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Vi har en omfattande portfölj av spännande svenska företag, med en spännvidd från
fastigheter till techbolag. Historiskt har Spiltans strategi resulterat i hög avkastning –
och målsättningen är att fortsätta skapa en uthållig avkastning över tid.

Etablerade bolag

Årsstämma 2020
Grevgatan 39, Stockholm – tisdag 26 maj
Sveriges trevligaste årsstämma blir Sveriges tråkigaste. När alla uppmanas att ha så lite fysiska kontakter som möjligt för att minska smittspridningen av coronaviruset har vi som en extra försiktighetsåtgärd ställt in alla kringaktiviteter kring vår årsstämma. I år kommer vi därför endast hålla en kort
och formell stämma.
Årsstämman 2020 kommer att hållas tisdagen den 26 maj kl 10.00 i Spiltans lokaler på Grev
gatan 39 i Stockholm. För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara anmälda till
stämman, dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid
före 19 maj begära hos sin förvaltare att föras in i aktieboken för att kunna delta.

Välj helst att företrädas via ombud
För att värna om allas vår hälsa uppmanar vi också alla aktieägare att i första hand företrädas via
ombud. Det kommer att finnas möjlighet att ge fullmakt till några personer vars namn kommer att
läggas ut på vår webbplats under fliken För aktieägare. Där hittar du även fullmakt att ladda ner,
mer information kring stämman och anmälan.

Livesänd frågestund på distans
Även om årsstämman i år blir annorlunda vill vi ge alla aktieägare möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor till oss på Spiltan om vår verksamhet. Därför kommer vi att se till att livesända en
frågestund över internet, kl. 15.00 lördagen den 16 maj. Skicka in dina frågor till elin@spiltan.se så
försöker vi svara på så många som möjligt. Frågestunden kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats även efteråt.
Nästa år planerar vi för att åter igen ha Sveriges trevligaste stämma – och hoppas att se ännu fler
aktieägare på plats än vanligt!
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Den svenska ursprungstexten är skriven av Evelyn Lindström, till en något omarbetad sats ur Bondekantaten (BWV
212) av J. S. Bach. Texten till Spiltanhymnen är ursprungligen skriven av Sollo Bäckman, år 1994, något omarbetad av
Nalle Rösell år 2012.
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Den största delen av vår portfölj är entreprenörsledda bolag med bevisad
affärsmodell. Spiltan har historiskt fokuserat på att köpa minoritetsposter i
lönsamma bolag med tillväxtpotential. Vi investerar med målsättningen att
vara kvar som ägare lika länge som entreprenörerna själva.
Vi gör ofta investeringar tidigt i företagens utveckling och hjälper
sedan bolagen att växa. Många av våra etablerade bolag växer alltjämt
och har fortsatt stor potential.

Fastighetsbolag
Vi har en lång historik med framgångsrika investeringar i fastighetsbolag.
Fastigheter är traditionellt en långsiktig investering och ett bra komplement till börsen. Därför anser vi att fastighetssektorn är fortsatt intressant.
SUBSTANSVÄRDE 31 DECEMBER 2019
ETABLERADE BOLAG
Berkshire Hathaway
Byggmästare A J Ahlström
CoolStuff
Essity
Garpco
Paradox
Spiltan Fonder
Övriga
Totalt Etablerade bolag
FASTIGHETSBOLAG
Kuststaden
P&E Persson
Samhällsbyggnadsbolaget
Övriga
Totalt Fastighetsbolag

Kurs (kr)*

Spiltan Ventures

Företag i tidiga faser står för den snabbaste tillväxten i ekonomin och
har störst potential. Samtidigt är investeringar i denna typ av bolag mer
riskfyllda. Vissa bolag kommer inte att nå sina mål, medan andra kommer
att kunna leverera fantastisk avkastning.
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa bolag att växa och utveckla spännande tjänster och produkter. Vi har också uthållighet och ett långsiktigt
perspektiv. Därför satsar vi medvetet på att bygga en portfölj av lovande
tillväxtbolag med stor potential.
Tidigare Venture-investeringar som Paradox Interactive, Spiltan Fonder
och AktivBo är numera etablerade bolag som fortsätter att växa med oss
som ägare.

Substansvärde (Mkr)

Värde per Andel av
aktie (kr) portfölj (%)

Spiltans portfölj (%)
3 171 137,00
166,00
301,80
325,00
150,00

22,95

SPILTAN VENTURES
NuvoAir
Pepins
Qvalia
Övriga
Totalt Ventures
LIKVIDA MEDEL OCH
RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR
Totalt Likvida medel och räntebärande placeringar
TOTALT

8,00

95
72
46
36
33
3 283
193
497
4 255

9

136,02

5

6
80

80

102
185
69
146
502

16,05

9

26
29
36
177
268

8,57

5

292

9,35

6

5 317

169,99

100

Etablerat
Fastigheter
Ventures
Likvida medel

SPILTANS SUBSTANSVÄRDE
Då Spiltans officiella redovisning, som baseras på bokförda värden, inte ger en fullständig bild av Spiltans substansutveckling, publicerar
Spiltans styrelse ett uppskattat substansvärde inför varje handelstillfälle under året där Spiltans aktieinnehav värderas enligt vissa vedertagna
principer (se sid 34). Målsättningen är att substansvärdet ska ge en bättre bedömning av utvecklingen än de redovisade värdena i bokföringen.
För att bättre återspegla förekomsten av över- och undervärden bland de onoterade innehaven i portföljen ingår dessutom en särskild
värderegleringspost under posten övriga i respektive investeringsområde. Värderegleringsposten uppgick till +150 Mkr den 31 december 2019.
*) Kurs/aktie anges för de aktier som regelbundet handlas på en marknadsplats.
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Spiltans substansvärde
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Spiltans aktie och aktieägare

Aktiekapitalets utveckling

Spiltans värdeutveckling

200
jämfört med börsens generalindex (GX) respektive småbolagsindex (CSX). Aktiekurs i kr.

Småbolagsindex (CSX)
Generalindex (GX)

200

Spiltans substansvärde*
Småbolagsindex
Spiltans
aktiekurs (CSX)

150
200

Generalindex (CSX)
(GX)
Småbolagsindex
Spiltans substansvärde*
Generalindex
(GX)

Spiltans
aktiekurs
Spiltans
Generalindex
(GX)substansvärde*
och Småbolagsindex

150

(CSX) innehåller
utdelning.
Spiltansinte
aktiekurs

100
150

100
50
100

År

Transaktion

1985
1986
1989
1997
1999
2001
2004
2004
2006
2011
2015
2017
2019
2019
2019

Premiesparklubb
Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Teckning enligt optioner
Nyemission
Nyemission
Konvertibellån
Preferensaktier
Teckning enligt optioner
Inlösen
Split 100:1
Inlösen
Fondemission

Kön och ålder

Antal nya
aktier

Aktiekapital
(kr)

Totalt antal
aktier

Teckningskurs (kr)

–
800
3 100
40 500
109 550
14 650
70 000
10 000
35 000
56 720
16 200
-34 070
31 922 550
-967 350
–

–
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
35 652 000
36 701 500
36 701 500
35 600 455
36 701 500

–
800
3 900
44 400
153 950
168 600
238 600
248 600
283 600
340 320
356 520
322 450
32 245 000
31 277 650
31 277 650

100
250
250
325
440
338
530
285
600
700
868
(7 730)*
–
(125)*
–
*) Inlösenkurs

Män 

69 %

0–20 år 

1%

Kvinnor 

23 %

21–40 år 

9%

Jur. personer  8 %

41–60 år 

24 %

61–80 år

61 %

81– 

5%

Geografisk hemvist
98,6% av
ägarna bor
i Sverige

Utländska ägare:
1,4 %

50

Ägarstruktur

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

Nyckeltal per aktie
Substansvärde per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Vinst per aktie (kr)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

169,99
43,52
10,54

142,42
36,71
16,56

104,72
20,29
11,77

66,07
15,59
9,27

21,88
6,79
0,50

13,22
6,28
0,55

10,45
5,82
0,40

6,92
5,51
0,40

5,41
5,26
0,20

6,40
5,06
0,42

Definitioner av nyckeltal
• Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde (enligt Guide till Spiltans redovisning på sid 34) vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut.
2019 genomfördes ett inlösenprogram där 967 350 aktier löstes in samt en split på 100:1. Omräkning har gjorts med hänsyn till verkställd split.
Se aktiekapitalets utveckling på sid 5 för mer information om antal aktier, split och inlösenprogram.
• 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.
För nyckeltal från 1997–2009, se www.spiltan.se under fliken ”För aktieägare”.
Handla

med aktien
på Pepins!

