då Finansinspektionen samma dag offentliggjorde att 
de skulle undersöka robothandelns effekter. Under hösten 
kunde man sedan notera en systematisk försvars- och 
PR-kampanj i media från robothandlarna och till slut kom 
Finansinspektionen med en urvattnad rapport utan några 
konkreta förslag till ändringar. Som vanligt är det de som 
har de största resurserna som vinner på konsumenternas 
bekostnad. 

Marknadsplats för onoterade aktier 
med spridd ägarbild.

Andel av Spiltans substansvärde:
Spiltans ägarandel på 43 % är värderad till:
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

År 2010

69 Mkr
0,1 Mkr

5

År 2011
2,2 %

4,1 Mkr
25 Mkr

-3,5 Mkr
3

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell 
information kring mindre och medelstora 
noterade eller listade bolag i Sverige. Målet 
är att skapa en kontaktyta mellan företag och 
investerare, med förhoppning om att öka in-
tresset och förståelsen  
för dessa bolag.

Spiltan finns nu på  
www.introduce.se!

Det är troligen Spiltans VD 
som man syftar på...

Tillsammans med VD, Carl-Johan Högbom, på Alternativa aktiemarknaden skrev jag även 
debattinlägget “Så kan vi minska börsrobotarnas framfart” som ger ett antal konkreta förslag på 
hur man skulle kunna minska de negativa effekterna av robothandeln. Då börserna, precis som 
finansbranschen i stort, tjänar stora pengar på alla transaktioner kämpar börserna och robothand-
larna för att nuvarande system skall bestå.  Se Newsmill.se den 29 november 2011.

P
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Andel av Spiltans substansvärde: 
Spiltans ägarandel på 31 % är värderad till:
Omsättning, ca: 
Balansomslutning,ca: 
Resultat,ca: (prognos 2011-12)
Antal anställda:

År 2011
1,9 %

3,5 Mkr
26 Mkr
52 Mkr
3 Mkr

13

År 2010

25 Mkr
53 Mkr
1 Mkr

13

www.mfin.se

Finansiering till små och medelstora 
företag genom bl a fakturabelåning. 

Mfin.se	erbjuder	finansiering	till	små	och	 
medelstora företag framförallt genom att belåna faktu-
ror och ge god kundservice.  Under 2011 har bolaget haft en 
framgångsrik kampanj för att utöka kundbasen med ett antal 
nya kunder. Under förutsättning att företagens kunder är 
stabila har fakturabelåning liten kreditrisk men då behoven 
för denna tjänst uppstår sporadiskt krävs en aktiv marknads-
bearbetning för att få kontakt med potentiella kunder precis 
vid rätt tillfälle. Efter några uppbyggnadsår visar mfin nu en 
betydligt större lönsamhet.

Under 2011 lanserade också mfin.se den nya tjänsten 
SBBI: Sveriges Billigaste och Bästa Inkasso. Det är ett 
internetbaserat inkassosystem där företagen själva kan sköta 
denna verksamhet (www.mfinsbbi.se). 

Sveriges Bästa och 
Billigaste Inkasso
För små och medelstora företag

Kontakta Mälardalens Finans och 
Inkasso AB: 
Tel: 018-653 600
E-post: mfin@mfin.se

Handla i onoterade bolag på Alternativa aktiemarknaden
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 bola-
gen, handelsstatistik, handelsregler mm. Notera också 
möjligheten att handla större poster mellan handels-
perioderna - s k blockorder.
För mer information kontakta oss på: 
Tel: 08-673 17 90    Fax: 08-673 17 95
info@alternativa.se    www.alternativa.se

Handelsdagar 2012
9-14 maj
13-18 juni

15-20 augusti
12-17 september

10-15 oktober
7-12 november
5-10 december

Alternativa består av VD, Carl-Johan Högbom, Johan Mårtenzon som fokuserar på bolagskontakter,  Marcus Bonsib som är ny i gänget och får 
hjälpa till med det mesta samt Victor Hellbrink som är ansvarig för aktiehandeln.

A
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Sparrebell Nr 55 - Januari 2012

Tänk om din arbetsgivare skulle meddela att lönen 
för 2012 har sänkts med 5 % för de har valt en ny bank 
som tar ut en administrativ avgift på 5 % på alla löne-
utbetalningar. Jag tror att det skulle bli ganska stora 
protester på en sådan förändring. Men precis så går det 
till när det gäller de tjänstepensionsavsättningar som 
inte täcks av fackliga avtal. För många svenskar utgör 
tjänstepensionsavsättningarna 5-10 % av lönen varje 
månad. Anledningen till att ingen reagerar är att avgif-
ten för att administrera och förvalta tjänstepensioner 
tas ut på den framtida avkastningen. 

En förändring är på väg och på Spiltan Fonder får vi 
nu förfrågningar från ”oberoende” fondtorg för tjänste-
pensioner där anställda ställer krav på att även våra fonder 
med låga kostnader skall vara med i utbudet. En anledning 
till detta uppvaknande är en uppmärksammad artikelserie 
i Svenska Dagbladet som tar upp de höga avgifterna som 
minskar de anställdas tjänstepensioner. I ett exempel blir 
den totala avgiften för en 31-årig tjänsteman, som får en 
tjänstepensionsavsättning på 1 500 kronor i månaden 
fram till pensionen vid 65 års ålder, totalt 488 000 kronor. 
Tjänstepensionskapitalet med 4 % i årlig avkastning med 
Söderberg & Partners fond-i fond Trygghet 75 blir då 1 032 
000 kronor. 

Men om man verkligen räknar på ett konkret alternativ, 
som till exempel Spiltan Aktiefond Investmentbolag med 
en kostnad på 0,2 % via en internetmäklares tjänstepension-
salternativ, utan någon kapitalavgift, kan skillnaden i årliga 
kostnader faktiskt bli ännu större: 

  Söderberg & Partners  Spiltan 

Fondavgift  1,6  0,2
Fond-i-fondavgift  1,0     -
Kapitalavgift  0,5     -
Avkastningsskatt  0,5  0,5
Totalt   3,6  0,7

Med en tjänstepensionsavsättning på 1 500 kronor i 
månaden under 34 år får man ett tjänstepensionskapital på 
1 284 000 kronor med en avkastning på 4 % (=7,6 % före 
alla avgifter). Om man sänker sina kostnader med 2,9 % och 
istället får en avkastning på 6,9 % under samma tidsperiod, 

blir slutresultatet ca 2 300 000 kronor = 79 % mer i tjänste-
pensionskapital. 

Varför väljer då så många arbetsgivare ett dyrare 
alternativ för sina anställda? En anledning är gamla  
upparbetade relationer. SvD citerar en pensionsrådgivare: 
”Jag bjöd kunderna på golfrundor och toast. Det är klart att de var 
nöjda när de inte visste att det egentligen var de själva som betalade”. 
Försäkringsmäklarna hävdar också att det blir så mycket mer 
i administration om man skulle välja en internetmäklare. 
Flera av Investment AB Spiltans portföljbolag har under 
2011 bytt till internetmäklare för förvaltning av tjänste-
pensionerna och den administrativa bördan för personal-
avdelningarna på dessa företag har inte ökat i någon större 
omfattning. Dessutom kan alla anställda gå in på sina tjän-
stepensionskonton och själva välja vilka fonder eller aktier 
de vill ha i sina tjänstepensioner. De slipper också träffa 
”rådgivare” som egentligen är säljare av dyra fond-i-fond-
lösningar. Om de anställda vill ha prognoser på sina framtida 
pensioner kan de själva gå in på www.minpension.se.

En annan fråga är givetvis också om de dyrare 
lösningarna skapar högre avkastning? Att förutse framtiden 
och hoppa mellan olika fonder är i praktiken omöjligt. Hur 
många var det som för ett år sedan varnade för nya, heta  
Afrikafonder för att det skulle bli en arabisk vår eller för 
Japanfonder för det skulle bli en jordbävning med en 
efterföljande kärnkraftsolycka? Nej, det bästa är att välja 
fonder med låga kostnader (det enda vi vet om framtiden), 
den riskprofil man vill ha (fördelningen mellan aktier och 
obligationer) och vilka länder man vill vara exponerad emot 
på lång sikt (kanske då bäst att satsa på Sverige med låga 
kostnader och mindre risker). 

Det kan de anställda göra själva utan hjälp av ”råd-
givare” som egentligen är säljare. Med den ökade uppmärk-
samheten runt avgifternas betydelse borde alla arbetsgivare 
ge denna möjlighet till sina anställda istället för att välja dyra 
traditionella tjänstepensionsalternativ. 

Den nya insikten ger istället: Anställda väljer. Ar-
betsgivaren ger möjlighet till höga avkastningar på de tjän-
stepensionsavsättningar de betalar för de anställda.

Med vänlig hälsning 
Per H Börjesson

PS 1: Notera att det faktiskt alltid är arbetsgivaren 
som betalar för tjänstepensionerna som en del av det 
löneutrymme som finns. De administrativa kostnad-
erna för tjänstepensioner som gör att man väljer de 
dyra lösningarna är en mycket liten del av de totala 
kostnaderna för tjänstepensioner.

PS 2: Ännu mer förvånande är att de fackliga 
organisationerna inte är mer aktiva för att få till 
stånd billigare lösningar för alla tjänstepensioner 
som inte är uppbundna av kollektivavtal. Det är ju 
deras medlemmars kapital som minskar med de höga 
kostnaderna.     

Tjänstepensioner – Arbetsgivaren väljer. De anställda betalar.
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Minoritetsposter i lönsamma onoterade bolag
Huvuddelen av Spiltans portfölj består av denna typ av 
bolag. Utmaningen är att hitta nya bolag och entre-
prenörer som tillsammans med Spiltan vill utveckla 
bolagen. Efter ett antal år kan vi nu konstatera att 
Spiltan faktiskt bidrar till bolagens utveckling. Vårt 
budskap att köpa för att behålla attraherar också entre-
prenörer som långsiktigt vill bygga sina bolag.

 I årets årsredovisning redovisas uppdaterade siffror 
för Persea, Aktiv Bo, JLM, Berkway, Emric, Procuritas 
och Spiltan Underhållning i respektive ruta om bolagen. 

Genom att studera respektive bolags hemsida och tidigare 
årsredovisningar i Spiltan på www.spiltan.se/spiltan kan 
du bilda dig en uppfattning om deras verksamheter. I res-
pektive ruta med basfakta finns också värderingen av bola-
gen i Spiltans uppskattade substansvärde och vilken princip 
vi använt för respektive bolag. För gruppen totalt inklusive 
”Övriga onoterade bolag” är styrelsens uppfattningen att 
de uppgivna värdena för Spiltans uppskattade substans väl 
motsvarar de verkliga värdena för bolagen.

Qvalia söker kontakt med finanschefer i större  
koncerner som vill öka sina bolags lönsamhet.

När scanning av fakturor ökar så ökar också frekvensen av 
fel. Ett exempel är när man först betalar fakturan och sedan 
betalar den en gång till när man får en påminnelse. Ett annat 
exempel är när datumet på fakturan blir fakturabeloppet vid 
inscanningen som företaget sedan betalar. Qvalia har data-
program som med avancerade algoritmer och statistiska me-
toder går igenom miljontals fakturor för större företag och 
lokaliserar potentiella felaktiga fakturor. Sedan har bolaget 
ett antal expertkonsulter som går igenom misstänkta fel och 
bedömer potentialen att få tillbaks pengar på felaktigheterna. 
Qvalias affärsmodell bygger på att få en andel av de vinster 
som återvinningen ger. Då det kan ta upp till ett år att

genomföra ett projekt är bolagets 
expansion kapitalkrävande vilket är 
anledningen till att entreprenören 
Henri Taipale tog in Spiltan som 
delägare. Bolaget har idag verksamhet 
i Finland och Sverige men kapitalin-
jektionen från Spiltan gör att man nu 
kan utöka verksamheten till Danmark, 
Norge och Holland. Då Qvalia är 
ett nytt bolag redovisas bolaget till 
vårt anskaffningsvärde under övriga 
onoterade investeringar.

