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Investment AB Spiltans kurs sattes vid septemberhandeln till 1270 kr (1250 kr) med ett substansvärde på 1278 kr per aktie (1266
kr). Den positiva kursutvecklingen beror främst på den ökade värderingen i portföljbolaget CoolStuff.se – Sveriges ”prylmecka” på
nätet – som ökade Spiltans substansvärde med 5 miljoner kronor.

-Det är väldigt roligt att det går bra för bolaget. Jag har själv testat en mängd kul prylar! För vem hade kunnat klara sommaren
utan jordgubbsnoppare, en ”fitbit” (personlig tränare runt handleden), eller en sjungande äggklocka, säger Per H Börjesson, VD
för Investment AB Spiltan.

En av de mest populära produkterna just nu är drönaren - Parrot AR Drone 2.0 poweredition - en fjärrstyrd, kamerautrustad
quadrocopter som du sköter med din iPhone, iPad, iPod touch eller Android, för 3.195 kr (http://www.coolstuff.se/Parrot-AR-Drone-
2-0-Power-Edition). Om du vill ha en enklare variant kan du satsa på Hubsan X4 Mini Quadcopter med HD-kamera för endast
795 kr (http://www.coolstuff.se/Hubsan-X4-Mini-Quadcopter-Kamera ).

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan: Tel: 0708-797 101  
Christian Omander, grundare CoolStuff: Tel: 070-735 52 38

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 435 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 1800 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden ( www.alternativa.se ) Mer information finns på www.spiltan.se och
www.facebook.com/spiltan

CoolStuff AB är ett ehandelsbolag som säljer roliga och innovativa prylar med en wow-faktor. Bolaget grundades 2004 av Kajsa Knapp och Christian
Omander. CoolStuff omsätter idag drygt 100 Mkr med försäljning i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. All verksamhet utgår från bolagets
kontor och lager i Malmö. Majoriteten av försäljningen går på export utanför Sveriges gränser och målet är att fortsätta expandera och bli marknadsledande
i Europa inom segmentet. Mer information på www.coolstuff.com och www.facebook.com/coolstuff