Aktiekapitalet

Utdelning

Vid 2019 års utgång uppgick aktiekapitalet
i Spiltan till 36 701 500 kr. 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.
Under 2019 omsattes totalt 1 433 081 aktier
på Pepins.com/Alternativa listan. Information
om substansvärde per handelsperiod finns på
Spiltans hemsida www.spiltan.se, under fliken
Köp aktier i Spiltan.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2019.

4

Aktien

*) Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Pengar som placeras i aktier kan både
öka och minska i värde och det är inte säkert att
du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mer
information finns på www.spiltan.se under För
aktieägare.

Aktiehandel på Alternativa Listan på
Pepins sker varje månad och det finns
andra spännande onoterade bolag att upptäcka på marknadsplatsen. Notera också
möjligheten att handla större poster mellan
handelsperioderna, så kallade blockorder.
Som medlem på Pepins kan du
även investera i tillväxtbolag via emissioner. Upptäck mer på Pepins hemsida
pepins.com.
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1,7 %

Antal aktieägare

Antal aktier

Innehav och
röster (%)

1–500
501–1000
1001–5000
5001–10000
10001–15000
15001–20000
20001–

1 830
482
1 063
261
98
60
220

367 945
416 259
2 556 537
2 031 767
1 172 876
1 061 401
23 670 865

1,18
1,33
8,17
6,50
3,75
3,39
75,68

Summa 2019-12-31

4 014

31 277 650

100,00

Innehav
2010

2010

0

2013

0

2012

2011

2010

0
50

2,7 %

7,5 %
48,6 %
4,6 %

5,9 %
10,0 %

Spiltans största aktieägare

8,2 %

per den 31 december 2019. * = Inklusive bolag. (s) = Styrelsemedlem.
Per H Börjesson (s)*
Br Börjessons Pensionstift.
Chiffonjén, Investment AB
Joakim Levin*
Kasper Ljungkvist (s)
Johan Sjöberg (s)*
Jerry Fredriksson*
Jochum Pihl*
Nils Robert Persson
Lennart Sten*
Lars Klingstedt (s)*
Per Bouveng (s)
Lennart Börjesson
Sven-Olof Kulldorff*
Lars Holmqvist
Johan Heverius
Björn Boström*
Johan Virgin
Sven Günther Hansen
Lars Alm
Håkan Blomdahl*
Christer Ohlsson
Jan Olof Börjesson

4 930 100
1 926 900
685 000
679 000
525 000
480 000
450 000
335 800
322 600
310 000
269 500
236 400
226 700
225 000
220 100
212 700
204 800
204 800
203 700
200 000
196 100
196 000
194 200
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Börjessons Pensionsstiftelse
Arne Roglar
Ivar Kistner *
Johan Koch*
Bernt Magnusson
Mikael Börjesson*
THG Axet AB
Jonas Danielson
Per-Olof Kirke*
Olle Florén*
Per Dahlqvist*
Hans Wernstedt
Willy Gerbaulet*
Margareta Börjesson
Lennart Jeansson
Thomas Wernhoff
Ann Bäckman*
Anssi Atterby*
Bo Lundqvist*
Håkan Sjunnesson
Santhe Dahl
Andras Vajlok
Håkan Thuresson*

0,5 %

8,9 %

190 000
160 000
154 100
153 200
151 223
143 800
140 000
137 800
136 100
132 000
131 300
124 500
122 500
122 400
122 400
120 200
106 000
104 717
101 850
100 100
100 000
100 000
100 000

Clary Odenlid
Lennart Blomdahl*
Ragnar Klingberg
Klas Amvall
Eva Lannek
Pål Wingren
Järfälla Församling
Mikael Ahlström*
Anders Jansson*
Thord Wilkne*
Mannerssons fastigheter AB
Johan Källqvist
Kay Pollak
Bengt Bergström
Joakim Sellberg
Christian Karlsson
Jonas Dieden
Gösta Hederström
Anders Gemfors
Övriga aktieägare (3 948 st)

100 000
98 000
96 800
96 000
93 881
92 000
91 180
91 000
90 212
90 000
87 500
87 500
84 875
84 300
81 480
80 300
80 000
80 000
80 000
13 204 032

Totalt antal aktier

31 277 650

Aktien
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Historiskt har Spiltan vid faktiska
försäljningar sålt innehaven över
de uppskattade substansvärdena.
Foto: Kamilla Kraczkowski.

• Fortsatt framgångsrik utveckling för största innehavet
Paradox Interactive
• Fantastiska fondavkastningar hos Spiltan Fonder
– förvaltat kapital ökar till 68 miljarder kr
• Stor nyinvestering i fastighetskoncernen P&E
• Sammanlagt investerade vi över 300 miljoner kr
under året som gått, varav över 200 miljoner kr
i onoterade aktier
• Nästan tusen nya aktieägare – för första gången är vi
över 4000 aktieägare i vårt nätverk
• Historisk split 100:1 av aktien och inlösenprogram på
121 miljoner kr

Vd har ordet:

Spiltans substansvärde upp 19%
under ännu ett starkt år
Antal aktieägare
per den 31 december

5000
4014 st

4000

3000

2000

1000

0
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Vd har ordet

D

et har varit ett händelse
rikt år i Spiltans historia.
Med en historisk aktie
split, frivilligt inlösenpro
gram, investeringar på
över 300 miljoner kr och
nästan tusen nya aktieägare i ryggen ser jag
tillbaka på ett resultatrikt 2019.
Under året som gått var det övriga
noterade innehav i vår portfölj som gav det
största bidraget till ökningen av substans
värdet i procent. Samtidigt är det fortfarande
det stora innehavet i Paradox (+12%) som gav
mest ökning av substansen i kronor räknat.
För alla onoterade bolag har vi som vanligt
kvar samma bokförda värden i enlighet med
våra redovisningsprinciper. Dock har Spiltan
under året ökat de onoterade innehavens
substansvärde med en värderegleringsreserv
på +150 miljoner kronor för att det uppskattade
substansvärdet bättre ska spegla de faktiska
värdena i portföljen.
Under 2019 omsattes 1 433 081 aktier (4,6%
av totalt antal aktier) på Alternativa Listan på
Pepins. Kursen vid ingången av året var 9800
kronor och slutade på 120 kronor (12000 kr
före split). I december genomfördes ett frivilligt

inlösenprogram där aktieägare kunde lösa in 3%
av sina aktier (eller fler om man så önskade). In
lösenkursen fastställdes till 125 kronor per aktie
efter split. Omkring 10% av aktieägarna valde
att acceptera erbjudandet och erhöll samman
lagt 121 miljoner kronor lagom till jul.
Inlösenprogrammet innebar också att en
del av säljtrycket från aktieägare som varit
med länge försvann. Även substansrabatten
minskade under året. Huvudfokus är som
tidigare att använda Spiltans likviditet till att
göra nya spännande investeringar. Samtidigt
ger den splittade aktien oss möjlighet att
genomföra nya inlösenprogram i framtiden
om vi gör några större försäljningar i nuvaran
de portfölj.
Vi har under året som gått arbetat aktivt
med marknadsföring vilket också ökat kän
nedomen om Spiltan och likviditeten i aktien.
Vårens kampanj med courtagerabatt och an
dra kontinuerliga åtgärder har resulterat i att
vi fått nästan tusen nya aktieägare. För första
gången är vi över 4000 aktieägare i vårt
nätverk. I framtiden kommer det dessutom
att bli enklare att handla med Spiltanaktien,
vilket bör förbättra likviditeten ytterligare.
Pepins har ansökt om att bli en så kallad MTF
Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

(Multilateral Trading Facility). Ett sådant tillstånd
innebär bland annat att aktien formellt blir noterad
och kan då ägas via ISK (investeringssparkonto) och
kapitalförsäkring, något som många har efterfrågat.
Substansutveckling viktigare än redovisning
Notera att det är utvecklingen av Spiltans uppskatta
de substansvärde som du ska studera om du vill ut
värdera Spiltan. För de noterade innehaven redovisas
alltid senaste kurs och Spiltans styrelse gör löpande
utvärderingar av värden på de onoterade innehaven.
Historiskt har Spiltan vid faktiska försäljningar sålt
innehaven över de uppskattade substansvärdena.
Styrelsens uppfattning är att det totalt sett finns ett
övervärde i den onoterade portföljen. Data för de
största onoterade innehaven finns beskrivna i denna
årsredovisning så du kan själv göra en bedömning av
verkliga värden.
Då Spiltan redovisar alla investeringar i bolag till
anskaffningsvärden är det bara faktiska försäljningar
som påverkar resultaträkningen. Dessutom innehåll
er koncernredovisningen även siffror för dotterbola
gen Spiltan Fonder och Spiltan Fastigheter. Spiltans
redovisningsprinciper finns beskrivna på sid 34.

