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Bästa aktieägare, 
 
Ränta-på-ränta 
Bill Gates och Warren Buffett är ute och går. De två rikaste personerna i världen är kompisar 
och gör resor tillsammans. Helt plötsligt ser de en 100-dollarsedel på marken. Vet ni vad Bill 
Gates gör? Ingenting, det är inte värt hans tid att böja sig för 100 dollar när man är god för 
kanske 30 miljarder dollar. Vet ni vad Warren Buffett gör? Han tar upp 100-dollarsedeln och 
säger: titta 81 000 dollar. Med 25 % i årlig avkastning blir 100 dollar faktiskt 81 000 dollar på 
30 år.  
 
Så här brukar jag starta när jag håller föredrag om hur man blir miljonär eller skall placera 
sina pengar. Ränta-på-ränta är världens åttonde underverk och visar att varje procent i lägre 
kostnader eller högre kostnader får fantastiska resultat på avkastningen med långa 
sparhorisonter. Men det är tragiskt att så få inser effekten av ränta-på-ränta och istället lägger 
sin energi på hur mycket mobiltelefonen kostar eller förmånsvärdet på bilen när 2 % i sämre 
avkastning på sparkapitalet gör att man förlorar miljontals kronor på sitt sparande. Sparande 
och pensioner har tyvärr ett alldeles för lågt intresse bland gemene man som litar på att alla 
etablerade finansiella aktörer gör ett bra arbete med deras pengar - när finansbranschen 
egentligen bara skapar otroligt stora intäkter till sig själva.  
 
Finansiella tjänster – ca 10 % av portföljen  
 
Spiltan Fonder 
Men, att det finns hopp visar att t ex det faktum att Spiltan Fonder idag förvaltar nästan 2,4 
miljarder. 1/1-2010 när vi började verksamhetsåret hade vi 800 miljoner kronor vilket innebär 
en tredubbling av kapitalet på mindre än 1,5 år. Detta har fondbolaget uppnått genom att visa 
att de kan skapa mer avkastning efter de avgifter bolaget tar ut. Till exempel kunde man i 
fredagens DI (2011-06-03) läsa att två av de tio bästa Sverigefonderna  i år var Spiltan 
Aktiefond Småland och Spiltan Aktiefond Sverige.  
 
Det innebar att fondbolaget 2010 för första gången visade en vinst på över 1 miljon kronor. 
Som aktieägare i Spiltan har ni alla en viktig uppgift att sprida vårt budskap och få allt fler att 
byta till bättre fondalternativ. Det är en ”win win situation” för genom att få fler att byta i 
denna lågintressebransch genom en personlig rekommendation ökar ni både avkastningen till 
dem ni känner samt ökar intäkterna för Spiltan Fonder.  
 
Alternativa aktiemarknaden 
Även Alternativa aktiemarknaden hade ett bra år 2010 och visade för första gången en liten 
vinst. Nya bolag har kommit till handeln och Alternativa hade ett antal större blockorder 
mellan handelstillfällena och två stora emissionsuppdrag under året.  
 
Om ni är intresserade av aktier skall ni absolut studera bolagen på Alternativa där det finns 
många bolag som inte följs av några analytiker eller professionella placerare.  
 
 
 
 



Mfin.se 
Det tredje bolaget inom finansiella tjänster är mfin.se som arbetar med fakturabelåning till 
små och medelstora företag. Mfin har också nyligen lanserat Sveriges Billigaste och Bästa 
Inkassotjänst (SBBI) som är bättre än gratis. 
 
Warren Buffett – två steg längre 
Sammanfattningsvis har vi efter 9 års kämpande lyckats etablera nya koncept i 
finansbranschen. Men vi följde inte vår ledstjärna Warren Buffett när vi startade dessa bolag 
för Buffett har varken startat något nytt fondförvaltningsbolag eller en ny aktiemarknad för 
onoterade aktier. Men om Buffett startat denna typ av bolag hade de säkert haft affärsidéer 
som liknade Spiltan Fonder och Alternativa. Det har tagit tid och vi har satsat en hel del 
kapital men värdet på innehaven överstiger idag vad vi har investerat. Och idag har vi bolag 
som har betydligt större potential än ett normalt stabilt bolag med en god tillväxt. 
 
