
Stockholm den 15 november 2019 

 

Bäste aktieägare i Spiltan, 

 

Som du kanske har uppmärksammat har vi nyligen fattat ett historiskt beslut. På en extra 

bolagsstämma den 27 oktober beslutade Spiltans aktieägare att genomföra en split på 100:1. Det 

innebär att du fick 100 nya aktier för varje befintlig aktie. Splitten är redan genomförd och är 

registrerad på aktieägarnas konton.  

Jag har ju många gånger hävdat att ”en pizza blir inte större när man delar på den” när frågan om 

split har kommit upp. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå 

betydelse för att attrahera nya aktieägare. Vi ser också att handeln på Pepins har ökat efter 

genomförd split. Även substansrabatten har minskat, vilket är positivt. Det är därför bara att 

konstatera att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den.” 

På stämman beslutade vi även om att genomföra ett frivilligt inlösenprogram. Här kommer det därför 

mer information om hur programmet går till. För även om det historiskt ofta varit en dålig affär att 

sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. Nu 

när vi har splittat aktien blir det dessutom lättare att behålla delar av sitt innehav.  

Är man en långsiktig ägare tror dock styrelsen (som endast i begränsad omfattning kommer att lösa 

in sina egna aktier) att det kan vara en bra affär att få en större andel av Spiltan. Det blir nämligen 

effekten av att inte lösa in några aktier. 

 

Inlösenprogram – datum och mer information 

Alla aktieägare som vill, har rätt att lösa in 3 % av sina Spiltanaktier. Avstämningsdag för innehavet 

och inlösenprogrammet är den 27 november. Observera att rätten att lösa in 3 % av aktierna inte går 

att sälja eller överföra till någon annan. 

Inlösenkursen har fastställts till 125 kr per aktie. 

Anmälningsperioden för inlösenprogrammet pågår från och med den 29 november till och med den 

12 december 2019. Anmälan är bindande. 

Aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på Euroclear kommer att få en förtryckt 

acceptsedel (anmälan om man vill delta i inlösenprogrammet). De som har sina Spiltanaktier hos en 

bank eller annan förvaltare behöver följa deras instruktioner. 

Observera att olika banker har olika tillvägagångssätt. Vissa banker, bland annat Handelsbanken, 

löser in 3 % av dina Spiltanaktier automatiskt. Hos andra behöver du göra ett aktivt val och tacka ja 

eller nej till att delta i inlösenprogrammet. Kontakta gärna din bank eller förvaltare om du vill vara på 

säkra sidan! 

Det finns även en möjlighet om att ansöka att få lösa in fler aktier än de 3 % alla aktieägare har rätt 

till (dock kan ett högre antal inte garanteras). Sådan anmälan sker under anmälningsperioden på 

samma sätt som accept om inlösen som beskrivits ovan.  



Alla aktier som anmäls till inlösen kommer att föras över till ett särskilt konto, alternativt spärras för 

försäljning och överlåtelser, tills utfallet är klart. Bekräftelse på antalet aktier som utbokats eller 

spärrats på detta sätt redovisas via din bank, förvaltare eller Euroclear. 

Omkring den 16 december kommer vi på Spiltan att kunna meddela utfallet av inlösenprogrammet. 

De aktieägare som anmält inlösen av mer än 3 % av sitt innehav återfår de aktier som eventuellt inte 

löses in. Aktierna bokas tillbaka till samma VP-konto som de tidigare fanns på. Det beräknas ske 

omkring den 18 december. 

Pengarna för inlösta aktier beräknas betalas ut omkring den 23 december.  

Vi bifogar även mer utförliga instruktioner i detta brev från värdepappersbolaget Aqurat 

Fondkommission, som sköter hela inlösenförfarandet. 

 

Spiltans portfölj 

Vill man ha fina svenska bolag i sin portfölj, många av vilka inte finns på börsen, ska man fortsätta 

satsa på Spiltan. Vi har investerat i många spännande företag, med en spännvidd från fastigheter till 

techbolag. Den största delen av vår portfölj består av etablerade bolag, med bevisad affärsmodell 

och tillväxtpotential. Vi gör ofta investeringar tidigt i företagens utveckling och hjälper de sedan att 

växa. Ett sådant exempel är Spiltan Fonder, som vi startade år 2002 och som numera förvaltar 

omkring 65 miljarder kr. Ett annat är Paradox Interactive, där vi gjorde första investeringen i en tidig 

fas. Att vi behållit aktierna i Paradox under lång tid har till stor del bidragit till Spiltanaktiens 

fantastiska utveckling. Vi tror fortsatt på Paradox och planerar att vara kvar som ägare i det vi anser 

vara det mest spännande bolaget i den svenska dataspelsbranschen. 

