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Möt Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan och författare till böckerna ”Så här får du ett rikt liv som pensionär – Sluta
pensionsspara!” och ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” under Almedalsveckan i Visby.

Tid & Plats: 
Onsdagen den 3 juli, 09.00-09.50 samt 10.00-10.50 i trädgården på Värdshuset Lindgården i Visby, Strandgatan 26. 

Kl 09.00 - 09.50 Hur blir man miljonär genom klokt sparande?
- Hur kan du bli miljonär utan bankernas standardråd? Och trots deras låga räntor och svåröverskådliga avgifter? Vilka andra sparstrategier
fungerar bättre?

Kl 10.00 - 10.50 Spara smartare till pensionen!
- Kan du lita på att banker och försäkringsbolag ser till dina intressen som sparare? Utan onödigt höga och svårbedömda avgifter? Vem tjänar
mest på ditt pensionssparande?

Spar- och placeringsexperten Per H Börjesson reder ut begreppen.

Förutom Per H Börjesson deltar Mikael Nyman, chefred och pensionsexpert, Pensionsnyheterna och SR:s Plånboken. Jan Sterner,
ekonomijournalist, Privata Investerares Club. Annika Creutzer, ekonomijournalist samt privatekonomisk expert.

Alla välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Per H Börjesson tar också upp sitt förslag till REP-avdrag vid sidan av de populära ROT- och RUT-avdragen. (REP står
för Rådgivning inom Ekonomi och Pension.)
Inför ett skatteavdrag för Rådgivning inom Ekonomi och Pension (REP) på 5 000 kronor. Då skulle varje individ kunna få riktig,
oberoende ekonomisk rådgivning som är anpassad till varje individs personliga önskemål, säger han bl a.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD , tel: 0708-797101 eller 
Jan Sterner, Privata Investerares Club, tel: 070 – 5926494

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 250 miljoner kronor som framförallt investeras i minoritetsposter
i lönsamma onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Spiltan är
också största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder och Finans- och Inkassobolaget
mfin.se . Spiltan har cirka 1750 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se
och www.facebook.com/spiltan