Qvalia genomför audit recovery – nytt bolag 2011

Fördelar med att få in Spiltan som minoritets-
ägare i ett onoterat bolag:
•	Gamla	ägare	kan	behålla	en	stor	ägarandel	i	den	bästa	tillgången	de	har												
   -  det egna bolaget.
•	Professionellt	styrelsearbete
•	Lättare	att	få	extern	finansiering
•	Större	sannolikhet	att	kunna	rekrytera	professionella	medarbetare

“Tänk att ditt företag är som en tavla på en 
vacker kvinna. Sälj den till oss så vårdar vi 
den och den får en egen avdelning på ett mu-
seum. Alternativt - sälj tavlan till en porraffär 
som fixar till den och säljer den vidare till 
någon som kommer förbi i en regnrock.” 

WARREN BUFFETT

Spiltan köper minoritetsposter i lönsamma 
svenska bolag, med målsättningen att be-
hålla dem, precis som Warren Buffett.
Om du känner till något onoterat bolag som söker 
en ny långsiktig ägare - Kontakta: 
Håkan Sjunnesson på tel 08-545 813 44 eller 
hakan.sjunnesson@spiltan.se

Kontakta:  Rosmarie Preuss, rosmarie.preuss@qvalia.com, Tel: +46 (0)8 120 108 56
DI, februari 2012
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Utökad investering i Paradox Interactive 2011
Under våren 2011 utökade Spiltan sin andel i Paradox 
och totalt äger vi nu 36 % av bolaget.  Dessutom äger vi 
ytterligare 7 % av Paradox via Spiltan Underhållning. 

Bolagets framgångsrika utveckling fortsatte 2011 med 
stark omsättnings- och vinsttillväxt. Paradox affärsidé är att 
hitta nya spelkoncept över hela världen, finansiera utveck-
lingen på mindre studios, för att sedan marknadsföra och 
distribuera globalt. Det innebär att Paradox får en risk-
spridning med exponering mot många olika spel. En viktig 
förändring i bolagets verksamhet är att en allt större del av 
bolagets försäljning sker via internet och nedladdningssiter 
som till exempel www.steampowered.com. Det innebär bät-
tre marginal på försäljningarna och även nya intäkter när nya 
funktioner i spelen säljs digitalt. Paradox har ett aktivt an-
vändarforum med över 400 000 medlemmar som hjälper till 
med synpunkter på nya spel och är en viktig referensgrupp 
för spelutvecklingen. 

Under 2011 har organisationen 
i bolaget förstärkts och bolaget 
har startat en inkubator för 
spelutvecklare i de nya loka-
lerna på Söder i Stockholm. I 
Spiltans substans har Paradox 
per 31/12-2011 värderats till 
en konservativ uppskattning av värdet. Genom innehavet 
har Spiltan en stor exponering i ett spännande bolag i ett 
av de snabbast växande segmenten inom underhållning. 
Samtidigt är givetvis också risknivån hög i en bransch som 
är under snabb förvandling. Sammanfattningsvis kommer 
Paradox utveckling att ha stor betydelse för Spiltans framtida 
substansutveckling. 

Andel av Spiltans substansvärde 20,6 %
Spiltans ägarandel på 36 % är värderad till:
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda, ca:

År 2010

80 Mkr
7,1 Mkr

28

År 2011

37,4 Mkr
138 Mkr
20,5 Mkr

43

www.paradoxplaza.com

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

Specialmaskiner för horisontalborrning.
www.jlm.se

Arbetar med att ge bostads- och fastighets-
företag underlag för verksamhetsstyrning .

www.aktivbo.se

JLMs borrmaskiner underlättar när 
man lägger nya kablar eller rör. Spa-
rar både tid och pengar... varför gräva 
upp vägar när man kan gräva under? 
Som artroskopi fast i marken.

Andel av Spiltans substansvärde 3 %  
Spiltans ägarandel på 40 % är värderad till, ca:
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

År 2010

20 Mkr
3,2 Mkr

15

År 2011

5,4 Mkr
18 Mkr
2 Mkr

15

Andel av Spiltans substansvärde 6,1 % 
är värderad till 
Spiltans ägarandel 31 %
Omsättning, prel: 
Resultat, prel:
Antal anställda:

År 2010

115 Mkr
9 Mkr

36

År 2011

11,2 Mkr

136 Mkr
3 Mkr

40

B

A

A
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Spiltan bugar och tackar Persea för all sponsorship med 
Goldwellprodukter som schampoon, frisyrgeléer mm 
under åren till våra årsstämmor. Kee som ställer upp 
och klipper våra aktieägare är en flitig användare av 
Goldwells produkter.

Vi hoppas även kunna övertala förra årets estradör 
“Snabba Kasche - Walter Kurtsson” att använda dessa.
Eller det kanske är så han får frisyren på plats...??!!

www.emric.com

Erbjuder banker och kreditgivare 
verksamhetskunnande och system-
stöd i kreditprocessen

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

År 2010

143 Mkr
 11,4 Mkr

132

År 2011
6,6 %

11,9  Mkr 
152 Mkr
8,9 Mkr

149

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 blir du rik 
som pensonär - 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 rea-
vinster, 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 reavin-
sterna 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

Professionella hårvårdsprodukter 
till frisörer
www.persea.se

Andel av Spiltans substansvärde:
Spiltans ägarandel på 24 % är värderad till:
Omsättning, ca:
Resultat, ca:
Antal anställda:

År 2010

137 Mkr
14,4 Mkr

57

År 2011
9,4 %

17 Mkr
132 Mkr
13,1 Mkr

52

B

T
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Spiltan Fastigheter

Om du är intresserad av att investera i film och 
underhållning kan du ta kontakt med:  
 
Nordsvensk Filmunderhållning 
Per Bouveng
per@nordsvenskfilm.se

Simon och Ekarna, Nobels Testamente, Snabba Cash 
II och Kvarteret Skatan reser till Laholm är några av 
de filmer som Nordsvensk Filmunderhållning investerat 
i senaste året.

Övriga onoterade  
investeringar

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

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

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

År 2010

12,4 Mkr
0,8 Mkr

3

År 2011
4,2 %

7,6 Mkr
12,4 Mkr
0,8 Mkr

4

Andel av Spiltans substansvärde 5,2 %.
Spiltans ägarandel på 84,7% är värderad till ca 9,4 Mkr.
Antal anställda: 0 
* Inkl Spiltan Underhållning M AB

Via Procuritas är Spiltan delägre i ett antal 
lite större stabila bolag i olika branscher.
www.procuritas.se

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

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

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

www.tonak.cz*
www.mwm.se*
www.savy.se*

www.vestigia.se*
www.wallvision.se*

            * Mindre innehav

Andel av Spiltans substansvärde, ca: 17,7 %
Värderad till ca: 32,1 Mkr

Procuritas Capital Investors IV
Spiltans andel av fonden på 0,7 % är värderad till 9 Mkr.
Tolalt åtagande: 1 Miljon Euro
Procuritas Capital Investors III
Spiltans andel av fonden på 0,4 % är värderad till 2 Mkr.
Totalt åtagande 10 Mkr

B

B

Bibliotek av filmprojekt.  
7 % av Paradox samt 25 % av  
Nordsvensk Filmunderhållning.

B*

www.apipro.com
www.berkway.se
www.vitrinen.se
www.slitevind.se

www.remax/sverige.com
www.qvalia.com  

B
P
A

A
N
A

Andel av Spiltans substansvärde: 6,1 %



 SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2011

19

Slite Vind – ny investering 2011
För flera år sedan fick Spiltan via en aktieägare uppmärk-
samhet på Slite Vind som är ett av Sveriges första vind-
kraftsbolag. Förutom egna vindkraftverk i Sveriges bästa 
vindläge, Södra Näs på Gotland och utanför tätorten Slite 
har bolaget startat egna verksamheter i Norge och Finland.

Bolaget har över 200 aktieägare och de flesta köpte in 
sig i samband med en rekonstruktion av bolaget i början av 
90-talet för 1 000 kronor per aktie. Det har aldrig förekom-
mit någon organiserad handel i bolagets aktier. 

Redan 2010 besökte jag årsstämman på Gotland för att 
lära känna bolaget. Då det kom till vår kännedom att styrels-
en i bolaget köpte aktier i bolaget för 7-8.000 kronor skick-
ade Spiltan i början av 2011 ut ett erbjudande om att köpa 
aktier i bolaget för 10 200 kronor. Vi fick mycket positiva 
reaktioner från aktieägare som under 15 år inte haft en aning 
om att de satt på aktier med så stora värden då bolaget aldrig 
kommunicerat något om marknadsvärdet till aktieägarna. 
”Vad säger du? Är mina 70 aktier värda över 700 000 kronor. Det 
här är den bästa affären jag gjort i hela mitt liv” var en kommentar 
från en av aktieägarna. Slitevind är inte anslutet till Euroclear 
och har fortfarande fysiska aktiebrev. Det innebär att det är 
mycket krångligt att köpa aktier i bolaget så Spiltan projekt-

Exit Tonak
Klädseltillverkaren Fezko var en av nya Spiltans första 
investeringar 1998 som vi sålde 2008. Under 2011 avyttrades 
nästan hela den kvarvarande verksamheten Tonak som gör 
huvudbonader. Fezko har varit en fantastiskt god placering 
för Spiltan som givit 24 % i årlig avkastning. Samtidigt har 
vi lärt oss att det är besvärligt och krångligt med utländska 
placeringar så i fortsättningen kommer vi att fokusera på 
svenska investeringar. Det hindrar givetvis inte att många av våra 
portföljbolag kommer att ha en stor utländsk verksamhet.

anställde en av sina aktieägare, Pieter Visser, för att sköta 
kontakten och inköpen av aktierna i Slitevind. 

I slutet av 2011 kom Spiltan med ytterligare ett er-
bjudande om att köpa aktier för 12 000 kronor och totalt 
äger Spiltan idag 4,3 % av bolaget. Vår bedömning är att det 
verkliga värdet på aktierna betydligt överstiger det vi köpt 
dem för. Förutom de egna vindkraftverken har Slitevind 
bland annat en ägarandel i det snabbväxande vindprojek-
teringsbolaget Triventus (supergasell 2011) och ett stort 
vindkraftsprojekt i Norge tillsammans med fastighetsbolaget 
Wallenstam. 

Spiltan anser att ett onoterat bolag med så många aktie-
ägare och ett värde på minst 140 miljoner kronor bör ha en 
organiserad handel i bolagets aktie på till exempel Alternati-
va aktiemarknaden. Vi kommer att tillsammans med andra 
mindre aktieägare försöka driva den frågan till bolagets  
ledning och styrelse. Regelbunden handel skulle ge alla 
aktieägare information om aktiens värde och ge åtminstone 
en begränsad likviditet som annars är den största nackdelen 
med att äga ett helt onoterat bolag. Spiltan redovisar  
Slitevind bland de övriga onoterade innehaven till vårt  
anskaffningsvärde. 

“Historien visar att tid, 
inte timing, är nyckeln till 
framgångsrik investering”.

SIR JOHN TEMPLETON
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Investeringar på Alternativa aktiemarknaden
Spiltan följer alla bolag på Alternativa aktiemarknaden 
och	vi	har	mindre	poster	i	de	flesta	bolagen.	När	bola-
gen är attraktivt värderade och vi anser att de uppfyller 
vårt investeringskriterium ökar vi successivt våra in-
nehav. 