Utöver de etablerade innehaven fortsätter Spiltan satsa medvetet på nya lovande tillväxtföretag med 

stor potential. Vi kallar det för Spiltan Ventures. Bland våra Venture-innehav finns exempelvis 

medtechbolag, nischade e-handlare och SaaS, Software-as-a-Service-företag. För att balansera risken 

har Spiltan även en lång historik med framgångsrika investeringar i fastighetsbolag. Fastigheter är 

traditionellt en långsiktig investering och ett bra komplement till börsen. Våra fastighetsinnehav som 

P&E Persson, Kuststaden Projektutveckling och SBB har haft en mycket god utveckling. 

Historiskt kan vi kontastatera att vår strategi resulterat i hög avkastning – och målsättningen är att 

fortsätta skapa en uthållig avkastning för Spiltans aktieägare över tid. 

 

Väsentliga händelser sedan årsstämman i maj 

Det är roligt att så många har fått upp ögonen för Spiltan. Courtagerabatten på 250 kr under våren 

blev en succé. Uppmärksamheten kring vår aktiesplit har också resulterat i ökad handel. Nu är vi 

snart 3 800 aktieägare, vilket är otroligt roligt. 

Spiltan Fonder har startat en ny fond – Spiltan Enkel. Den består av en mix av bolagets andra fonder 

med cirka 70 procent aktiefonder och 30 procent räntefonder. Fonden finns för den som helt enkelt 

vill ha ett färdigt paket med fonder för sitt långsiktiga sparande. Man betalar enbart för förvaltningen 

av de underliggande fonderna och inga andra kostnader tillkommer. 

Vindkraftsbolaget Slitevind som vi investerade tidigt i har noterats på First North den 27 maj. Aktien 

har utvecklats mycket positivt under perioden. 



Under sommaren investerade Spiltan ytterligare 12 miljoner kr i Qvalia. Bolaget har utvecklat en 

Software-as-a-Service lösning för fullständig automation inom ekonomiprocesser såsom 

fakturahantering, leverantörsregister och transaktionell bokföring. Vi har även tagit vår andel av 

emissionen i Nuvoair där bland annat Industrifonden har deltagit. Den tidigare investeringen har nu 

ökat med 6 miljoner kr. 

Vi har även omkring 400 miljoner kr i kassan och räntefonder som vi kan investera när nya 

möjligheter dyker upp. 

 

Julklappstips 

Coolstuff har på senare tid börjat bredda sitt sortiment med en helt ny typ av produkter, exempelvis 

populära tyngdtäcket som känns ungefär ”som en stor och vänlig kram” och sägs bota sömnproblem. 

Surfa in på coolstuff.se och få 20% rabatt. Ange rabattkoden: SPILTAN20 

Flattered säljer unika, vackra och bekväma damskor. Fri frakt och enkelt att byta om det behövs via 

flattered.com. Aktieägare får 20% rabatt med rabattkoden: Spiltan20. 

Och för den som vill testa något nytt kring jul kan vi tipsa om Boulebars franska julbord. Vad sägs om 

franska julrätter som serveras vid bordet? Och till det boulespel med en nördig guide. Alla som var 

med på extra bolagsstämman som hölls i Boulebar Liljeholmen kan intyga om hur trevlig stämningen 

där kan bli. Du hittar mer information på Boulebar.com. 

 

Slutord 

Spiltanaktien har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är glädjande att vi genom 

inlösenprogrammet kan ge lite extra utbetalning till de aktieägare som så önskar. Samtidigt hoppas vi 

att behålla förtroendet och att så många av er som möjligt är kvar. Ju större nätverk, desto roligare 

har vi tillsammans. Personligen tror jag på Spiltan och att vi är ett bra alternativ till andra 

placeringsalternativ även i framtiden. 

 Jag vill också passa på (även om det är lite tidigt) att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

 

 

Per H Börjesson 

VD Investment AB Spiltan 

 

P.S. Normalt sett skickar vi bara ut information via brev till aktiägarna en gång om året. Vill du vara 

på den säkra sidan och inte missa någon information från oss däremellan? Anmäl dig till vårt 

nyhetsbrev genom att mejla elin@spiltan.se 
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