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Vd har ordet
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Etablerade
bolag

Fastighetsbolag

Spiltan
Ventures

Solceller installeras på de nybyggda universitetsbyggnaderna i Kalmar hamn. Foto: Marcus Walkin.

Exempel på värdering av onoterade innehav:

Fastighetskoncernen P&E

alla sina fastigheter. När det är genomfört
kommer även Spiltan att kunna visa ett nytt
värde på bolaget.

I början av 2019 investerade Spiltan 185
miljoner kronor i fastighetskoncernen P&E.
När bolaget gick från att vara ägt av familjen
Persson till att även ha en institutionell place
rare uppskattades det av de lokala bankerna i
Kalmar. Dessa erbjöd då bolaget lägre räntor
och högre belåningsgrader på bolagets lån.
Det är viktiga faktorer för ett fastighetsbolags
lönsamhet och konsekvensen blev att P&E
fick ett högre värde efter Spiltans investering.
Samma effekt har vi sett när Spiltan
investerar i noterade bolag. Marknaden
verkar uppskatta när börsnoterade bolag får
en ny långsiktig ägare. Om aktiekursen stiger
så påverkar denna förändring omedelbart
Spiltans substansvärde, vilket inte var fallet i
P&E eftersom det är ett onoterat bolag.
Generellt ett starkt år för fastigheter
Under 2019 har samtidigt fastighetsbolag på
börsen haft en mycket stark utveckling och
fastighetsindex har ökat med ca 50%. Det
borde givetvis också ha fått konsekvenser
för P&E:s fastighetsbestånd men per den
31 december 2019 har Spiltan fortfarande
anskaffningsvärdet i det uppskattade
substansvärdet. Det har ju inte skett några
8

Vd har ordet

Gamla vattentornet i Kalmar sett genom en
byggkran. Foto: Joachim Grusell.

transaktioner i bolaget.
Under våren 2020 kommer P&E, som har
många externa saminvesterare i fastighets
projekten, att ta fram nya värderingar på

Viktigaste värdet syns inte i substansvärdet
Exemplet visar att det under året skett för
ändringar i Spiltans onoterade innehav som
inte återspeglas i det uppskattade substans
värdet. I många av våra onoterade portfölj
bolag kan det ta flera år innan vi får någon
indikation på ett förändrat värde. Slutsatsen
är att man måste bedöma Spiltans utveckling
på mycket lång sikt då vi har så få transaktio
ner i vår onoterade portfölj.
Under 20 år har Spiltan byggt upp ett
varumärke som en långsiktig placerare utan
någon exitstrategi, vilket fortfarande är rela
tivt unikt på finansmarknaden. Det innebär
att vi i framtiden kommer att kunna göra nya
unika investeringar. Det är en av Spiltans
viktigaste tillgångar som inte alls syns i det
uppskattade substansvärdet. Vi får regel
bundet samtal från entreprenörer som vill ha
Spiltan som en långsiktig partner. Under 2019
har vi utvärderat cirka 400 nya investeringar
och valt ut ett fåtal.
Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Tre olika typer av bolag i portföljen
Under 2019 har vi börjat redovisa bolagen i
vår portfölj i kategorierna Etablerade bolag,
Fastighetsbolag och Spiltan Ventures. Det ger
en tydligare bild av vår investeringsstrategi
och vi kommer att fortsätta göra nya investe
ringar i alla tre kategorierna. Etablerade bolag
står för cirka 80% av vår portfölj. De utgör
basen för vår framtida värdeutveckling. Spil
tans fastighetsinvesteringar har historiskt
gett fina avkastningar till relativt låg risk.
Bolagen i Spiltan Ventures har högre risk men
också större potential än de andra bolagen.
Ventures blir ett eget affärsområde
För att nå fler entreprenörer med höga tillväxt
ambitioner lanserar vi även Spiltan Ventures
som ett affärsområde, vilket du kan läsa mer
om på sid 22. I det avsnittet kan du också läsa
mer om hur det går för Pepins Group och de
följdinvesteringar som vi gjort under 2019 i
Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Det tar tjugo år att bygga upp ett gott rykte och
endast fem minuter att förstöra det. Om man tänker
på det, gör man saker annorlunda.
Warren Buffett

venturekategorin. Notera också att våra tidi
gare venturesatsningar i Paradox Interactive
och Spiltan Fonder numera är etablerade bolag
som fortsätter växa med oss som ägare.
Vi siktar på stabil avkastning
Totalt sett har vi förhoppningarna att

Spiltans portfölj med stabila avkastningar i
Etablerade bolag och Fastighetsbolag samt
med en mindre andel investerat i spännande
nya bolag via Spiltan Ventures kommer att
kunna utvecklas på ett bra sätt.

Vd har ordet
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Diversifiering bevarar värde,
fokusering skapar värde.
Warren Buffet

Hur kan Spiltan ha så stor andel
i ett bolag?
Det är den vanligaste frågan man får när man presenterar Spiltan för
investerare. Att ha så stor andel av portföljen i ett bolag strider mot
alla riskspridningsprinciper. Samtidigt har vi lärt känna bolaget alltmer
och förstår den framgångsrika affärsmodellen i en snabbväxande
bransch. En stor del av Spiltans fantastiska utveckling de senaste åren
beror också på att vi endast sålt begränsade andelar av vårt innehav
i Paradox.
Att sälja bra bolag för tidigt hävdar vi är ett av de vanligaste miss
tagen bland både privatplacerare och proffs i finansbranschen. Det finns
otaliga exempel bland investmentbolag som har sålt bra företag alldeles
för tidigt. Ratos sålde hela innehavet i Anticimex. Öresund sålde hela
innehavet i Klarna. Hade dessa investmentbolag istället behållit inne
haven skulle dessa aktieposter idag varit värda mer än deras nuvarande
totala substans. Om Spiltan agerat på samma sätt och sålt alla aktier i
Paradox i samband med noteringen för att balansera portföljen och ta
hem en vinst på 33 gånger pengarna, så hade vi fått samma resultat.
Sedan noteringen har ju kursen gått upp ytterligare cirka 400%.

Paradox vd Ebba Ljungerud i samspråk med en spelutvecklare. Foto: Daniel Roos.

Paradox Interactive

Vampyrspelet Bloodlines 2 är en väl emotsedd uppföljare som kommer
att släppas under 2020.

Paradox fortsatte under året att metodiskt bygga en portfölj av spel med lång livslängd och starka varumärken. Affärsmodellen bygger på att Paradox säljer grundspelen och att expansioner genererar löpande intäkter under spelens hela livslängd.

Vad är detta?
Se våra värderings
principer på sid 34.

Hösten 2020 kan du spela maffiaboss i förbudstidens Chicago i nya spelet Empire of Sin.

62 % av Spiltans
substansvärde
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Successivt har Paradox förbättrat
förmågan att utveckla och förlägga
spel inom tre centrala spelsegment:
strategi, management och rollspel.
Idag spelar över fyra miljoner spelare
Paradoxspel varje månad och antalet
registrerade Paradoxanvändare över
stiger tio miljoner.
Nya spel som lanserades 2019
var I mperator Rome (utvecklat
internt på Paradox), Age of Wonder:
Planetfall (utvecklat av den egna
spelstudion Triumph Studios) och
Surviving the Aftermath (utvecklat
av partnern Icaflakes Studios). Det
sistnämnda spelet släpptes i en early
access-version (inte färdigutvecklat)
på den nya nedladdningssajten Epic
Games Launcher och gav Paradox en
garanterad intäkt. Det är ett exempel
på hur konkurrensen har ökat bland
distributörerna, vilket gynnar spelbo

lag som Paradox som äger rättigheter
till framgångsrika spel.
Svårprognosticerad bransch
Totalt ökade omsättningen till 1 289
miljoner kr (+14%) och vinsten till
467 miljoner kr (+3%). Under 2019 hade
Paradox en lugnare resa på börsen
jämfört med året innan. Kanske börjar
marknaden förstå att det inte går att
utvärdera bolaget på enskilda kvartal.
Samtidigt måste de analytiker som
följer Paradox försöka göra prognoser
för framtiden vilket är extremt svårt.
Strax innan tredje kvartalsrapporten
i november sänkte en analytiker
vinstprognoserna för 2020 och 2021
med konsekvensen att Paradoxkursen
sjönk veckan innan rapportdagen.
När sedan rapporten blev mer positiv
än man räknat med gick kursen upp
på rapportdagen. Att göra prognoser

om hur framtida spel kommer att slå
är det egentligen ingen som kan med
säkerhet, men ändå påverkar dessa
prognoser marknaden löpande.
Nya titlar på gång
Inför 2020 ser vi i alla fall framåt
mot flera nya stora spelsläpp som
vi hoppas kommer att ge en positiv
effekt på kursutvecklingen. Annon
serade spelsläpp 2020 är Empire of
Sin, vampyrspelet Bloodlines 2 och
en ny version av det framgångsrika
strategispelet Crusader Kings III.
I början av året sålde Spiltan cirka
1,3% av det totala antalet aktier i
Paradox för omkring 200 miljoner
kronor för att öka likviditeten och
möjligheterna till nya investeringar.