Ett sådant exempel är Carmel Pharma som Spiltan 
köpt aktier i under flera år. Redan hösten 2010 anade vi att 
något var på gång när huvudägarna skickade ut ett förslag 
på ett aktieägaravtal till bolagets 200 aktieägare. Sedan 
kallade styrelsen till en extra bolagsstämma med målsättnin-
gen att lösa in småaktieägares aktier till en låg kurs. Under 
våren startade en försäljningsprocess som resulterade i 
att en amerikansk branschkollega köpte bolaget.  Spiltan 
kunde sälja sina aktier med en reavinst på nästan 4 miljoner 
kronor. Lärdomen av denna investering är att det går att 
göra fynd på Alternativa aktiemarknaden - men man måste 
vara kunnig när man investerar i onoterade bolag så att 
man kan göra en egen bedömning när huvudägare kommer 
med olika typer av erbjudanden som inte är så fördelaktiga 
egentligen. För Sveriges del fick Carmel Pharma ett sorgligt 
slut när den nya ägaren, bara några månader efter tillträdet, 
flyttade hela verksamheten från Mölndal till Spanien. Detta 

visar återigen vikten av att ha rätt ägare (huvudägarna i 
Carmel Pharma var riskkapitalister med fondstrukturer) om 
Sverige på lång sikt skall kunna utveckla och behålla sina 
företag. Det är intressant att notera debattinlägg om behov 
av ökade insatser och bättre kopplingar mellan forskning 
och universitet när AstraZeneca lägger ned all forskning i 
Södertälje. Ingen uppmärksammar att den danska läkeme-
delsindustrin fortsätter att frodas tack vare att den till stor 
del ägs av stiftelser som är långsiktiga ägare som inte säljer 
ut sina bolag när det kommer ett bud. 

Efter Warren Buffetts devis ”att en stor investeringsmöjlighet 
uppstår när ett bra bolag möter ett engångsproblem som går att lösa” 
investerade Spiltan 2010 i fjärrvärme- och pelletsproducent-
en Rindi Energi. Två år senare kan vi konstatera att bolaget 
nu har lyckats få upp produktionen i pelletsverksamheten 
men samtidigt tyngs bolagets lönsamhet av dåliga mark-
nadspriser på pellets och en stor lånebörda. Under 2011 fick 
Rindi därför göra ytterligare en emission och Spiltan tog 
sin andel i emissionen. Rindis fjärrvärmerörelse har stabila 
kassaflöden och starka positioner på de marknader bolaget 
verkar.

Övriga placeringar på 
Alternativa

Information om alla bolag finns på 

www.alternativa.se

Andel av Spiltans substansvärde: 2,8 %
Spiltans ägarandel på 3,8 % är värderad till ca 5 Mkr:

Andel av Spiltans substansvärde: 2,8 %
Spiltans ägarandel på 6,9 % är värderad till ca 5 Mkr.

Andel av Spiltans substansvärde: 4,8 %
Spiltans ägarandel på 1,7 % är värderad till ca 8,7 Mkr.

Andel av Spiltans substansvärde: 2,1 %
Spiltans ägarandel på 4,2% är värderad 
till, ca 3,8 Mkr.

Andel av Spiltans substansvärde: 5,1 %
Värderade till, ca 9,2 Mkr.

www.cinnober.se
Leverantörer av börshandelssystem

Driver pellets- och fjärrvärmeverk
www.rindienergi.se

www.senseair.se

Världsledande på sensorer för koldioxid 
kan bl a användas till alkolås.

Andel av Spiltans substansvärde: 2,6 Mkr
Spiltans ägarandel på 8,8 % är värderad till ca 4,8 Mkr.

Regionalt utvecklingskapitalbolag med 
Cambio Healthcare i portföljen.
www.linktech.se

Konsulting inom framför allt logistik 
och transportteknik.
www.triona.se

P

P

P

P

P
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Investeringar i noterade bolag
Under 2011 minskade Spiltan sin exponering mot 
noterade bolag för att kunna utöka portföljen av ono-
terade investeringar. Bland annat såldes större delen 
av innehavet i investmentbolaget Traction. Den största 
nyinvesteringen gjordes i internetmäklaren Avanza som 
nu har blivit ett av Spiltans större noterade innehav. 
Förutom kärnverksamheten inom aktiemäklare ökar 
Avanza hela tiden sina marknadsandelar inom fondför-
valtning och tjänstepensioner. När väl kunderna öppnat 
sina	depåer	får	de	svårt	att	flytta	vilket	gör	att	Avanza	
får en stabil intäkt som successivt ökar när storbanker-
nas marknadsandelar minskar på sparmarknaden. 

Förutom att ägandet i Berkshire Hathaway ger möj-
lighet att åka till årsstämman varje år tycker vi på Spiltan 
att bolaget är en utmärkt placering för vår mer likvida del 
av portföljen. Redan i min Sparrebell nr 44 ”Köp Berkshire 
Hathaway – Sälj Globalfonder” påpekade jag hur fel det är att 
spara i Globalfonder som normalt ger ca 40 % exponering 
mot USA då man istället kan köpa Berkshire med förvalt-
ningskostnader på nära 0 %. Aktien har också en mycket 
begränsad nedsida då det för varje A-aktie, som idag har 
priset ca 120.000 dollar, finns investeringar på ca 100.000 
dollar (kassa på 60 miljarder dollar plus bland annat stora 
aktieposter i Coca Cola, American Express, Wells Fargo 
och nyinvesteringen IBM). Då de 75 helägda dotterbolagen 

generar 8000 dollar per aktie i vinst före skatt innebär det 
att aktiemarknaden värderar dessa vinster till p/e talet 2,5. 
Berkshire handlas alltså med en historiskt hög substansrabatt 
och precis som i Sverige finns det få amerikanska rådgivare 
som rekommenderar att man skall köpa och behålla aktien 
för det ger bara en courtageintäkt en gång.

Men efter att under tio år ha kämpat med att försöka 
avskaffa 3:12-reglerna kan jag konstatera att Warren Buffett 
är mer framgångsrik med sitt skatteutspel om en ”Buffett-” 
skatt för alla rika i USA då till och med president Obama 
köpt idén. Det lär dröja innan Fredrik Reinfeldt avskaffar 
3:12-reglerna. En framgång under 2011 var emellertid att 
Affärsvärldens chefredaktör uppmärksammade kampanjen - 
se utdrag nedan:

Övriga noterade 
investeringar

Placeringar i Spiltan Fonders utbud

Från Per H till Debbie Bosanek: 
RE: Congratulations, even swedish newspapers write about your 
visit to congress* 
Svar från: Debbie Bosanek, Assistant to Warren Buffett 
Skickat: den 29 januari 2012 23:00
Thanks for your note.  What a riot!  If  you still have the paper I’d 
like to see it sometime.  I’ve had a bit of  fun with the attention but 
now I am glad the media have moved on to someone else.
Debbie

Andel av Spiltans substansvärde: 2,8 %
Spiltans fondandelar är värderade till ca 5 Mkr.

www.avanza.com

www.spiltanfonder.se

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Andel av Spiltans substansvärde: 1,7 %
Spiltans ägarandel på 0,00026% är värderad till ca 3,2 Mkr
Omsättning (Miljarder dollar): 144
Vinst (Miljarder dollar):10,2
Antal anställda: 270 858 (24 på kontoret)

Andel av Spiltans substansvärde: 3,6 %
Spiltans ägarandel på 0,14 % är värderad till 6,6 Mkr
Omsättning: ca 695 Mkr
Resultat efter finansnetto: ca 341 Mkr
Antal anställda: 256 

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

www.berkshirehathaway.com

...alla som får mail från 
Börjesson får dessutom inte 
mindre än sex åsikter och 
uppmaningar på köpet. Så här ser hans automatsig-
natur ut:  
- för övrigt anser jag att 3:12-reglerna bör avskaffas.
- byt till Spiltan Fonders fonder i PPM
- följ mig på TWITTER 
- anslut dig till Spiltans FACEBOOKSIDA
- bli medlem i SPARKLUBBEN
- “gilla” Sparklubben på Facebook

I september kommenterade Affärs-
världen VDs förmåga till marknadsföring 
som t ex reportaget i Filter om Berkshire 
Hathaway vittnar om. De fascinerades 
också av hans e-mail: 

P

P

P

*Anledningen till besöket var att Debbie har en 
högre skattesats än Warren Buffett själv har.
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Övrig information
Spiltan som aktiv ägare på årsstämmor
Generellt kan man säga att ju mindre bolag med spridd 
ägarbild desto viktigare är det att vara aktiv på bolagens 
årsstämmor. Man får en känsla för bolaget och dess ledning 
samt träffar även andra större aktieägare. Genom att ställa 
frågor om verksamheten visar man också att Spiltan är en 
aktiv ägare i bolagen. Bland småländska bolag har Jan-Åke 
Karlsson, som är Spiltans Fonders lokale representant och 
också bolagsbevakare för Aktiespararna, under flera år gjort 
en insats på de lokala stämmorna. Varje år försöker jag själv 
också besöka någon av de större stämmorna för att få en 
känsla för hur det går till bland börsens storbolag. 2011 var 
jag på Swedbanks stämma och bifogar min ”uppmaning, frå-
ga och tack” på stämman. Jag tror dock inte att det var min 
kommentar som gjorde att Cevian Capital senare under året 
sålde sina aktier men det är intressant att notera hur en ägare 
som kallar sig för ”långsiktig” när man köper aktierna, bara 
behåller dem drygt ett år. Man kan verkligen fråga sig varför 
våra AP-fonder, som förvaltat våra gemensamma pensions-
pengar, ger kapital till denna typ av aktörer vars målsättning 
verkar vara att montera ned det svenska näringslivet.

”Så här blir man rik som pensionär - sluta 
pensionsspara”
Den senaste boken kom ut i december och alla Spiltanak-
tieägare fick den utskickad som julklapp. Boken har fått stor 
uppmärksamhet och återigen hade jag tur med timingen då 
pensioner i högsta grad är ett aktuellt ämne. Notera att det 
pågår en allmän skrämselkampanj - att alla svenskar kan bli 

Följ Spiltan på Facebook och Twitter
Marie Kotschack gör en förtjänstfull 
insats med att hålla igång våra sidor 
på bl a Facebook. Gå in och Gilla våra 
sidor på www.facebook.com/spiltan 
och www.facebook.com/sparklub-

ben.se. Ju fler som gillar desto större 
spridning får vi på våra inlägg.
Själv har jag under året börjat att då och 
då ge kommentarer på Twitter och fak-
tiskt redan fått över 450 som följer mina 
inlägg. Med 140 tecken är det trevligt att 

ge kommentarer om någon daglig händelse - www.twitter.
com/spiltan. Se några av dem på sid 24.

Jag heter Per H Börjesson och representerar på stämman 
aktier från Spiltan Fonder, Börjessons Pensionsstiftelse och 
privata aktier. Jag skulle vilja ge en uppmaning till styrelsen, 
ställa en fråga och framföra ett tack.

Först en uppmaning:
”Har ni amorterat till andra banker istället för att amortera till oss? Det är 
ju våra pengar.” Det var budskapet från en torped på en av stor-
bankerna i samband med förra finanskrisen i början av 90-talet. 
Den erfarenheten av storbankerna lärde mig att man skall försöka 
vara kund hos lokala sparbanker som inte helt plötsligt kan få nya 
direktiv från högre ort. Dessutom tycker jag det är trevligare att 
de överskott som genereras av ens bankaffärer till exempel går till 
en ny magnetröntgenkamera till Alingsås Lasarett eller sponsoring 
av Alingsås Handbollsklubb istället för höga löner och bonusar till 
bankchefer i Stockholm. 