Finansinspektions tillsyn skapar ”vallgrav” runt intäkterna för finansiella bolag 
Ett problem med att driva bolag under Finansinspektionens tillstånd är den allt större 
regelbördan. För några veckor sedan kunde man läsa i DI att ICA-bankens chef (och ICA har 
lite större resurser än Spiltan) klagade på regelbördan som ökade hela tiden. FI´s 
generaldirektör svarade då att ”det inte är en mänsklig rättighet att driva finansiell 
verksamhet och att alla måste följa de regler vi satt upp”. Det innebär att storbankerna som är 
för stora för att gå under, för det skulle hota hela det finansiella systemet, har en otrolig 
konkurrensfördel gentemot alla mindre aktörer. Men våra två bolag i finansbranschen har en 
otroligt enkel balansräkning. På skuldsidan finns bara eget kapital då det inte finns några lån. 
På tillgångssidan i balansräkningen finns det bara en kassa. Däremot har storbankerna ofta 10 
gånger mer i utlåning än de har i eget kapital vilket innebär att om 10 % av utlåningen visar 
sig vara dåliga lån kan banken gå under. På samma sätt köper vi inte i våra finansiella bolag, 
varken i vår egen balansräkning eller för våra kunder, optioner - vilket var anledningen till att 
Carnegie och HQ gick över styr. Men vi måste följa samma regelverk som dem som lånar ut 
10 ggr det egna kapitalet och köper optioner som de själva inte ens begriper hur de fungerar. 
Det allt större regelverket innebär att det kommer att startas få nya finansbolag och 
konkurrensen kommer att minska. Det innebär att etablerade bolag som Spiltan Fonder och 
Alternativa aktiemarknaden får en allt större ”vallgrav” runt sina intäkter för det blir allt 
svårare för nya aktörer att komma in på marknaden. Förhoppningsvis har vi genom att starta 
dessa bolag etablerat två nya bolag som kanske till och med Warren Buffett skulle kunna 
tänka sig att investera i.  
 
Stabila onoterade bolag – ca 60 % av portföljen 
 
Paradox Interactive – ny framgångsrik onoterad investering 
Men även om vi talar mycket om Spiltans investeringar i finansiella företag är det viktigt att 
notera att de står för bara 10 % av Spiltans tillgångar. 60 % av Spiltans portfölj är investerade 
i stabila onoterade bolag och resten i mer likvida bolag som nästan uteslutande är lönsamma. 
2010 års största nyinvestering var Paradox Interactive som framförallt är en förläggare av 
spel. Bolaget har redan under det första året vi ägt en andel utvecklats fantastiskt väl. För 
några månader sedan ökade vi vår andel i bolaget och då betalade vi 50 % mer än för ett år 
sedan vilket visar hur fin utveckling vi anser att bolaget haft. Paradox leds av en duktig 
entreprenör och många kunniga medarbetare men Spiltan har också bland annat bidragit med 
ett mer professionellt styrelsearbete och ökad finansiering.  
 
 



Spiltan Underhållning 
En annan investering under 2010 är att Spiltan har köpt en stor del av aktierna i Spiltan 
Underhållning som nu blivit dotterbolag. Filmsatsningarna i detta bolag har givit god PR till 
Spiltan och framförallt Millienniumsatsningarna har varit en otrolig framgång. Men 
filmprojekt passar inte in i Spiltans inriktning, dvs att satsa på stabila kassaflöden. Spiltan 
Underhållning har därför satsat en stor del av kassan i en aktiepost i Paradox Interactive.  
Verksamheten att sätta ihop projekt för att investera i svenska filmprojekt har gått över till 
bolaget Nordsvensk Filmunderhållning.  
 
Exit Vestigia 
Under 2010 sålde Spiltan fastighetsbolaget Vestigia som sedan 2004 givit en årlig avkastning 
på 24 %.  Försäljningen ökade vår likviditet med 20 miljoner kronor och försäljningen innebär 
också att vi numera har ett positivt fritt eget kapital som ni kan studera i årets årsredovisning. 
Men en reflektion efter försäljningen är vilka höga kostnader varje transaktion innebär. 
Advokater, tekniska besiktningar, kontraktsskrivande, uppsägning av avtal med banken var 
några saker som kostade pengar. Slutsatsen är att Spiltans idé att köpa för att behålla är 
otroligt lönsam när man har bra bolag som man kan fortsätta växa med.  
 