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Trevlig intervju med @PdxInteractive
nya vd Ebba Ljungerud i veckans
nummer av @AFV_magasin. Stor fördel
att stor del av intäkter genereras av
gamla varumärken. Fördel med PC och
konsolspel att de kräver koncentration
och tid som ger långa relationer
med spelarna.
@Spiltan på Twitter
24/1 2019
Fredrik
Wester.

Spiltan har kvar cirka 21% av
aktierna i Paradox och planerar
att fortsätta vara huvudägare
tillsammans med ordförande
Fredrik Wester.
Vi fortsätter att skriva precis samma sak
som vi gjort i alla årsredovisningar sedan 2012:
”Paradox fortsatta utveckling kommer att ha
stor betydelse för Spiltans framtida utveckling.”
Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Paradox Interactive

P

Världsberömt spelförlag med särskilt stark närvaro i USA och Europa, bland annat känt för sina
strategispel. paradoxinteractive.com
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 20,72%, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
62
3 283
1 289
467
479

2018
68
3 118
1 128
455
405

2017
73
2 470
813
352
243

2016
70
1 636
659
317
194

Vd har ordet
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Prisbelönta Spiltan Fonder
3,6% av Spiltans substansvärde
Framgångarna fortsatte under 2019 och det förvaltade kapitalet
ökade från 50 till 68 miljarder kr. Fondernas avkastningar under
året är den viktigaste anledningen till det starka inflödet.
Avkastningarna har även uppmärksammats på andra sätt. I början av
2020 blev Spiltan Aktiefond Stabil utsedd till Årets Sverigefond 2019
av Privata Affärer. ”År efter år har fonden levererat hög avkastning till
låg risk”, löd motiveringen. Dessutom blev Spiltan Aktiefond Invest
mentbolag framröstad till Läsarnas Favorit för femte gången på åtta
år. Inflödet påverkas också av att bolaget fortsätter arbeta för att öka
kännedomen om sitt utbud. Spiltan Fonder har som vanligt farit land
och rike runt under året och informerat om sina produkter på ett stort
antal lokala sparevent. Fondbolaget har även träffar med lokala råd
givare, en kanal som blivit allt viktigare för att nå ut till slutkunderna.
Om du är intresserad av Spiltan Fonders presentationer kan du hitta
deras reseschema på spiltanfonder.se.
Ny fond-i-fond
Under året lanserades den nya fonden Spiltan Enkel som är en fondi-fond med Spiltan Fonders hela utbud av fonder. Den ger en bra mix
för ett långsiktigt sparande. Målsättningen är en fördelning på cirka
70% i aktiefonder och cirka 30% i räntefonder. Fondbolaget har inga
tillstånd för rådgivning och får ofta frågan vilken fond man ska spara i.
Genom Spiltan Enkel har man nu en produkt som man kan berätta om

Siffror för 2019 är preliminära.

Spiltan Fonder

Vd har ordet

när den som frågar är osäker vilken av fonder
na man ska välja. Spiltan Enkels placeringsmix
liknar den som vi sedan 2004 haft i Spiltans
Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP) som är en flexibel tjänstepen
sionslösning framförallt för egenföretagare. SGP har haft en mycket fin
utveckling i jämförelse med traditionella pensionslösningar, trots att
de har en liknade fördelning mellan aktier och ränteplaceringar. Under
2019 hade SGP en avkastning på 25,3%, vilket kan jämföras med en
genomsnittlig avkastning på 13,1% hos de 12 största livbolagen.
Fortsatt stor tillväxtpotential
Trots framgångarna finns det fortfarande aktieägare i Spiltan som
inte använder Spiltan Fonder för sitt löpande månadssparande eller
PPM-sparande.
Med ökade regelkrav för fondbolag är det också mycket svårt att
starta nya fondbolag. Det är tråkigt för konkurrensen i branschen men
bra för etablerade fondbolag som Spiltan Fonder. Notera också hur det
förvaltade kapitalet de senaste 10 åren ökat från 800 miljoner kronor
till över 68 miljarder kr. Även om Spiltan Fonder har rönt stora fram
gångar förvaltar de mindre än 1% av det svenska fondkapitalet. Med
andra ord finns det glädjande nog fortsatt stor tillväxtpotential.

B

Fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning och låga avgifter.
spiltanfonder.se
2019 2018
Andel av Spiltans substansvärde (%)
3,6
2,5
Spiltans ägarandel på 80,0%, uppskattat värde (Mkr)
193
113
Förvaltat kapital, ca (Mkr)
68 000 50 373
Omsättning, ca (Mkr)
264
180
Resultat före skatt, ca (Mkr)
87
53
Antal anställda
17
17
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Spiltans Per H Börjesson deltar
i debatten, här i SvD Näringsliv
den 21/10 2019.

Spiltan Fonders fonder i PPM
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Sverige
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Enkel – startade 24 juni
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Högräntefond
Spiltan Räntefond Sverige

PPM-nr
229 184
152 181
272 898
–
–
465 147
972 497
560 599

Avkastning 2019
37,2%
47,3%
44,7%
41,0%
7,5%
32,0%
4,7%
1,9%

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Hela PPM-systemet hotat
I november kom en ny utredning om premiepenskyddet som redan genomförts i PPM-systemet.
sionen med ett förslag om ett upphandlat fondInförandet av PPM var en viktig anledning till
torg som ska ersätta det nuvarande systemet
varför Investment AB Spiltan startade Spiltan
med öppet fondtorg. Tyvärr kan det vara ett
Fonder som har skapat stora värden
första steg i en nedmontering av hela
för 100000-tals svenskar. Efter
PPM-systemet och möjligheten
många år med framgångar
att påverka sin pension. Du
spelar premiepensiokan läsa mitt remissvar på utnen en mindre roll för
Idag 43 miljarder till PPM varav ca
redningen på Sparklubben.
fondbolaget, men jag
29 miljarder till utlandet som sänker
kronkursen. Med nya PPM utredningens
se. Jag har påpekat följande
upprörs ändå av att man
förslag kommer det att bli ännu värre.
konsekvenser om förslaget
försämrar pensionssysVore det inte bättre att svenskt pensionskapital satsades ännu mer på
genomförs:
temet, just när människor
svenska aktier som skapar svenska
• Minskad konkurrens i
behöver en högre penarbetstillfällen?
fondbranschen
sion i takt med att vi lever
@Spiltan på Twitter
9/12 2019
• Mindre kapital till svenska
allt längre.
företag, framförallt små och
Oberoende av vad som
regionala börsbolag
händer med PPM så kommer Spiltan
• Sämre förutsättningar för utbildning i
Fonder fortsätta sträva efter att skapa överavsparande, när möjligheten att ta ett större
kastningar för svenska sparare. Den eventuella
ansvar för sin pension försämras
nedmonteringen av PPM-systemet kommer att
påverka bolaget i begränsad omfattning, då ca
Jag uppmanar därför alla Spiltans aktieägare
12% av Spiltans Fonders intäkter kommer från
att försöka påverka era politiker. Be dem slänga
premiepensionen.
den nya utredningen i papperskorgen! Det
räcker med de 29 förbättringar i konsument-
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Green Landscaping, A J Ahlströms största innehav,
arbetar med skötsel och finplanering av utemiljöer.

Nytt
bolag!

Siffror för 2019 är preliminära.

Hela resesällskapet utanför Berkshire Hathaways kontor.

Presentation av Spiltan på 16 Value Investor Conference.

Omahas lokal-tv får årets scoop!

ske fondförvaltaren Peter Lynch, som gjorde
lokala observationer innan han köpte in sig i
olika bolag.

Borsheims juvelerarbutik och restaurang
kedjan Dairy Queen. På NFM gjorde jag den
Presentation av Spiltan
intressanta observationen att de använde di
Under dagarna i Omaha fick jag som
gitala prisetiketter från det svenska
vd möjlighet att presentera Spiltans
bolaget Pricer.
aktieresa med Warren Buffett som
Efter hemkomsten till
förebild på ”16th Value Investor
Sverige och ytterligare analys
Conference”. Vi har ju långt kvar
av bolaget köpte Spiltan 1%
Nej. Warren Buffett fick inte
ekonomipriset i år heller.
innan vi kan mäta oss med Berk
av aktierna i det börsnoterade
@Spiltan på Twitter
shire,
men åtminstone när det
Pricer. I skrivande stund har
14/10 2019
gäller aktiviteter på årsstämman
aktiekursen stigit med cirka
har Spiltan i vanliga fall målsättningen
60% eller 10 miljoner kr. Manövern
att ha en ännu trevligare stämma med fler
var en klassisk så kallad ”lynchning”,
aktiviteter.
uppkallad efter den legendariske amerikan

Siffror för 2019 är preliminära.