Därför är jag förvånad när jag i media har läst att det finns 
aktieägare i Swedbank som vill omförhandla och försämra Swed-
banks samarbetsvillkor för de lokala sparbankerna.  Därför vill 
jag uppmana den nya styrelsen som väljs idag att istället förstärka 
samarbetet med de lokala sparbankerna. De är viktiga kunder för 
Swedbanks verksamhet och står för  sparbanksrörelsens ursprung.

En uppmaning, en fråga och ett tack på Swedbanks årsstämma 25 mars 2011
Sedan en fråga: 
I Norge kan man starta nya sparbanker och få avkastning på det 
satsade kapitalet genom ett instrument som kallas för egenkapital-
bevis. Innehavaren får begränsningar i äganderätten till den bank-
ens förmögenhet men kan få avkastning på det satsade kapitalet. 
Min fråga är hur Swedbank ställer sig till införandet av egenkapi-
talbevis i Sverige och om det finns några planer på att på så sätt få 
igång nya lokala sparbanker i Sverige. Det skulle både ge Swedbank 
potentiella nya samarbetspartners och avkastning på aktieägarnas 
kapital istället för att göra fler utlandssatningar som ju inte varit så 
framgångsrika.  Dessutom skulle många orter i Sverige kunna få 
bättre bankservice, bättre näringsklimat, fler företag och resurser 
till ideell verksamhet om det fanns fler lokala sparbanker startade 
av Swedbank.

Ett tack
Till sist vill jag också ge ett tack till Cevian Capital. På kort sikt 
har kanske era aktieköp ökat Swedbankkursen till fördel för alla 
aktieägare. Frågan är om ni nu inte skall överväga att sälja era aktier 
i Swedbank för det ni representerar kanske inte ligger så nära vad 
Svensk sparbanksrörelse står för. 

Per H Börjesson
Ordförande Spiltan Fonder 

fattigpensionärer - när sanningen 
är att Sverige har ett av de bästa 
pensionssystemen i världen. Spe-
ciellt viktigt är det att man optimerar 
sin tjänstepension som kommer att 
stå för en stor del av slutpensionen. 
Se Sparrebell på sid 14. Sprid gärna 

budskapet om böckerna i era nätverk då pension är viktigt! 
Och då de flesta av oss kommer att leva mer än 20 år på våra 
pensionstillgångar. Är det inte fantastiskt att slutresultatet 
av ett månadssparande på 300 kronor i månaden under en 
arbetskarriär kan avgöra om man får 1900 kronor eller 7000 
kronor i pension under 20 år (se sid 188 i boken). 
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”Börsen går upp ned eller lika”
Den 30/6-2011 var jag med i DI Dimensions börspanel till-
sammans med fyra andra börsexperter. ”Börsen repar sig” var 
rubriken på artikeln och också den samlade bedömningen av 
panelen. För 2011 gissade paneldeltagarna på uppgångar på 
5-25 % för hela året och jag vitsade till det genom att säga 
att ”börsen går upp, ned eller lika”. Då börsen efter sommaren 
gick ned kraftigt var det faktiskt jag som fick mest rätt. När 
börsen gått ned med 20 % hade SEB ändrat sig och tyckte 
“att denna kris är värre än Lehman Brothers” och panelexperten 
från RBS ansåg att ”börsen kommer inte att vara köpvärd på 10 
år”. Ganska märkligt att många experter anser att aktier blir 
mindre köpvärda när de gått ner. Normalt brukar man ju 
köpa mer varor när det är rea. Hur många är det som brukar 
sälja böcker när det är bokrea en gång om året?

Återger också en lista på 2011 års Sparrebeller (sid 
24.) Så här i efterhand tycker jag att uppmaningen att man 
brukar köpa aktier, inte sälja när det är rea (Sparrebell 47: 
Sälja, köpa eller behålla aktier/aktiefonder) hade den bästa 
timingen. Den 1/12 -2011 verkade jag ha varit lite sen med 
min fråga via e-post till Spiltans aktieägare: ”Har börsen vänt? 
Idag firar vi på Spiltan”. Börsuppgången hade ju startat redan 
en månad tidigare och till skillnad från andra gånger när vi 
firat på Spiltan (10/10-2008 och 4/10-2002) kanske vi 2011 
var lite sena. Om du vill vara uppdaterad på vad som händer 
på aktiemarknaderna uppmanas du därför att anmäla din 
e-post- adress till Elin Flyborg på elin@spiltan.se. 

Årsstämma 2012
Hjärtligt välkommen till stämman den 6 juni på Kastell-
holmen i Stockholm. I år vill vi speciellt bjuda in alla nya 
aktieägare med familjer att vara med på årets höjdpunkt 
för Spiltanaktieägare. Vi börjar kl 12.00 och efter stäm-
moförhandlingarna bjuder vi på brunch med mat och dryck 
samt annan underhållning och överraskningar. Boka redan 
nu in datumet så att ni kan vara med på Sveriges trevligaste 
årsstämma. Aktieägare uppmuntras också att förbereda eller 
skicka in frågor innan stämman. 

Sollos Minnesfond
Även i år kommer vi att efter stämman dela ut ett pris 
från Sollos Minnesfond som i år går till ett ”entre-
prenöriellt initiativ värt att uppmuntras” med anknyt-
ning till Linköpings Universitet. 

Priset är på 100 000 kronor och förra årets vinnare blev 
Daniel Daboczy, med bolaget Fundedbyme.com.
Minnesfonden kommer också att dela ut ett pris till världens 
bästa studentorkester. Förra året vann LiTHe Blås från 
Linköping denna utmärkelse. 

Spiltan 25 år 2011
Den 10 december 1986 hade Spiltan sin konstituer-
ande	bolagsstämma	och	25	år	senare	firade	vi	med	en	
tillställning i Kungsträdgården i Stockholm. “Kungen” 
-	Imitatör	Göran	Gabrielsson	-	delade	ut	medaljer	till	
många av de ursprungliga aktieägarna och vi hade 
auktion på ett antal tavlor. 

Vi hade även en utställning där vi beskrev några av 
de ”tavlor” vi gjort under 25 år (se dem på sida 25). Även 
om vi kommer att fortsätta att göra misstag lär vi oss hela 
tiden mer medan många av våra kollegor i finansbranschen 
fortsätter att göra samma typ av tavlor åt sina kunder. 

Samtidigt är det många entreprenörer som kommit till 
insikt om att det är bättre att ta in Spiltan som delägare än 
att fortsätta själva eller sälja bolaget. Framtiden är därför ljus 
för Spiltan och de nästa 25 åren kommer att bli än mer spän-
nande. Då kommer vi verkligen att kunna göra avtryck på 
den svenska finansmarknaden. Dessutom kommer vi att på 
den fortsatta aktieresan ha kul. 

Om du funderar på om vi på Spiltan till slut kommer att 
bli framgångsrika med att få ut våra tankar avslutar jag i år 
med ett Strindbergscitat.

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan
Mars 2012

 ”Ni har makten. Jag har 
ordet. Jag har makten över 
ordet.”

Di Dimension, juni 2011, VD deltog i en paneldiskussion om 
börsen och konjunkturläget
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Årets Investering 2000 - 2010 

31/12 - Fredrik R om utmaningar 2012 i dagens Svd men orden en-
treprenör eller företagare nämns inte. Gott nytt år önskas alla följare.
5/12 - Malmqvist helt fel i lördagens DI. Svenska folket har för lite 
aktier. 10 % räntor för 35 åring kan minska pensionen med 23 %.
1/12 - Har börsen vänt? - idag firar vi på Spiltan!
15/11 - Min tonårsson hotar med att inte köpa öl till mig till Sodexo-
maten på Carema-hemmet när jag blir gammal. Vad skall jag göra?
14/11 - Buffett har köpt aktier för 7 miljarder dollar Q3. Varför 
rekommenderar privatekonomer att svenskar skall sälja när det är 
orostider?
24/10 - PR-kampanj för robothandel fortsätter idag på Svd 
Brännpunkt av humanekologer. Jag säger kasino. De artificiell ekologi. 
Vilka ordbajsare.
4/10 - Söderberg & P överdriver livbolagens problem. De går inte i 
konkurs bara för att man räknar nuvärdet på skulderna med 2 % istället 
för 3 %.
29/9 - Tobinskatt=Robotskatt. Äntligen. Lär sparare att köpa och 
behålla. Transaktioner är finansbranschens modersmjölk.
19/9 - Robothandel: Polisen (=börsen) säljer Porschar (= robothandlare) 
som får köra i 250km/h. Alla andra får bara köra i 50 km/h. Skandal.
11/8 - Köp svenska aktier och behåll! Det är rea nu. 
28/6 - “Pension är det fulaste ordet i vårt språk”, Hemingway. Gå 
aldrig i pension. Diskuterar pensioner nästa vecka i Almedalen.
24/5 - Äntligen opinion för att avskaffa 3:12. Läs om entreprenören 
som matar duvor tack vare 3:12 i DI Dimension i torsdags och DI-
ledare i lördags.
7/4 - Flickan i Havanna hade inga pengar. Fel att Taube skall vara 
på nya 50 kronorssedel.
30/1 - Förra veckan: Arabexperter “Tunisien kommer inte att sprida sig” 
Senaste året: Fondexperter: “Köp nya afrikafonder”. Lita inte på experter.
18/1 - FI: Inga 20 %-provisar på nya premier för 
försäkringsmäklare. Varför så lång tid att komma på det? Och ju 
dyrare fonder ju mer tjänar de.

Några av VDs Twitterinlägg 2011Sparrebeller under 2011
Nr 54:   Så här får du ett rikt liv som pensionär - 
 sluta pensionsspara
Nr 53:   Bättre avkastning än börsen -  
 lägre kostnader än index!
Nr 52:   Köp en livförsäkring med återbäring från  
 världens äldsta livförsäkringsbolag!
Nr 51:   Månadsspara - så här lång tid tar det att bli miljonär!
Nr 50:   Inga livbolag går i konkurs - men det finns  
 bättre alternativ!
Nr 49:   Så här minskar högfrekvenshandeln din pension
Nr 48b:  Gamla tumregler fungerar fortfarande
Nr 48:   Fredagen den 19 augusti: På morgonpromenaden  
 pratade vi inte om aktiemarknaden 
Nr 47:   Sälja, köpa eller behålla aktier/aktiefonder?
Nr 46:   Fondkampen Rond 8 - Slutsats: Köp inga  
 traditionella pensionsförsäkringar 
Nr 45:   Så här ökar företag sina anställdas pensionskapital  
 med miljonbelopp
Nr 44:   Köp Berkshire Hathaway - Sälj Globalfonder
Nr 43:   Så här blev en småländsk pensionär lurad av  
 finansiella rådgivare
Nr 42:   Passiva sparare slår alltid aktiva - SNS-forskning påstår  
 felaktigt att sambandet inte gäller i PPM-systemet
Nr 41:   Äntligen - Det orangefärgade kuvertet har kommit
Nr 40:   Släng bort din pensionsångest!
Nr 39:   Förbud mot försäkringsmäklarprovisioner -  
 Några kundreflektioner
Nr 38:   “Proaktiv bevakning” minskar pensionen för  
 över 150.000 svenskar
Nr 37:   Rörliga fondavgifter handlar inte om medkänsla!
Nr 36:   Sälj guld - köp två miljonärsförsäkringar

Se också arkiv på www.sparklubben.se

I samband med nobelfestligheterna den 10 december firade Spiltan 25 år.  Spiltan bjöd på vernissage “Tavlor vi gjort genom åren” samt dryck och tilltugg. 
“Kungen” stack emellan och delade ut medaljer till Spiltans grundare. Studera “tavlorna” på omstående sida.