Mer likvida placeringar – ca 30 % av portföljen 
 
Rindi energi – mindre framgångsrik investering så här långt 
Warren Buffett säger att bra tillfälle att köpa aktier är ”när ett bra bolag får ett 
engångsproblem som går att lösa”. Rindi bedriver en stabil fjärrvärmeverksamhet på 12 orter 
i Sverige men man har också startat två pelletsverk i Dalarna som hade tekniska problem. Det 
visade sig att de tekniska problemen med produktionen i Rindi inte blev lösta förrän i år vilket 
innebär att bolaget under 2010 visade riktigt dåliga siffror. Bolaget gör nu ytterligare en 
nyemission till lägre kurs vilket innebär att vi så här långt har gjort en dålig investering. 
Spiltan tror dock på bolagets framtid och är med i nyemissionen tillsammans med nya ägare 
som skall ta tag i bolagets problem.  
 
Slite Vind – nytt bolag 2011 
Slite Vind är ett av Sveriges äldsta vindkraftsbolag och Spiltan har följt bolaget under en 
längre tid. Bolaget har 300 aktieägare främst på Gotland men är helt onoterat och det finns 
ingen organiserad handel i bolagets aktier. Spiltan har förvärvat ca 2,5 % av aktierna genom 
att erbjuda aktieägarna 10 200 kronor per aktie i början av 2011. Vi har redan fått ett 
erbjudande att sälja aktierna för 14 000 kronor samtidigt som andra insiders erbjuder sig att 
köpa Gotlänningarnas aktier för 11-12 000 kronor. Mycket anmärkningsvärt men så här går 
det till ju längre bort man kommer från börsens officiella lista.  
 
Sammanfattningsvis – uppskattad substans plus 14 % 2010 
Då en stor del av Spiltans substans finns i onoterade bolag bör Spiltans avkastning bedömas 
på lång sikt men 2010 gick substansen upp 14 %. 
 
Slutord 
 
Gå aldrig i pension 
När jag nu har börjat arbetet på nästa bokprojekt med arbetsnamnet ”Så här blir man rik hela 
livet” så är en tes att man aldrig skall gå i pension. Givetvis skall man kunna trappa ned efter 
egen lust och förmåga när man blir äldre men att en specifik dag gå från 120 % tempo till 
10%  är en dålig idé. Mick Jagger, 66 år, som nu ger sig ut på turné för att fira 50-års jubileet 



av första scen-framträdandet säger att ”man skall arbeta vidare så länge man kan med det 
man tycker är kul”.   
 
Warren Buffett fortsätter att driva Berkshire Hathaway vid 81 års ålder och han säger att han 
fortfarande ”dansar till arbetet varje dag”. Vi som besökte stämman i Omaha Nebraska var 
imponerade av hans vitalitet när han svarade på frågor i 6 timmar. Bakom mig ser ni en ny 
trofé, staten Nebraskas flagga, som i fortsättningen skall påminna oss om det vi har lärt oss 
från oraklet i Omaha, Nebraska. Det svåra är att ha karaktären att följa hans enkla principer.  
 
 I år är det också faktiskt 25 år sedan som Investment AB Spiltan hade sin konstituerande 
stämma. Ingen vet när man får en tegelsten i huvudet men jag har inga andra planer än att 
försöka fortsätta vara aktiv med Spiltan. Jag tycker det är otroligt kul och vi blir hela tiden 
bättre på att göra investeringar då vi hela tiden lär oss nya saker. 
Jag tror dock inte att varje 100-lapp i dag i Spiltan om 30 år vuxit till 81 000 kronor (det 
skulle innebära att Spiltan skulle vara värt 160 miljarder kronor) men jag och alla andra på 
Spiltan kommer att göra allt för att Spiltan skall bli den bästa av era långsiktiga placeringar 
 
Tack. 
 
Per H Börjesson 
VD Investment Ab Spiltan 
 
Lämnar ordet över till revisor Thorbjörn Wängvik för revisionsberättelse. 
 
Frågor från aktieägarna. 
 
Skriftliga frågor från aktieägarna. 
 
 