Berkshire Hathaway

P

Amerikanskt multinationellt investmentbolag, med bl a GEICO,
BNSF, Kraft Heinz Company och Coca Cola i portföljen.
berkshirehathaway.com
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 0,00002%, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mdr dollar)
Resultat före skatt, ca (Mdr dollar)
Antal anställda (varav 26 på huvudkontoret)

2019
2018
1,8
1,8
95
254
248
50
2
391 539 389 373

Investeringsbolag som främst investerar i små och medelstora
bolag i Norden som har ambition att kunna bli marknadsledande.
andersjahlstrom.se

Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
213
56
116

9,3% av Spiltans substansvärde

1,8% av Spiltans substansvärde

Stämma och företagsbesök
I maj 2019 genomfördes den årliga resan till
Berkshirestämman. Dagen innan stäm
man gjordes en rundtur på Buffetts lokala
bolag som Nebraska Furniture Mart (NFM),

P

Övriga etablerade bolag

Berkshire Hathaway
Med en kassa på 130 miljarder dollar, stor
portfölj av noterade aktier, många helägda
dotterbolag i olika branscher samt lång histo
rik kan man verkligen konstatera att Warren
Buffetts Berkshire Hathaway är ett etablerat
bolag. Aktien har också en begränsad nedsida
då bolaget köper tillbaka aktier över markna
den. Under 2019 spenderade Berkshire cirka
5 miljarder US-dollar på aktieåterköp (mot
svarande omkring 1% av aktierna i bolaget).

Byggmästare Anders J Ahlström

I början av året investerade Spiltan i
en aktiepost på 6% i Byggmästare A J
Ahlström som är noterat på First North.
Bolaget är ett investmentbolag med mål
sättning att investera i minoritetsposter
i onoterade och noterade bolag. Efter att ha sålt ett stort fastighets
bestånd i Alvik utanför Stockholm har bolaget en kassa på 625 miljo
ner kronor (55% av substansen) som kan ge goda förvärvsmöjligheter
om det kommer en nedgång på börsen. Bolaget är också största ägare
i Green Landscaping noterat på First North och har även en post i
onoterade vårdbolaget Olivia (där Spiltan också har en liten post via
en Procuritasfond). Huvudägare i Byggmästare Ahlström är Mikael
Ahlström som var grundare till riskkapitalbolaget Procuritas. Han har
varit med i Spiltans nätverk sedan 1990-talet.

På nästa uppslag beskrivs några av våra större innehav i etablerade
bolag. Ett nytt innehav som tillkom under förra året är Swedencare,
som gör hälsovårdsprodukter till hundar och katter. När husdjur blir
en del av familjen lägger man alltmer pengar på sina djur vilket gynnar
bolag som Swedencare. Sedan Spiltan köpte aktieposten har aktien
ökat från 49 kr till 93 kronor vid årets slut.
I april noterades också vindkraftsbolaget Slitevind på First North
som Spiltan investerade i redan 2010 när bolaget fortfarande var
onoterat. I slutet av året deltog Spiltan i en riktad emission i Slitevind
och nu äger vi 10% av bolaget. Slitevind har ett antal vindkraftverk
runt om i landet men förvärvar också lite mindre vindkraftsparker till
förmånliga priser. Under åren har vindarna växlat men nu ser framtids
utsikterna för denna typ av förnybar energi mycket ljus ut.

Efter en riktad emission förra året äger nu Spiltan 10% av Slitevind.

Så utformar vi våra stämmor
Genomförande
Lördag
Inbjudan via mejl
Utställningar portföljbolag
Filmvisning
Seminarium om sparande
Tävlingar
Q&A
Bolagsstämma
Antal deltagare
Mat
Aktieägargåvor
Pris till entreprenör/omröstning

Berkshire Hathaway
✔
✘
20 000 m2
✔
✘
Kasta tidningar
5 timmar
0,5 timme
40 000+ (13 %*)
Gratis frukost
✘
✘

Spiltan
✔
✔
200 m2
✔
✔
Frågetävling
1 timme
1 timme
650+ (20 %*)
Gratis lunch och vin
✔
✔

Sveriges trevligaste extra bolagsstämma hölls på Boulebar, ett av Spiltans
etablerade portföljbolag. De aktieägare som ville fick spela boule och
mingla före och efter beslutet om att genomföra aktiesplit och inlösen
program. Foto: Rickard Croy.

*) andel av totalt antal aktieägare
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Samtliga siffror för 2019 på detta uppslag är preliminära.

B

B

Sura Magnets

AktivBo

Utveckling och tillverkning av bl a plastbundna magneter för
fordons- och medtechindustrin. suramagnets.se

Arbetar med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för
verksamhetsstyrning. aktivbo.se

Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
84
1
40

2018
92
8
36

Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
46
1
36

2018
40
2
33

B

P

Swedencare

CoolStuff

Erbjuder en bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa till
den globala husdjursmarknaden. Noterat på First North.
swedencare.se

E-handel med unika ”coola” produkter. coolstuff.se
19/20*
Andel av Spiltans substansvärde (%)
1
Spiltans ägarandel på 27,00 %, uppskattat värde (Mkr)
46
Omsättning, ca (Mkr)
207
Resultat före skatt, ca (Mkr)
0
Antal anställda
38

18/19

Nytt
bolag!

201
-3
42

		
2019
Andel av Spiltans substansvärde (%)		
0,5
Spiltans ägarandel på 1,9%, värde (Mkr)		
28
Omsättning, ca (Mkr)		
127
Resultat före skatt, ca (Mkr)		
37
Antal anställda		
42

B

P

Slitevind
Äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och Finland.
Noterat på First North. slitevind.se

JLM
Specialmaskiner för horisontalborrning. jlm.se
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
255
7
41

Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 10,0%, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2018
230
8
41

2019
0,8
42
104
19
6

2018
77
4
4

B

P

Teqnion
Koncern med fokus på företagsförvärv och företagsutveckling inom
tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Noterat på First
North. teqnion.se

Berkway
Investmentbolag i noterade och onoterade bolag,
som FemtioFemPlus (bilden). berkway.se
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
0
1
0

Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 7,30%, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2018
0
1
0

2019
0,5
29
580
36
214

2018
296
36
164

P

A

Garpco

Boulebar

Ägare av industribolag. Aktien handlas på Pepins.
garpco.com
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 11,1 %, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda
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2019
0,6
33
372
10
263

Driver boulebarer i Sverige och Danmark.

2018

boulebar.se
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

378
20
274
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2019
193
0
190

2018
183
-2
190
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FASTIGHETSBOLAG

Samtliga siffror för 2019 på denna sida är preliminära.

Nytt
bolag!

P&E

A

Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter i nära
samarbete med sina uppdragsgivare. poep.se

2019
Andel av Spiltans substansvärde (%)	
3,5
Spiltans ägarandel på 20,03%, uppskattat värde (Mkr)	 185
Omsättning, ca (Mkr)
124
Resultat före skatt, ca (Mkr)
13
Antal anställda
57

I februari investerade Spiltan 185 miljoner kronor för att få ett ägande på
20% i fastighetskoncernen P&E. Bolaget har under över 25 år byggt upp
en organisation för att utveckla och sedan förvalta och äga fastigheter till

sammans med stora institutioner som Regio, Alma
Property Partner och Svea Fastigheter/Brunswick
Real Estate. P&E tar alltid en egen ägarandel i
fastigheterna och exempel på bestånd är nybyggda
Linnéuniversitetet i Kalmar, bostadsprojektet
Linnéstaden i Kalmar och Ralf Ekblad Fastigheter i Jönköping.
Totalt har P&E delägande i över 200 olika fastigheter runt om i
Sverige. Planen är att med Spiltans kapital ta större positioner och
även öka andelen majoritetsägda fastigheter. Ett sådant exempel är
den gamla Volvofabriken i Kalmar på köpcenterområdet Hansa City
(där P&E även sköter förvaltningen av de flesta fastigheterna). P&E
har kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm och har affärsområde
na bostäder, samhällsfastigheter, industri och handel.
I slutet av året bildade P&E, Spiltan och en svensk pensionsstif
telse det nya bolaget P&E Samhällsfastigheter. Planen är att bygga
och sedan förvalta samhällsfastigheter på lång sikt runt om i Sverige.
Exempel på byggnationer som startat är en skola till Mörbylånga
kommun på Öland och ett djursjukhus i Jönköping.
Resterande aktier i P&E ägs av familjen Persson i Kalmar. De valde
att sälja en del av aktierna i bolaget till Spiltan för att vi är extremt
långsiktiga och inte har någon exitstrategi. Precis som familjen med
andra ord. Det visar värdet av det varumärke Spiltan byggt upp under
20 år. Vi kan göra affärer som få andra har möjlighet att genomföra.