2010 Paradox Interactive
2009 Stark BV/Fezko
2008 Spiltan Underhållning M AB
2007 Vestigia
2006 Emric
2005 Persea

Spiltan utser varje år “Årets investering/portföljbolag”. 
Nedan en lista på vilka som fått utmärkelsen under åren:

2004 Unibet
2003 Spiltan Fonder
2002 Grabben i graven bredvid
2001 -
2000 Jönssonligan spelar högt
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Spiltans Tavlor under 25 år

1) Att starta aktiesparklubben (1986)
Det är trevligt att träffa gamla kompisar men om man också skall 
fatta beslut om gemensamma investeringar i aktier uppstår pro-
blemet att man kommer att göra för många transaktioner. Hur kul 
är det, att träffas år ut och år in, och fatta samma beslut varje gång  
- att man skall behålla de bra aktier man köpte när man träffades 
första gången. Spiltan var inget undantag och efter den konstitu-
erande bolagsstämman organiserade vi oss i tre placeringsgrupper 
Kort 1, Kort 2 och Lång 1. Tre år senare hade vi fortfarande  
200 000 kronor som var startkapitalet. Trots en kraftig börsup-
pgång under tiden. Det var bara våra mäklare som hade blivit rika. 

2) Att spekulera istället för att investera (1988) 
När aktieplaceringarna inte var så framgångsrika gjorde vi en 
nysatsning på spel och dobbel i en ny grupp, Speltan. Via en 
bookmaker i Tyskland, som var absolut säker på utgången i deras 
division-två-matcher i ishockey, skulle vi tjäna stora pengar. Vi 
undrar fortfarande vart de pengarna tog vägen egentligen. 

3) Att satsa på utländska aktier (1989)
Efter en nyemission som ökade kapitalbasen till en miljon kronor 
skulle Spiltan nu visa att vi var bättre på utländska aktier. Exempel 
på aktier vi köpte var Credit Fonancier, för vi visste mer om 
franska fastigheter i den gyllene triangeln i Paris än fransmännen 
själva. Ett annat säkert kort var det spanska byggbolaget Dragados 
då ingen annan fattat att de skulle få ett uppsving inför olympiska 
spelen i Barcelona osv. osv.  Två år senare hade vi bara 400 000 
kronor kvar och årsstämman avslutades med ”korv i Kungsan”. 
Spiltans historiska lågvattenmärke.

4) Att bjuda på för mycket till törstiga aktieägare (1994)
Värdestegringen på den kvarvarande onoterade portföljen kunde 
göra att vi kunde utropa ”Happy days are here again” och ordna en 
fest på reklambyrån Paradiset. Spiltansången komponerades för 
tillställningen och vi sjöng, åt och drack så att ögonen blödde. 
Enda problemet var att åtminstone en aktieägare blev lite för eldig 
av eldvattnet som serverades. Bordsdamen, en annan aktieägares 
hustru, sade att hon aldrig mer skulle gå på en fest ordnad av 
Spiltan. 

5) Att sälja för tidigt (1998)
Vid nyemissionen 1997 blev Spiltan ett professionellt investment-
bolag och vi började göra egna investeringar i onoterade bolag. 
En av de första var fastighetsbolaget Förstaden, som såldes redan 
1998 med en vinst på 120 %, för att de andra delägarna ville ta 
hem en vinst på en bra placering. Om vi behållit fastigheterna tills 
idag hade Spiltan kanske haft en vinst på 1000 %. 

6) Att inte satsa på ärliga ägare (1999)
Utan så mycket egna centrala resurser saminvesterade Spiltan med 
affärsänglar i sitt nätverk. Problemet var då att vi gjorde för få 
egna kontroller av  entreprenörerna vi satsade pengar på. En riktig 

katastrof  var bolag A där entreprenören var en riktig mytoman 
som till och med förfalskade en namnteckning på ett banklån.  
Aldrig har vi heller varit så arga som när VD för bolag I, på ett 
krismöte när pengarna var slut, var brunbränd efter två veckors 
semester i Thailand. Låt oss för evigt begrava dessa dåliga  
investeringar i våra minnen. 

7) Att betala för mycket för ett bolag (2000)
Detta var tiden då ett bolag med en powerpointpresentation på en 
internetidé, som skulle erövra världen, kunde värderas till flera 100 
miljoner kronor. På Spiltan tyckte vi att det var ett fynd att köpa 
in oss i Kontorslagret till ett mycket lägre pris – de skulle bara 
försöka erövra Sverige. Fyra år senare kunde vi konstatera att entre-
prenörerna lyckades med allt de sagt och hade byggt ett framgångs-
rikt bolag som kunde säljas till en industriell partner som ville in i 
Sverige. Spiltan fick dock bara några procent i årlig avkastning då vi 
betalade alldeles för mycket när vi köpte in oss i bolaget. 

8) Att inte satsa på stabila kassaflöden (2002)
Efter stora framgångar med filmerna Jönssonligan spelar högt 
och Grabben	i	Graven	bredvid fortsatte vi med hästfilmen Vin-
nare och Förlorare. Vi förlorade alla pengarna men filmsats- 
ningarna gick vidare och gav till slut stor jackpot med Millienum-
filmerna. Filmer ger spännande investeringsmöjligheter och möjli-
gheter till statistroller men några stabila kassaflöden är man aldrig 
säker på. Men totalt sett har Spiltans filminvesteringar gett bättre 
avkastning än många affärsänglars portföljer.

9) Att satsa på fel huvudägare (2004)
I börsbolagen Hoist och Realia tog vi stora positioner när det 
kom in nya huvudägare. När ägarna tröttnade på börsen började de 
med desinformation för att sänka kursen och sedan lägga bud på 
bolagen. Genom att organisera alla mindre aktieägare under flera 
år fick vi fram högre bud men Spiltan hade 2 % av aktierna och 
gjorde 99 % av jobbet i kampanjerna. 

10) Att inte kasta bra pengar efter dåliga (2005)
I IT-bolaget i3micro var Spiltan bland de första investerarna redan 
1999 och trots olika uppfattningar i styrelsen och synpunkter från 
flera aktieägare fortsatte vi att satsa mer pengar i flera emissioner. 
Vi lärde oss att förväntningsbolag alltid kräver mer tid och mer 
pengar än man tror från början. Tyvärr kommer aldrig de satsade 
pengarna tillbaka.

11) Att ha årsstämma på Gröna Lund (2008)
För liten lokal utan ventilation på en varm sommardag. Åkhäften 
istället för god mat och dryck. För lite personal och inget samkväm 
när aktieägarna spreds över hela nöjesfältet. Det är bara Frans, då 
9 år, som fortfarande tycker att detta var den bästa stämman. 

12) Att inte ha lika stark karaktär som Warren 
Buffett 
”Köp och behåll aktier i bolag med stabila kassaflöden som har ärliga ägare 
och affärsidéer du begriper”. Låter det inte enkelt och självklart. Sedan 
1996 när vi upptäckte Warren Buffett har det tagit oss 15 år att bli 
bra på att verkligen ha karaktären att följa hans enkla principer. 

I samband med Spiltans 25-årsjubileum den 10 de-
cember passade vi på att tänka igenom åren som gått, 
men istället för att fokusera på de bra saker vi gjort har 
vi valt att plocka fram misstag vi förhoppningsvis lärt 
något av...
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Spiltans styrelse

Från vänster; Per Bouveng, Ulf  Geijer, Lars Klingstedt, Per H Börjesson, Kasper Ljungkvist och Jessica von Otter. 
Infälld till höger; Johan Sjöberg som tyvärr missade inspektionen av portföljbolaget Orsa Grönklitt där bilden är tagen.

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, Investment AB 
Vitrinen, Kuststaden Holding AB samt ytterligare ett antal 
dotter-/intressebolag i Spiltansfären.
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, 
Linotech, Ingate Systems, Seaside Group, Nordsvensk Fil-
munderhållning.
Utbildning: Civ. ing. LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 4 008.

Per H Börjesson
f  1954. Spiltans VD sedan 1986 (heltid sedan 1997). Erfar-
enheter från familjeföretag, onoterade aktier och kapital-
förvaltning. 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, Persea AB, Aktiv Bo och Bröderna Börjesson Bil.
Utbildning: Civ. ing. LiTH, MBA Columbia University.
Aktieinnehav i Spiltan: 62 989* inkl. familj.

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. API PRO A/S 
(Ordf), Seaside, Emblacom, 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: 9 020*.

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

Johan Sjöberg
Styrelseledamot i Spiltan sedan 2009. Ordf  i Möbelriket AB. 
Har lång erfarenhet som ägare av småländska bolag som 
bland annat AB Bröderna Sjöbergs hyvelbänkar och mö-
belföretaget Svenssons i Lammhult. 
Styrelseuppdrag: Skattebetalarnas Förening, Svenskt 
Näringslivs SME−kommitté, Stiftelsen Barometern (Gota-
Media) och Investmentbolaget Chiffonjén som är Spiltan 
Fonders samarbetspartner med Aktiefond Småland. Dessu-
tom styrelseledamot i några småländska familjeföretag.
Utbildning: Livets skola
Aktieinnehav i Spiltan: 1 320.* Inkl bolag
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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. År 2011 var “Pensionärsboken” och 
“25-årsjubiléet” trevliga händelser. Trivs bäst när det är mycket på 
gång -  Precis som Warren Buffett - “He tapdances to work every day” 
men gillar även att umgås i glada vänners lag.

Anja Diedrichs, sköter som tidigare ekonomin för Spiltanbolagen 
tillsammans med Gösta samt portföljrapporter mm. Under året har 
hon också tillsammans med Elin tagit hand om lönehanteringen för 
alla Spiltanbolag. Annars är det mycket tennis...både själv på plan och 
med barnen... Håkan Sjunnesson, vår investmentmanager när det gäller  

onoterade bolag får mer och mer att göra då Spiltan är en aktiv part-
ner i bolagen. Förra året skrev jag att han varit tvungen att investera i 
smartphone för att inte skämma ut sig för “ungdomarna” i Paradox. 
Nu är han inne på att skaffa en värstingmaskin för att kunna spela 
deras spel. Snart kan vi kanske erbjuda “fredagsspel” på Spiltan.

Gösta	Hederström, är ansvarig för Spiltans Gemensamma 
Pensionsstiftelse och ekonomin i bolagen tillsammans med Anja samt 
konsultar lite till partnerbolag. 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. Förutom att hon är en hejare på fotboll och 
fortfarande aktiv, om inte i landslaget så i division 2, har hon nu börjat 
spela tennis och utmana Anja (Anja har dock övertaget ett tag till).

Marie Kotschack, skickar ut Nyhetsbrev, sköter hemsidor och  
facebook. Producerar årsredovisningen och det mesta av våra tryck-
saker. Gillar att röra på sig - stoltaste ögonblick i år - att ha lyckats 
ta sig upp på Machu Picchu i Peru - 4 tuffa dagar.

Elin Flyborg på Spiltancykel som sprängde 
Spiltans marknadsföringsbudget.

Brita Sohlberg, egenföretagare, tidigare VD för Spiltan Underhållning AB, 2003-2007 
Anna-Carin Månsson, fristående konsult, en av grundarna till investerarnätverket Theia, 2003-2007
Björn Pehrson-Lindell, fristående konsult och affärsängel, 1999-2007
Eva Lindqvist, styrelseproffs bl a Assa Abloy, Niscayah, Tieto, Transmode, Birdstep m fl, 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, marknadsasvarig SEB, 2010-2011

Rådgivningsgrupp, tidigare styrelseledamöter i Spiltan
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Externa aktiviteter

Spiltan	firar	25	år	i	Kungsträdgården
Presentation för Aktieklubben Röda Tuppen på Spiltan
Stora Aktie- och Fonddagen, Stockholm
Academy of  Excellence utbildning för entreprenörer 
Presentationen på mfindagen i Uppsala
Extra bolagsstämma Spiltan
Svenska klubben i Paris
Örebro Stora Fonddagen
Aktiespararna Täby
Presentation för företagare i Alingsås om företagarens privatekonomi
Per H Börjesson föreläser i Göteborg
Föredrag i Halmstad med Aktiespararna
Aktiespararna i Mora
PUB-kväll på Spiltan med information om resor till Svalbard och Sydpolen  
(ofattbart att det kommer fler med detta tema än när vi pratar om pensioner) 
Unga Aktiesparare Stockholm till Spiltan
Unga Aktiesparare i Jönköping
Grundarmöte Aktiefond Småland i Kosta och presentation på kapitalmarknadsdag
Spiltans VD kommer till Aktiespararna Nässjö
Seminarium om sparande för årets studenter
Intervju SVT MorgonTV ”Sälj inte utan köp aktier när det är rea”
Spiltans VD Sommarssurrare på nya Radio1
Spiltans Årsstämma
Anförande Stora Analysdagen
Avanzadagen på Globen
Bolagsstämma Berkshire Hathaway
Fondkväll Aktiespararna i Karlstad
Aktiespararna i Linköping
Unga Aktiesparare i Uppsala
Entreprenörsföreningen FENA i Lund
Grundarmöte Aktiefond Småland i Jönköping
Handelsstudenter från Umeå på besök på Spiltan
Presentation på Alecta seminarium Rovdriften på pensionsspararna
Unga entreprenörer årsmöte för Aktieklubb YesInvest Häringe Slott 
Presentation för anställda på portföljbolaget Want
Presentation för medlemmarna i klubben Valvet
Juryn för årets stjärnskott på Dalarna Business i Falun
Internet Discovery Day på gamla Skandia HQ
Östermalms Pensionärsförening

På Spiltan försöker vi regelbundet sprida vårt budskap om fördelarna med att spara i Investment AB Spiltan och 
Spiltan Fonder samt att placera i aktier på Alternativa aktiemarknaden. Under hösten har  intresset för pensioner 
varit stort och VD har hållit en hel del föredrag med anledning av sin nya bok. Nedan några exempel på våra externa 
aktiviteter under 2011.
10 Dec.
29 Nov
29 Nov
21-22 Nov
16 Nov
7 Nov
2 Nov
26 Okt
19 Okt
11 Okt
11 Okt
10 Okt
27 sept
20 Sept

15 Sept
13 Sept
26 Aug
25 Aug
23 Aug
11 Aug
23 Juli
6 juni
16 Maj
12 Maj
30 April
13 April
12 April
31 Mars
30 Mars
29 Mars
28 Mars
28 Mars
26 Mars
16 Mars
2 Mars
27 Jan
25 Jan
17 Jan

“Det är illa att inte ha 
några pengar, för då tror 
folk att man är fattig.”

DANSKT ORDSPRÅK
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Årets aktieägare

Hur blev du aktieägare i Spiltan?
Efter att ha läst en hel del om Warren Buffett på engelska 
och även läst böcker såsom The Intelligent Investor och Security 
Analysis fick jag syn på VD’s bok om Warren Buffett varefter 
jag också hittade övriga texter och böcker skrivna av VD. 
Efter att ha tittat en längre tid på att investera i Spiltan, då 
jag stödjer de uttalade investeringsprinciperna, var det med 
stor glädje jag såg Spiltans nyemissionen i Aktiesparararen 
varpå jag tecknade för ett antal poster preferensaktier men 
blev dessvärre enbart tilldelad 20.

Vad har du använt din kunskap till i dina privata  
placeringar?
Jag har från första början haft en lång placeringshorisont, 
till skillnad från många av mina studiekollegor insåg jag 
snabbt att daytrading med ett stort antal transaktioner och 
spekulativa beteende medför stora risker för en utarmning 
utav det investerade kapitalet. För att ge en bra start åt min 
son har även han fått en tidig start med en stor andel aktier i 
portföljen.

Då jag är ung har jag en stor del aktier för min tjän-
stepension i fonder med låga avgifter. Jag träffade en 
försäkringsmäklare som föreslog ett tjänstepensionsalternativ 
med totala kostnader på 5,6 % om året som är helt orimligt.

Tänker du vara aktiv i Spiltans nätverk?
Jag hoppas att jag med tiden kommer att bli alltmer aktiv i 
Spiltans nätverk, nu närmast ser jag fram emot nationalda-
gen och Spiltans stämma med familjen. Jag kommer också 
att försöka sprida information om Spiltans Fonder i mina 
personliga nätverk.

Vad gör du annars?
Jag arbetar i ett dotterbolag inom Knowit-koncernen som 
ansvarig för strategiska samarbeten. Det är en intressant och 
varierande roll där jag sitter i ledningen för dotterbolaget 
och har möjlighet att arbeta såväl strategiskt som operativt 
inom många områden såsom t.ex. försäljnings-, utbild-
nings- och leveransfrågor. Innan jag började där för fem år 
sedan läste jag först internationella ekonomprogrammet med 
spansk inriktning och därefter civilingenjör datateknik vid 
Linköpings Universitet.

Ny aktieägare Tomas Sylverberg

Tomas Sylverberg 
blev aktieägare 
i samband med 
nyemissionen av 
preferensaktier. 
Här med sin son 
- en aktieägare på 
tillväxt.

Lars Alm - aktiv i Spiltan nätverk 
När blev du aktieägare i Spiltan? 
Jag var med på den allra första större emissionen 1997. 
Sedan fick jag en aktie till i samband med en I-omkring 78- 
tillställning i Linköping när VD gjorde en kupp och gav en 
aktie till alla deltagare då Spiltan behövde många aktieägare 
för att bli investmentbolag. Jag har även köpt till fler aktier 
under åren som gått.
 
Vilka aktiviteter har du varit med på som aktieägare?
Jag har försökt vara med både på årsstämmor och andra 
träffar på fondbolaget och Alternativa aktiemarknaden när 
jag har haft möjlighet. Det är få bolag som man kommer så 
nära och det är också trevligt att träffa andra i nätverket. Det 
ger ett mycket högre engagemang som aktieägare. 
 
Vad har du arbetat med under yrkeskarriären?
Jag har arbetat hela min karriär på IBM men har nu slutat 
efter 31 år. Jag har haft alla typer av jobb, varit VD för IBM 
Sverige och tre gånger på arbeten utomlands. Nu är jag 
ordförande för IBM-Veteranerna med 650 medlemmar som 
är före detta IBMare. Under senaste året hade vi 63 olika 
aktiviteter och bland annat höll Spiltans VD en uppskat-
tad presentation om pensioner vid senaste årsmötet. Det 
är ju också spännande att Warren Buffett köpt in sig som 
storägare i IBM när bolaget nu blivit alltmer fokuserat på 
serviceaffären. 
 
Vad gör du mer nu för tiden?
Har ägnat en hel del tid åt egna investeringar men också 
hunnit med en hel del resor och en massa golfspel. Nu har 
jag har också börjat söka bolag att engagera mig i och jag 
har bl a precis gått med i styrelsen för Spiltans nya port-
följbolag Qvalia. Det bolaget står inför en internationell 
expansion där jag kan bidraga med min erfarenhet från IBM. 
Styrelsearbetet i denna typ av bolag blir inte så formellt men 
successivt får man en bättre struktur på arbetet.  

Lars Alm, 
aktieägare sedan  
länge. Flitig 
gäst på Spiltans 
årsstämmor. Vov-
ven heter Ceasar.
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Ägarmanual
Ägarmanualen innehåller de grundläggande principer vi 
försöker driva Spiltan efter. Lika självklart som att en TV, 
bil o.s.v. 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 
innehållet på www.spiltan.se/Investment AB 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 inställ-
ning 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 rät-
tigheter. (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 investerings-
beslut.

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 vår verksamhet.
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, niklas@spiltan.se, 
elin@spiltan.se, hakan.sjunnesson@spiltan.se, gosta@spiltan 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.

2) 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 alternativ i svenskt näringsliv.
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Ur spiltans e-postskörd

Hej,

Tack för årsstämman!

Det var god mat och trevlig underhållning.

Bra jobbat!

Ibland går det lite fort här på Spiltan. Elin 

råkade skicka Adams dagisblankett till Finland:

Detta ar ett meddelande till elin flyborg:
Tack for paketet jag fick pa posten idag ti 13.12.

Som ett bonus/overrasknings-papper fick jag ocksa en an-

malan dar vardnadshavare meddelar forskolan Lejonet om 

barns narvaro eller franvaro infor stundande storhelg.

Jahapp... vad hander nu? Kan jag faxa pappret nagonstans?

Halsa Adam!Vanligen
Peter i helsingfors, finland.

Unge herr Börjesson.
Tack för boken “sluta att pensionsspara”. Jag har slutat (och pen-
sionerat mig). Du fick min puls att öka betydligt av dina slutsatser 

om mitt och min hustrus långvariga pensionssparande.
Jag har lånat ut boken till flera av mina bekanta. …

Du har rätt, mycket rätt i dina slutsatser. Jag vill dock påpeka att 
när man läser din bok så får man intryck att arbetsgivarna “beta-
lar” tjänstepensionen. Jag har ett aktivt förflutet inom tjänsteman-

narörelsen och satt “nära” 
förhandlingsbordet i många år när tjänstemännen AVSTOD del 

av lönehöjning för att i stället få tjänstepension.
Tack och hälsningar 

Hej på Er alla,
Stort tack för en fantastisk dag där ute på Kastellhol-
men, första stämman för min hustru och mig men det 
kommer att bli fler! Informativt, roligt, trivsamt. Och 
sällan har man varit på en stämma som så utmärkt 
bjuder på naturliga “mingel-diskussioner”. 
Och igår hittade vi i vår lokala ICA-butik Ello Ister-
band! Bara en sån sak! Vidarebef  gärna ett stort tack till 
vår smålänning med dotter som utgjorde en av många 
höjdpunkter. 

MEN - det är ju alltid ett men, eller hur? I den fina 
röda presentpåsen man fick låg en liten dosa med 
grönt innehåll. Vad är det och vad skall man ha det 
till?? Går inte att uttyda av förpackningen. Oavsett vad 
svaret är kan man nog ge tipset till tillverkaren att tänka 
till litet på hur texten på dosan är - eller rättare inte är. 
Jag är jättenyfiken på info om detta.
Än en gång tack för en härlig dag.

Svar: Hej,
vad jättetrevligt att ni tyckte det var värt att vara med på 
stämman och uppskattade den så. Vi måste medge att 
vädrets makter var på vår sida och bidrog...
Den gröna burken?!!! Jo, kanske lite kryptiskt men inne-
hållet är en slags frisyrvax som ska hålla bångstyrigt hår 
på plats... Goldwellprodukt (Persea sponsrar).
Hoppas den kommer till nytta. Ha en riktigt skön som-
mar önskar vi alla på Spiltan

 Hej Per!Du verkar ha väldigt duktiga medarbetare = du 

skicklig på att anställa! (se nedan)

Synd ni ej har kontor på sydkusten…jag hade sökt, 

en tjänst, direkt.!!! Med väldigt vänlig hälsning

Hej!
... jag studerar till civilekonom vid högskolan i Jönköping, 
började studierna nu i augusti.
I tisdags den 13/9, hade unga aktiesparare en informations-
kväll om aktiesparande, där Niklas Larsson från Spiltan 
föreläste. Mycket intressant föreläsning, där han huvudsakligen 
pratade om den regionala fonden Småland. Vi fick även som 
gåva din bok “Så här kan alla svenskar bli miljonärer”. Jag 
streckläste den! Och jag gillar verkligen dina slutsatser och 
förslag om vägen till ett bra sparande. Så jag vill bara säga tack 
för att jag fått ökad förståelse och råd om hur jag ska tänka i 
framtiden om mitt sparande, en mycket bra bok som jag absolut 
kommer rekommendera till vänner och bekanta. 