Polishuset i Kalmar är byggt av fastighetsbolaget P&E.

Fastighetsbolag
9% av Spiltans substansvärde

Kuststaden Projektutveckling

Med de allt lägre nivåerna på räntor har fastighetsbolag under många år levt under
mycket gynnsamma förhållanden. Även om direktavkastningarna som man köper
fastigheter till har gått ned, blir det mycket goda avkastningar på den egna insatsen.
Förutsättningen är att man belånar 60–80% av investeringen.

B

Långsiktig fastighetsägare med stark lokal anknytning.
kuststadenprojekt.se
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 17,07%, uppskattat värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda
*) Inklusive värdeförändringar fastigheter

2019
2,0
102
102
148*
4

2018
65
325*
11

Ett enkelt räkneexempel kan illustrera hur detta fungerar:
   Direktavkastning på fastigheten
5%
   Lån med 2% ränta på 70% av investeringen	-1,4%
   Kvar till dem som satsat det egna kapitalet
3,6%
Den löpande avkastningen på den egna insatsen (30% av det
investerade kapitalet) blir då 3,6 ÷ 30 = 12%.
God avkastning till relativt liten risk
Om man kan få 12% i avkastning på den egna insatsen till relativt låg
risk och alternativet är ränteplaceringar som ger ingen eller liten rän
ta förstår man att det har varit gynnsamt med fastighetsinvesteringar.
Givetvis finns det en risk i investeringen om räntorna skulle gå upp
eller om hyresgästen säger upp kontraktet och flyttar. Samtidigt kan
det finnas potential i att höja hyran om man fyller vakanser eller gör
ombyggnationer som ökar hyresintäkten. Man kan också öka intäkter
na genom att utnyttja byggrätter som finns på tomten.
Långsiktighet vinner
Som vanligt är vinnarna de som köper och behåller fastigheterna lång
siktigt. Det har skapats otroliga stora förmögenheter bland fastighets
18
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SBB (Samhällsbyggnadsbolaget)
ägare över tid. Spiltan har varit med i ett antal fastighetsbolag, men
de sämsta affärerna vi gjort är när vi sålt bra fastigheter för tidigt.
Det bästa exemplet var när vi sålde vårt innehav i bostadsfastighets
bolaget Förstaden med en vinst på 120% efter ett års innehavstid
1998. Om vi hade behållit bolaget med bostadsfastigheter i Stock
holms södra förorter hade vi idag kanske haft 50 gånger pengarna.
Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

P

Långsiktigt ägande av svenska och nordiska samhällsfastigheter.
Noterat på Nasdaq Nordic Large Cap. sbbnorden.se
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 0,29%, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

2019
2,0
69
1 996
3 137
173

2018
1 680
1 904
132

I samband med att ägar
na i ”gamla” Kuststaden
sålde sina aktier i bolaget
till det noterade fastighetsbolaget SBB år 2017 köpte ägarna ut ett antal
projektfastigheter och bildade Kuststaden Projektutveckling. Därefter
köpte bolaget ett bostadsbestånd på 600 miljoner kronor utanför ring
muren i Visby. Kuststaden Projektutveckling har faktiskt ökat med cirka
400% i värde de senaste tre åren, vilket är en mycket högre avkastning
än exemplet i början på avsnittet om fastigheter. Framgångarna beror
på vinster i ett antal bostadsrättsprojekt, renoveringar av lägenheter i
existerande bostadsfastigheter och ökande värden på fastigheterna när
direktavkastningskraven sjunkit med de sänkta räntenivåerna. Under
2020 har Spiltan fattat beslut om att investera ytterligare 50 miljoner
kronor i Kuststaden Projektutveckling.

I samband med försäljningen av ”gamla” Kuststa
den till fastighetsbolaget SBB fick Spiltan både
kontanter och aktier i SBB. Bolaget har haft en
fantastisk utveckling på börsen och har ökat med
cirka 400% i värde. Bolaget har givetvis gynnats
av ränteläget men också byggt upp en positiv image i snabb takt
och på så sätt lyckats sänka lånekostnaderna markant. Under slutet
av 2019 sålde Spiltan ungefär hälften av aktierna i SBB för att kunna
investera i de onoterade fastighetsbolagen beskrivna ovan.
Vd har ordet
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Vadå Spiltan Ventures?
Tanken med att ha en portfölj med tillväxtbolag är att skapa högre

typ av bolag och hjälpa dem att växa. Det är också stimulerande att

avkastning än om Spiltan bara investerat i stabila bolag. Med dessa

arbeta med ambitiösa entreprenörer, se hur de skapar nya jobb och

investeringar tar vi ofta högre risk och får lägga ned mer tid, men

spännande lösningar och tjänster.

potentialen i dessa bolag är också stor. Tack vare våra nyanställda

Följ mig på Twitter!
@Spiltan

På sid 23–24 finns några av våra venturesatsningar beskrivna.

investment managers har vi nu större resurser att arbeta med denna

Per Håkan Börjesson @Spiltan 21/5 2019
Läser i senaste Economist om Long Term
Exchange i San Francisco som ger fördelar
till långsiktiga ägare. @Spiltan startade redan
2002 Alternativa aktiemarknaden med samma
idé som nu är en del av @Join_Pepins.
1

Missa aldrig en Spiltannyhet
Under året som gått har Spiltan fått nästan tusen
nya aktieägare. För första gången har vi passerat 4000 aktieägare i vårt nätverk och jag
hoppas att vi blir ännu fler. Många av våra nya
aktieägare saknar vi mejladress till. Då vi ser
våra aktieägare som partners uppskattar
vi att dela med oss och kunna kommunicera via exempelvis nyhetsbrev. Där
får du som aktieägare regelbunden

information om substansvärde och vår utveckling, investeringar och ibland även inbjudningar
till evenemang som föredrag, biovisningar och
kanske börsintroduktioner.
Får du inte våra nyhetsbrev kan du anmäla
dig via spiltan.se alternativt skicka ett mejl till
Elin på elin@spiltan.se och be henne att lägga
till dig på utskickslistan.

65 år – men inga planer på pensionering
Vid den extra stämman den 27 oktober (dagen före min 65-årsdag) när
Spiltan fattade beslut om split och ett inlösenprogram fick jag givetvis
frågan om jag tänkte gå i pension. Svaret är att jag inte har några sådana planer. Jag brukar till och med skoja om att det är farligt för hälsan
att gå i pension.
Ingen vet hur man åldras men om jag blir för gaggig har Spiltans
aktieägare fyra nivåer av skydd för felaktiga beslut. De allra vildaste
idéerna stoppas redan vid köksbordet av hustrun. Sedan brukar
Spiltans ordförande säga nej till en del förslag. Därefter har vi en
investeringsgrupp som går igenom alla investeringar. Den består av
Spiltans fyra investment managers, CFO och kommunikationsansvarig.
Slutligen fattar Spiltans styrelse beslut om nya investeringar. Notera
även att det är Spiltans investment managers och styrelseledamöter
som sköter och ansvarar för huvuddelen av våra investeringar. Med
en större organisation och utökade resurser är Spiltan väl rustat för
framtiden.
En allmän reflektion är också den stora åldersnojan i Sverige. Titta
bara på snittåldern 73 år på de ledande kandidater som ställer upp i
det amerikanska presidentvalet (och de lär väl ha ambitioner att arbeta
fyra år till). Jag noterar också att favoriten Warren Buffett fyller 90 år
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2009 till 2019 – ett
fantastiskt årtionde
för Spiltan
Under de senaste tio åren har Spiltan
faktiskt varit bland de tio bästa aktieplaceringar man kunde gjort på Stockholmsbörsen. Kursen på Spiltanaktien var 6,50
kr den 31/12 2009 (justerat för split) och
120 kr 31/12 2019. Substansvärdet har under
samma period ökat från 160 miljoner kr till
nästan 5,4 miljarder kr.

placeringar som inte är möjliga för andra
aktörer. Vi har visat fördelarna med att vara
långsiktiga.
Nu ser jag fram emot ett nytt årtionde
och nya framgångar tillsammans med er.