Nu är jag förvisso studerande men vill ändå känna att jag 
har lite sparat kapital. Jag har jobbat en del innan jag började 
på högskolan, och kommer troligtvis ha minst sommarjobb 
framöver. Jag har öppnat en depå hos Nordnet och funderar på 
att sätta in lite pengar där. Vad ska jag satsa på? Placera dem 
i fonder, eller ha en egen aktieportfölj? eller en blandning?
Vore roligt med ett svar, men jag ville bara säga att din bok 
inspirerat mig till att ha ett ordentligt sparande i framtiden, 
kanske lyckas jag vara miljonär vid 65 år ålder. Men kanske 
det viktigaste jag läste och tog åt mig var att pengar är inte allt, 
utan att vår tid här på jorden är viktigaste av allt!
Med vänlig hälsning

Utdrag ur mail till Spiltan Fonder.
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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 invest-
eringar 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 6,4 mil-
joner kronor under 2011. I administrationskostnaderna i 
koncernresultaträkningen på 17,5 miljoner kronor ingår även 
kostnaderna i Spiltan Fonder och Spiltan Underhållning. 

VD-avtal
VD:s månadslön är 34.000 kr. Avsättningar till VD:s pension 
görs med 30% av lönen. Uppsägningstiden från bolagets 
sida är fem (5) minuter. VD har dock ytterligare tid på sig 
att rensa kontoret. Vid uppsägning från VD:s sida gäller en 
uppsägningstid 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 av olika slag. 
Under 2011 deltog flera av de anställda i en kurs i presenta-
tions-teknik och retorik anordnad av Ledarstudion.

Styrelsens arbetssätt
Styrelsen har under 2011 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.

Värderingsprinciper onoterade aktier
Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier mot-
svaras av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella 
nedskrivningar. Vid bedömningar av nedskrivningsbehov 
tillämpas den kollektiva portföljvärderingsansatsen som är 
tillåten enligt FAR SRS redovisningsrekommendation num-
mer 5 om aktier och andelar (FAR SRS 5), innebärande att 
en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet för 
hela värdepappersportföljen understiger portföljens anskaff-
ningsvärde (bokförda värde).

Efter återföringar av nedskrivningar är Spiltans anskaff-
ningsvärde för de onoterade bolagen lika med de bokförda 
värdena. Bland de redovisade bokförda anskaffningsvärdena 
på respektive innehav finns det enligt styrelsens bedömning 
både under- och övervärden.

Fastställande av värdet 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 placering, till bedömt marknads-
värde (enligt European Venture Capital Association - EV-
CAs - principer). Se även sid 34.

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.

Värderingsprinciper fonder och riskkapital-
bolag
För investeringarna i fonder och riskkapitalbolag får vi 
löpande förvaltarens bedömning av värdena i portföljerna. 
Dessa förändringar påverkar löpande vårt redovisade sub-
stansvärde. 

Värderingsprinciper på Alternativa aktie-
marknaden
Spiltan värderar alla innehav av aktier i bolag som är anslut-
na till Alternativa aktiemarknaden till senaste månadens 
betalkurs.

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 beskriv-
et 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	förutsätt-
ningar. Det gör det komplext att bedöma Spiltan varför vi i år 
har gjort denna beskrivning av redovisningen. 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 invester-
ingar. Spiltans styrelse gör därför löpande en utvärdering av 
innehaven i koncernen som sammanfattas i Spiltans uppskat-
tade substansvärde inför varje handelstillfälle på Alternativa 
aktiemarknaden. Då alla värderingar av onoterade bolag är 
subjektiva försöker Spiltan också ge information 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 substansutvecklingen. De 10 namngivna bolagen 
på denna årsredovisnings framsida står för 56% av Spiltans 
uppskattade substansvärde.

Resultaträkning:
Koncernens omsättning uppstår i dotterbolag som till exempel 
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 målsättnin-
gen att behålla dem är det varje år en liten del av innehaven som 
säljs. Realisationsvinsterna för 2011 på 7,7 miljoner kronor består i 
huvudsak på försäljningar i Carmel Pharma och Stark BV. 

Koncernens kostnader inkluderar även kostnader i dotterbolag 
som Spiltan Fonder och ger inte en rättvisande bild av kostnaderna 
att driva investmentbolaget Spiltan. Förvaltningen och administra-
tionen 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 Ak-
tie i intressebolag och Långfristiga värdepappersinnehav till 
anskaffningsvärden. Även förändringar i noterade aktieinnehav 
påverkar inte de bokförda värdena i Spiltans balansräkning.

Spiltan finansierar verksamheten till största delen med eget ka-
pital. I det egna kapitalet per den 31/12-2011 ingår endast den del 
av nyemissionen (17 miljoner kronor) där likvid erhölls under 2011.  
Moderbolaget har också tagit upp förlagslån från aktieägarna och 
har en checkräkningskredit. Under 2011 konverterades konverti-
bellånet från 2006 till nya aktier i Spiltan. 

Uppskattat substansvärde:
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild av 
Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför varje handels-
tillfälle 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 anskaf-
fningvärdet även i det uppskattade substansvärdet. Om styrelsen 
gör bedömningen att det inte skett några större förändringar 
kan denna period förlängas. Till exempel har vi i det uppskattade 
substansvärdet för mfin.se (inköpt 2007) fortfarande kvar anskaff-
ningsvärdet. Under 2012 kommer vi troligtvis ändra detta värde då 
bolagets lönsamhet markant har ökat under innevarande år. 

Tredje parts värdering:  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. 
Till exempel gjorde Emric vid en sammanslagning med en kollega 
i branschen en riktad emission i slutet av 2010 till ett riskkapital-
bolag. Spiltan använder fortfarande detta värde i vårt uppskat-
tade substansvärde. I bokföringen har vi fortfarande kvar Emric 
aktierna i vad vi köpte dem för 2001. 

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 det 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. Ett undantag inträffade under 2011 när 
aktierna i Alternativa aktiemarknaden var handelsstoppade under 
den pågående nyemissionen i bolaget. Då var det uppenbart att 
den senaste kursen på aktierna inte motsvarade värdet varför en 
nedskrivning gjordes med 50 % av värdet i Spiltans uppskattade 
substansvärde. När emissionen var genomförd och aktien återigen 
började handlas ändrades sedan värdet på Spiltans Alternativa-
innehav till den nya kursen. 

Sammanfattningsvis: 
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde löpande 
bättre skall ge en 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 substansvärdet. I rutorna där vi beskriver Spiltans 
15 större innehav kommer vi i fortsättningen, förutom grund-
data om bolagen, även redovisa vilken värderingsprincip styrelsen 
använt i det uppskattade substansvärdet. Speciellt när det gäller 
branschvärderingarna är det viktigt att man gör en egen bedömn-
ing av värdet för att bedöma det totala värdet och potentialen i  
Spiltans portfölj. 

Guide till Spiltans redovisning

EKONOMISK REDOVISNING
201101-01--20111231

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



34

Förvaltningsberättelse 
“VD har ordet” på sid 8 beskriver alla väsentliga händelser som inträffat under år 2011.

Förslag till resultatdisposition

Resultaträkning

EKONOMISK REDOVISNING
201101-01--20111231

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

Styrelsen för Investment Aktiebolaget Spiltan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

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, Spiltan HCP AB samt moderbolaget.
Koncernens fria egna kapital uppgår till 15 812 471 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 

20110101
20111231

14.536.820
5.672.744

20.209.564

3.176.320
17.033.244

20.209.564

Allmän information
Investment AB Spiltan är ett aktiebolag registrerat i Sverige
Företagets säte är i Stockholm och huvudkontoret ligger på Grevgatan 39.
Investment AB Spiltan har som uppgift att bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning. 

Nettoomsättning   
 
Resultat från värdepapper
Realisationsvinster
Utdelningar
Nedskrivningar

Rörelseintäkter
 
Rörelsens kostnader
Administrationskostnader 
Avskrivning av materiella och
imateriella anläggningstillgångar   
Rörelseresultat 

Minoritetsintresse

Finansiella poster
Ränteintäkter & liknande resultatposter
Räntekostnader & liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat
   
Årets resultat

20110101
20111231

20110101
20111231

20100101
20101231

20100101
20101231

Koncernen Moderbolaget

10.184.789

12.388.363
8.415.879

-2.033.334

28.955.697

-13.760.877

-1.077.309
14.117.511

-168.232

869.815
-3.287.835
11.531.259

-

11.531.259

12.388.363
8.235.879

-5.030.000

15.594.242

-2.351.640

13.242.602

1.827.699
-3.168.521
11.901.780

11.901.780

12.803.078

7.716.271
6.582.990

-75.000

27.027.339

-17.505.677

-687.283
8.834.379

-343.813

2.500.101
-2.819.105
8.171.562

-25.840

8.145.722

7.716.271
4.927.907

-2.605.000

10.039.178

-3.432.637

6.606.541

1.912.121
-2.845.918
5.672.744

5.672.744

2, 3

4, 5, 9, 10

Not
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Balansräkning
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20111231 20111231 2010123120101231

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 
Filmbibliotek
 
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernbolag 
Andelar i dotterbolag
Aktier i intressebolag   
Långfristiga värdepappersinnehav  
Andra långfristiga fordringar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Bostadsrätt
  
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordran koncenbolag
Fordringar intressebolag
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar 
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 

TILLGÅNGAR

1.801.924
460.000

100.000
25.471.000

110.125.442
4.683.503

120.426
10.089.630

152.851.925

-
421.440

2.075.154
1.238.838
4.376.728
8.112.160

8.419.838

16.531.998

169.383.923

24.173.105

109.925.442
517.503

134.616.050

29.970.396
 

599.254
37.326

30.606.976

4.558.697

35.165.673

169.781.723

1.379.068
385.000

100.000
42.421.000

123.785.516
-

51.017
9.915.355

178.036.956

4.000.000
223.107

3.795.622
1.407.255
2.408.982

11.834.966

5.951.633

17.786.599

195.823.555

24.533.653

116.790.066
-

141.323.719

48.392.032

565.503
60.133

49.017.668

3.463.046

52.480.714

193.804.433

Koncernen Moderbolaget

5

14
6
7
8

13

9
10

Not
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Balansräkning

Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser
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20111231 20111231

20111231 20111231

20101231 20101231

20101231 20101231

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

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

Summa eget kapital

Minoritetsintresse 

Långfristiga skulder
Konvertibellån
Förlagslån
Skuld kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

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

Summa kortfristiga skulder 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL OCH SKULDER

24.860.000
83.224.689

-
108.084.689

2.635.040
11.901.780

14.536.820

122.621.509

21.000.000
17.466.000

38.466.600

15.151

5.375.678
1.792.591
1.510.194

8.693.614

169.781.723

24.860.000
83.224.689

-
108.084.689

-3.836.890

11.531.259

7.694.369

115.779.058

1.089.681

21.000.000
17.466.600
8.200.000

46.666.600

353.092
-
-

2.334.677
3.160.815

5.848.584

169.383.923

28.360.000
100.724.689
17.000.000

146.084.689

7.666.749

8.145.722

15.812.471

161.897.160

1.401.915

-
6.200.200
8.000.000

14.200.200

151.523
11.690.000

25.840

2.134.721
4.322.196

18.324.280

195.823.555

28.360.000
100.724.689
17.000.000

146.084.689

14.536.820
5.672.744

20.209.564

166.294.253

-
6.200.200

6.200.200

-
11.690.000

5.908.660
1.335.399
2.375.921

21.309.980

193.804.433

Ställda säkerheter

Aktier 
Bostadsrätt

Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser 

78.744.955
9.915.355

88.660.310

Inga

77.027.986
10.089.630

87.117.616

Inga

77.027.986
-

77.027.986

Inga

78.744.955
-

78.744.955

Inga

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

11

12

12

Not
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Kassaflödesanalys

Noter - Tilläggsupplysningar
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20111231 2011123120101231 20101231