1

14

Per Håkan Börjesson @Spiltan 16/8 2019
Trots bra rapport är @PdxInteractive ned 10% i
veckan. Går att handla med 29% rabatt via Inv
AB @Spiltan på @Join_Pepins tom måndag
(eller utan rabatt men då får man 2 miljarder
kronor i spännande onoterade och noterade
bolag gratis) Mer info http://spiltan.se
2

4

26

Per Håkan Börjesson @Spiltan 22/8 2019
Läs mitt senaste inlägg om att det faktiskt går
att bli miljonär med PPM-systemet. Ofattbart
att några politiker vill minska valfriheten enligt
devisen ”att fattigdom bärs bäst om den delas
lika”.
5

9

70

Ett nytt decennium tar vid

Uppvaktning av födelsedagsbarnet i samband med den extra års
stämman i oktober.

2020 och personligen litar jag mer på en pigg 90-åring än en trög
50-åring. Ålder är egentligen en otroligt dålig indikation på någons
arbetskapacitet.

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Frågan är då givetvis hur det kommer att
gå nästkommande tio år. En stor nackdel är
att ju mer kapital man har att förvalta desto
svårare blir det att få höga avkastningar.
Men med en spännande portfölj av noterade aktier och en unik portfölj av onoterade
bolag tror jag att Spiltan har alla möjligheter
att bli en betydligt bättre placering än en indexfond fokuserad på den svenska börsen.
Med vårt varumärke kan vi dessutom göra

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Per H Börjesson, vd
februari 2020

Per Håkan Börjesson @Spiltan 14/12 2019
Var trevligt att äta julbord med ekonomiförfattare på http://sternersforlag.se. @Kavastu höll
med om att alla svenskar borde sluta köpa
lotter. Han arbetade i mammas tobaksaffär och
har sett hur många köpte trisslotter trots att
man måste köpa för 34 Mkr för att vinna 1 Mkr.
5

3

38
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SPILTAN VENTURES

Några av Spiltan Ventures innehav
Följdinvesteringar 2019 i NuvoAir, Qvalia och XMReality
Försvarad andel i NuvoAirs nyemission
NuvoAir gör en förenklad spirometer som kan
göra stor skillnad för de miljoner människor
som lider av astma eller andra andningssvårig
heter. Under året gjordes en nyemission i
medtechbolaget där Industrifonden kom in
som delägare och Spiltan investerade 7 miljo
ner kr i emissionen vilket motsvarar vår andel.
NuvoAirs Air Smart spirometer är den första
”ultraportabla” spirometern. I slutet av 2019 fick
den ett FDA-godkännande, vilket öppnar upp
USA – världens största marknad för produkten.

Spiltan Ventures
5% av Spiltans substansvärde
Idén till att skapa ett eget affärsområde som förtydligar Spiltans tillväxtinvesteringar
har vuxit fram gradvis under de senaste åren. Göran Pallmar, en av våra Investment
Managers, presenterade idén för Spiltans styrelse våren 2019 med positiv respons.
Här berättar han om tankegångarna bakom det nya sättet att presentera denna del
av Spiltans portfölj.

Hur har initiativet mottagits bland aktieägarna?
– För mig blev det väldigt
tydligt på Spiltans
årsstämma

2019 att intresset för våra tech- och tillväxtinvesteringar är stort. Vi
pratade om ett antal investeringar i teknologidrivna tillväxtbolag på
seminarierna och många aktieägare kom fram och tackade efteråt och
under resten av dagen. Många var nyfikna och ville höra mer om hur
vi resonerar kring den här typen av bolag.

Spiltan Ventures

om fakturahantering, leverantörsregister och
bokföring. Tjänsten upptäcker också misstag
och bokföringsavvikelser och hjälper därmed
till att skapa ordning i redovisning och und
vika exempelvis dubbelbetalningar.

NuvoAir
Det gäller att förstå vad det är som
bygger värde i bolaget och om det är
hållbart på lång sikt.

Arbetar med digitala lösningar för diagnostik av lungsjukdomar.
nuvoair.com
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 23,09%, uppskattat värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

Vilka typer av bolag finns representerade i Spiltan Ventures idag?
– Den gemensamma nämnaren för Spiltan Ventures-portföljen är att
bolagen ofta skalar och växer med hjälp av sin teknologi snarare än med
ökat antal anställda. AI, medtech, adtech, e-handel, business-to-busi
ness, software-as-a-service-företag och andra branscher finns represen
terade. När vi investerar tittar vi bland annat på om affären är skalbar
och bevisad, det vill säga om det finns en betalningsvilja för bolagets
produkter och tjänster. Marknaden får gärna vara global och växande
så att det finns en stor potential. Det gäller att förstå vad det är som
bygger värde i bolaget och om det är hållbart på lång sikt. Är teamet
och entreprenören drivet och förtroendeingivande? Sedan gäller det
att priset är rätt, det vill säga värderingen av bolaget. Det kan vara ett
fantastiskt team och företag, men om det är för dyrt kan det fortfarande
vara ointressant ur Spiltans perspektiv.
Hur arbetar Spiltans Investment Managers med att skapa
värde i bolagen?
– Vi arbetar aktivt – och gärna proaktivt. Bland annat sitter vi i
styrelsen och tar ansvar för bolagens utveckling långsiktigt. I till
växtfaser kantas entreprenörsresan av många olika utmaningar.
Då är det väldigt värdefullt för entreprenörer och ledning att
ha en aktiv ägare som bollplank. Inom Spiltans investerar
team har vi arbetat med många olika företag och kan därför
också dra nytta av varandras erfarenheter. På så sätt ger vi
nödvändig feedback och stöd till våra portföljbolag. Att
bygga bra bolag tar tid, så det gäller att vara långsik
tig och uthållig.
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2019
0,5
26
12
-9
16

2018
10
-7
11

E

Qvalia
Automation av finansiella transaktioner för stora företag.
qvalia.com
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 34,90%, uppskattat värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda
Samtliga siffror för 2019 på denna sida är preliminära.

Varför Spiltan Ventures?
– Spiltan har en lång historik med medvetna investeringar i bolag
i tidiga faser. Investeringarna i Paradox och Spiltan Fonder är parad
exempel på hur sådana satsningar har gett fantastisk avkastning.
Samtidigt är tillväxtinvesteringarna mer riskfyllda än exempelvis
fastigheter. Därför är det viktigt ur ett Spiltanperspektiv att tydlig
göra att det är den totala exponeringen mot dessa tidiga bolag som är
intressant. Enskilda bolag kan gå sämre eller bättre, men vår samman
lagda portfölj är diversifierad.
– Spiltan Ventures är också ett viktigt verktyg för att utveckla
Spiltan som varumärke och få fler spännande bolag att upptäcka
oss, och därmed möjliggöra fler
potentiella investeringar. Det
är många entreprenörer
som ännu inte vet att vi
även investerar i tidigare
skeden.

Utökat ägande i Qvalia
Spiltan gjorde också en tilläggsinvestering
på 12 miljoner kr i portföljbolaget Qvalia. De
senaste åren har bolaget utvecklat en moln
baserad mjukvara för fullständig automati
sering av ekonomiprocesser. Det kan handla

Större andel i XMReality
Under 2019 ökade Spiltan även investeringen i
portföljbolaget XMReality. I mars 2020 garan
terade vi också bolagets nyemission och vårt
innehav uppgår till 24,3% av kapital och rös
ter. Bolagets Remote Guidance lösningar (med
Augmented Reality mjukvara) gör att man
kan kommunicera betydligt mer effektivt på
distans än tidigare. Förutom rena videosamtal
kan man även peka och demonstrera hur olika
åtgärder ska utföras – det är därför som AR på
svenska brukar kallas för förstärkt verklighet.
Med hjälp av experter som kopplar upp
sig på distans kan lokala arbetare felsöka och
reparera maskiner och apparater på samma
sätt som om experten stod vid sidan om och
visade hur de ska göra. Det minskar resandet
och allt som behövs på plats är en mobil
telefon med internetuppkoppling.

2019
0,6
36
66
0
47

2018
69
1
50

P

XMReality
AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester,
pekare och stillbilder. Noterat på First North. xmreality.com
Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 14,45%, värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

2019
0,1
7
12
-27
17

2018

Spiltan Ventures

10
-29
23
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Pepins

P

Marknadsplats för onoterade aktier med spridd ägarbild. Aktien
handlas på den egna marknadsplatsen. pepins.com

Samtliga siffror för 2019 på denna sida är preliminära.