Resultat  efter finansiella poster
Justering för 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
Övergång från intressebolag till dotterbolag
Förvärv av filmbibliotek
Aktieägartillskott
Köp inventarier
Nettoinvestering i intressebolag
Nettoinvestering i värdepapper
Köp av goodwill 
Övriga fordringar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring långfristig skuld
Nyemission
Förändring långsiktig fordran

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut

11.531.259

4.142.027

15.673.286

15.673.286

-5.211.155
1.388.448

11.850.579

-2.133.334

-460.000

-15.762
-23.037.400
18.873.325
-1.723.835

-8.497.006

-4.533.164
-

6.375.461

1.492.297

5.195.870

3.223.968

8.419.838

Koncernen Moderbolaget

11.901.780

2.830.000

14.731.780

14.731.780

-5.168.776
-3.430.097

6.132.907

-6.541.802
2.433.600

-2.830.000

4.718.991

81.461

-2.137.750

-
-
-

-

3.995.157

563.540

4.558.697

8.171.562

22.046.897

30.218.459

30.218.459

-3.722.806
12.449.856

38.945.509

-

-

-20.743
-16.950.000
-13.660.074

-

-30.630.817

-32.466.400
17.000.000
4.683.503

-10.782.897

-2.468.205

8.419.838

5.951.633

5.672.744

23.359.000

29.031.744

29.031.744

-18.410.692
12.616.366

23.237.418

-360.548
-

-2.359.000

-6.864.624

-

-9.584.172

-32.266.400
17.000.000

517.503

-14.748.897

-1.095.651

4.558.697

3.463.046

1. VÄRDERINGSPRINCIPER

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommen-
dationer. Se även övrig information sid 33-34.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation. Koncernredovisningen är upprättad 
enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att bokförda värdet på aktier i dotterbolag eliminerats mot det egna kapitalet (inkl 
andel av obeskattade reserver), som fanns i dotterbolaget vid förvärvstidpunkten. 

Aktier och andelar, förvaltningsverksamheten
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.
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BDO i Alingsås AB:
Revisionsarvode  
Konsultarvode  
Öhrlings PWC AB
Totalt: 

2. REVISIONSARVODE

3. PERSONAL

4. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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:

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier    20 %
Förbättringsutgift bostadsrätt    5 %
 
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill    20 %

Koncernen Moderbolaget
100101 
111231

110101 
111231

110101 
111231

100101 
111231

153.862
16.050
8.960

178.872

125.513
10.294
55.295

191.102

86.062
4.650

-
90.712

75.141
3.672

-
78.813

4
7,3

11,3

1.381.880
3.509.002

4.890.882

1.643.051

336.000
248.123

6.533.933

3,5
7

10,5

1.466.001
2.437.344

3.903.345

1.610.913

202.693
175.529

5.514.258

-
1,3
1,3

538.880
79.743

618.623

336.361

120.000
-

954.984

-
1
1

522.910
-

522.910

213.349

49.056
-

736.259

5. GOODWILL

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

2010-12-312011-12-31
6.273.393

-
6.273.393

-4.471.469
-422.856

-4.894.325

1.379.068

4.549.558
1.723.835
6.273.393

-3.657.766
-813.703

-4.471.469

1.801.924
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6. ANDELAR I DOTTERBOLAG

7. ANDELAR I INTRESSEBOLAG

SAVY Scandinavia AB

Ackumulerade anskaffningsvärden uppgår till 42 421 000 kr.

Avser långsiktiga placeringar i följande bolag: Metropolen Franchise AB (556594-3957, säte Stockholm) 40%,  Paradox Interactive 
AB (556667-4759, säte Stockholm) 36%, Aktivbo AB (556332-3947, säte Lidingö) 40%, Dikeshäxan AB (556772-0254, säte Malmö) 
31% och Qvalia Holding AB (556731-1707). Avtal finns om försäljning av delar av andelarna och tilläggsköpeskillingar.

8. LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

9. INVENTARIER

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Org.nr 556700-0806, Säte Helsingborg
Konsolidering av Savy Scandinavia AB har ej skett p g a marginell resultatpåverkan i koncernen.

75,5 %75,5 % 1.057.000 100.000
100.000

Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar

Summa:

Moderbolag
Bokfört värde Marknadsvärde

Koncernen
MarknadsvärdeBokfört värde

18.306.697
98.483.369

116.790.066

18.976.786
103.424.923

122.401.709

18.306.697
105.478.819

123.785.516

18.976.786
113.420.373

132.397.159

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

2010-12-312011-12-31
492.738
15.761

-52.040
456.459

-298.742
-89.331
52.040

-336.033

120.426

456.459
20.743

-
477.202

-336.033
-90.152

-
-426.185

51.017

10. 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

-522.825
-174.275
-697.100

9.915.355

10.612.455
10.612.455

-348.550
-174.275
-522.825

10.089.630

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

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition 
Omvandling av konvertibellån  
till bundet kapital
Pågående nyemission
Upplösning badwill  
Årets resultat 
 
Belopp vid årets utgång 

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultatPågående nyemission

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Balanserat resultatPågående nyemission Årets resultat

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition 
Omvandling av konvertibellån  
till bundet kapital
Pågående nyemission
Årets resultat

Belopp vid årets utgång 

Antal aktier är 283.600 st

12. FÖRLAGSLÅN

År 2009 togs ett förlagslån om 11.690.000 tagits upp. Lånet löper med 7 % ränta till och med 15 april 2012.
Vidare har ett lån på 5.000.000 tagits upp mot en årlig ränta på 7 % som läggs till kapitalet. 
Lånet löper fram till den 30 november 2013.

13. CHECKRÄKNINGSKREDIT, LIMIT

14. ANDELAR I KONCERNBOLAG

Spiltan Pension AB, 556645-2545 
Spiltan Fonder AB, 556614-2906   
Spiltan Fastigheter AB, 556597-2261 
Spiltan Partners AB, 556765-1160
Spiltan HCP AB, 556547-6081
Spiltan Underhållning AB, 556593-1671

Antal Innehav Nominellt värde Bokfört värde

1.000
18.480
1.000

50.000
100.000

5.097

100 %
92,4 %
100 %
100 %
100 %
84,7 %

100.000
1.930.000

100.000
1.000.000

100.000
509.700

100.000
7.572.344
9.376.959
1.000.000

319.000
6.165.350

24.533.653

Checkräkningskredit, limit
Koncernen Moderbolaget
30.000.000 30.000.000

24.860.000

3.500.000

28.360.000

83.224.689

17.500.000

100.724.689

 
17.000.000

 

17.000.000

-3.836.890
11.531.259

-27.620

7.666.749

11.531.259
- 11.531.259

 

8.145.722

8.145.722

24.860.000
-

3.500.000

-

28.360.000

83.224.689
-

17.500.000

-

100.724.689

-
17.000.000

17.000.000

2.635.040
11.901.780

-

-

14.536.820

11.901.780
-11.901.780

-

5.672.744

5.672.744
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Stockholm i april 2012

Per H Börjesson 
Verkställande direktör

Ulf Geijer 
Ordförande

Revisorspåteckning 
Min revisionsberättelse har avgivits i april 2012

Per Bouveng

Lars Klingstedt Jessica von Otter

Johan Sjöberg

Thorbjörn Wängvik 
Aukoriserad revisor

Kasper Ljungkvist
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Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund-
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt Interna-
tional 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 inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, 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 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 utvär- 
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen.

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Investment AB Spiltans 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

 Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även revi-
derat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Investment AB Spiltan för räkenskapsåret 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst 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 har jag granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
 
Alingsås i April 2012

 
 
 

Thorbjörn Wängvik 
Auktoriserad revisor

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

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Investment AB Spiltan för räkenskapsåret 2011.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
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Investment AB Spiltan (Spiltan)
Since 1986 the tradition has been to generate returns by venture 
capital and private equity activities including owning and develop-
ing small companies. Spiltan is an active investor and the com-
pany’s operations are characterized by long-term, committed and 
responsible ownership and a unique network of  shareholders with 
industrial and financial competence. The investments are primarily 
in companies with strong management teams, clear and sustainable 
competitive advantages, defendable business models and substan-
tial development potential. Spiltan’s aim is to take positions in 
investments that have high return potential.

The portfolio
Spiltan’s portfolio can be divided into four different categories, 
investments in financial services (13 %), investments in unlisted 
companies (79 %), investments in companies listed on Alternativa 
aktiemarknaden (20 %) and investments in listed companies (10 %).

Net Asset Value
Spiltan’s basic objective is to achieve attractive long term growth in 
net asset value. Net asset value is defined as the market value of  all 
of  Spiltan’s assets less liabilities, the measurement that best reflects 
the results of  a holding company like Spiltan. On December 31, 
2011, Spiltan’s net asset value was approx. SEK 182 million and net 
asset value per share was approx., SEK 641. Spiltan’s major hold-
ings are listed in the table ”Spiltan’s net asset value Dec 31, 2011”. 

Spiltans portfolio develops and changes over time in order to 
create a diversified and attractive portfolio with high growth and 
profit potential. The portfolio is restructured by means of  acquisi-
tions, divestments or the development of  new initiatives. The 
companies in the financial sector can be looked upon as permanent 
holdings.

Shares
The Spiltan share is connected to the marketplace Alternativa 
aktiemarknaden -  www.alternativa.se - where you can purchase 
or sell shares. A trading block in Spiltan is 10 shares, although it is 
also possible to buy larger quantities. The nominal amount of  each 
share is SEK 100. There are now two classes of  shares, (common 
shares and preference shares registered from march 2012)) but 
each share has one vote. Information regarding share price perfor-
mance in graphical form is available under the ”Aktien” heading on 
page 6. This also applies to turnover in volume and value terms.

Annual	General	Meeting
Spiltan’s Annual General Meeting will be held on Wednesday, June 
6th, 2012, at noon, at Briggen Tre Kronor, Örlogsvägen 11, Kas-
tellholmen, Stockholm. 

Shareholders
Our shareholders are our partners – these are the people that 
have invested in our company. The number of  shareholders has 
increased robustly through recent years, from just over 40 in 1986 
to about 1450 in 2012. The ownership structure is available under 
the ”Aktien” heading on page 7.

Spiltan in brief - or the big picture

ANNUAL REPORT 2011

l.   Investments in financial services    13  80

ll.  Investments in unlisted companies   79 504

lll. Investmens in companies listed on   
     Alternativa aktiemarknaden     20 129

IV. Investments in listed companies    10  67

Cash    -22 -139
TOTAL    100  641

Spiltan’s net asset value 2011-12-31
in % In SEK/Share

Order information
You can order Spiltan’s latest Annual Report and related financial 
statements free of  charge. You can subscribe for news and press 
releases about Spiltan on Spiltan’s website www.spiltan.se/spiltan. 
(These are in Swedish only).

Total amount of shares 283 600

Ownership i Spiltan Fonder
Alternativa aktiemarknaden
Mfin

Paradox
Persea
JLM
Emric 
Procuricas Fonder
Spiltan Underhållning
Spiltan Fastigheter
Aktiv Bo
Other unlisted investments

Senseair
Cinnober
Linktech
Rindi Energi
Triona
Other listed investments on Alternativa

Avanza
Berkshire Hathaway
Investments in Spiltan Fonders funds
Other listed investments
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  1:a pris:  1 000 kr i fondandelar i Spiltan Fonder
  2-5 pris:  Spiltan T-shirt

  Skicka in din lösning senast den 15 juni 2012, till: 
  Spiltan 
  Grevgatan 39
  114 53 Stockholm

  OBS! Glöm inte ange kontaktuppgifter.

Spiltans korsord

Stort tack till Anna Axeheim 
som konstruerat korsordet.