Andel av Spiltans substansvärde (%)
Spiltans ägarandel på 20,23 %, uppskattat värde (Mkr)
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
0,5
29
18
-14
19

2018
17
-20
18

A

Besedo
Filtrerar bort olagligt och olämpligt innehåll, och motverkar
bedrägerier på nätet. besedo.com
Omsättning, ca (Mkr)
Resultat före skatt, ca (Mkr)
Antal anställda

2019
112
-4
247

2018
129
-29
368

Totalt har Pepins nu gjort emis
sioner som tillfört 37 bolag mer
än en miljard kr i tillväxtkapital
och 32000 delägare. Under året har 13 emissioner genomförts. Pepins
gjorde också en framgångsrik exit i United Spaces där investerarna
(inklusive Spiltans 4 miljoner kronor i bolaget) nästan dubblade insat
sen på ett år.
Pepins andra affärsområde är handelsplatsen för onoterade aktier.
Under 2019 blev handelsomsättningen nästan 197 miljoner kronor och
Spiltanaktien stod för en stor andel av handelsvolymen. Pepins har an
sökt om att få bli en MTF (Multi Trading Facility). Ett godkännande av
Finansinspektionen skulle underlätta aktiehandeln. Aktierna skulle i
så fall bli skattemässigt noterade och kunna ägas via kapitalförsäkring
eller ett ISK (investeringssparkonto). Spiltan kommer att välja denna
handelsform och hoppas att det kommer att öka intresset för vår aktie
ytterligare.
Under 2019 startades också ett tredje affärsområde, Pepicon.
Det är en plattform för tillväxtbolag att organisera och förenkla
möjligheterna att attrahera tillväxtkapital. Pepicon kommer att
underlätta arbetet för Pepins att genomföra emissioner samtidigt som
konceptet kan komma att generera egna intäkter som en så kallad
Software-as-a-Service-lösning.

Besedo filtrerar bort olämpligt och
olagligt innehåll på nätet. Med kunder
som Blocket, Ebay, Tinder, Match.com
och nya aktörer i delningsekonomin som
AirTasker och BlaBlaCars är bolaget välpositionerat för att möta det
snabbväxande behovet av ett tryggare internet.
Bolaget har kontor i Colombia, Malaysia, Malta, Rumänien,
Frankrike – och Sverige. På så sätt lyckas man täcka många språk och
tidszoner för att erbjuda bästa möjliga service, dygnet runt. Fram till
2016 städades internetsidorna manuellt men efter investeringar inom
AI och maskininlärning är drygt 90% av arbetet automatiserat i dag.
Moderering av innehåll (content moderation) är en växande mark
nad och Besedo har ambitionen att bli bäst i världen på området. Utan
moderering kan mellan 10–15% av allt som syns på exempelvis en
köp- och säljsida vara bedrägeriförsök. Behovet av tjänsten är därför
omfattande. Stora megatrender som delningsekonomin och digitalise
ring hjälper också till att driva på tillväxten.
Petter Nylander, tidigare vd för Unibet, TV3 och Universum har
tagit över vd-rollen och ska flytta fram Besedos positioner. Satsningar
på marknadsföring och försäljning ska öka samtidigt som bolaget
fortsätter att utveckla sin teknik.

Vi är långsiktiga i allt vi företar oss, med målsättningen att Spiltan ska ha evigt liv. Med
den inställningen fattar man andra beslut.
Per H Börjesson

Vårt hållbarhetsarbete
En hållbar utveckling uppfyller behoven hos nuvarande generationer
utan att äventyra kommande generationers behov.
Ur Spiltans årsredovisning 1998.
Redan då hade vi en miljöpolicy
– mycket av den håller än idag.

Spiltan investerade 50 miljoner kr och var en av ankarinvesterarna i den
nyemission om 250 miljoner kr som Train Alliance genomförde inför sin
listning på Nasdaq First North i februari 2020. Vi har följt det hållbara och
lönsamma bolaget under fem års tid och investerat vid ett flertal tillfällen.

För att uppnå hållbar utveckling krävs en helhetssyn där man tar hän
syn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. För oss
på Spiltan är hållbarhet därför ett samlingsbegrepp för flera områden,
exempelvis miljö, jämlikhet, mångfald och att verksamheten bedrivs
på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Spiltan Ventures
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Att dra sitt strå till stacken
Med det sagt så åker alla våra medarbetare kollektivt till jobbet (eller
går och cyklar när det är möjligt). Vi återvinner, prioriterar tåg när vi
ska resa lite längre och gör skillnad där vi kan även i det lilla. Vi kan
naturligtvis alltid bli bättre – och vår strävan är att vi utvecklas precis
som våra portföljbolag, för varje år som går.

Hållbarhet är långsiktighet
Vi tror att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande
och hållbarhet. Vår långsiktighet skapar en stabil grund för bolagen

Vi investerade i Slitevind redan 2010 när bolaget fortfarande var onoterat.
Under 2019 utökade vi vårt innehav till 10% av kapital och röster. Med
ytterligare kapitalresurser kan Slitevind investera i fler mindre vindkraftsparker till attraktiva priser.
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och underlättar prioriteringar som inte alltid betalar sig på kort sikt.
Som aktiva investerare har vi dessutom ynnesten att kunna påverka
mer än de flesta. Den största påverkan vi kan göra är att undvika att
investera i – och därigenom stötta – bolag som går tvärs emot det
vi tror på. Vi investerar exempelvis inte i vapen, tobak, konsument
krediter och bettingbolag. När vi väl har investerat anstränger vi oss
för att styrelser och ledning i våra portföljbolag har de olika områdena
inom hållbarhet på sin radar och utvecklas över tid.
Det är också via påverkan på våra portföljbolag som vi kan göra
störst skillnad och det är där vi lägger vårt fokus.
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XMReality samarbetar med över 50 globala industriföretag som har börjat
anamma bolagets Augmented Reality-teknik för att underlätta servicearbete
på distans. Det minskar resandet och är ett exempel på hur innovation både
kan minska kostnader, öka kundnöjdheten och vara bra för miljön.

Hållbarhet
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”Bästa affären var en drink i baren till
min blivande hustru.” Per H Börjesson
berättar om sitt bästa köp i Dagens
Nyheters spalt Min ekonomi.

Hållbarhetsarbetet hos
två av våra tillväxtbolag
Vi passade på att intervjua Therese Lundstedt, vd för Urbangreen och
Petter Nylander, vd för Besedo om hur de arbetar med att skapa en bra
miljö. Dels i ordets strikta bemärkelse som omsorg om naturen, dels i en
mer social betydelse – omsorg om människor.

Therese Lundstedt

Petter Nylander

Du är sedan 2019 ny vd
för Urbangreen – vad
fick dig att ta upp
draget?
– Efter två år i Urban
greens styrelse behövde
bolaget en ny vd. Ett
uppdrag som omfattade
affärsutveckling, ledarskap och
bolagsbyggande för produkter och tjäns
ter som de facto gör gott för miljön och klimatet. Därtill fanns
kompetenta medarbetare och långsiktiga ägare såsom Spiltan
redan på plats. Självklart tackade jag ja till den möjligheten.

Mångfald är en av dina
hjärtefrågor – varför?
– Jag har lång erfarenhet
av att arbeta i interna
tionella företag och har
personligen upplevt hur bra
det är för innovationen när
man blandar människor med
olika bakgrund och erfarenheter.
När alla tänker lika skapas inga banbry
tande idéer eller tjänster. På Besedo strävar vi efter att nätet
ska vara en trygg plats. Ska man lösa det krävs det kreativitet
och nya infallsvinklar.

Vad kan företag göra för att främja hållbarhet?
– Klimatet är den enskilt största frågan för näringslivet idag.
Företagsledare, styrelseledamöter, investerare – ja, alla som
har möjlighet att påverka måste agera. Vi behöver alla se över
våra egna processer och produkter och kroka arm med bolag
och lösningar som kan påverka verksamheter och företag
till det bättre. Urbangreens lösningar höjer till exempel
fastighetsvärdet samtidigt som de bidrar positivt till att göra
våra städer hållbara. En win/win som borde vara självklar för
byggherrar och fastighetsbolag, med andra ord.

Vad är mångfald för dig?
– Jag har märkt att mångfald betyder olika saker beroende på
var man befinner sig. I Sverige har vi ett stort fokus på att få
jämställda bolag ur ett könsperspektiv. I många andra länder
är det etnicitet som man fokuserar på. Eller religion. För mig
hänger mångfald tätt ihop med meritokrati. Det gäller att
förebygga diskriminering och att skicklighet och färdighet
belönas.

vd Urbangreen

Hela er affärsidé bygger på miljötänk – finns det något
ni ändå kan förbättra?
– Det finns alltid något att förbättra. Om vi når ut bredare
och fortsätter att växa kommer vi också att göra fler städer
och fastigheter mer hållbara. Urbangreens fokus under 2020
är därför att effektivisera vår produktionsanläggning i Små
land för att kunna leverera avsevärt mycket mer sedum (gröna
tak) och att utföra fler större underentreprenadsprojekt än
tidigare år. Därtill kan vi arbeta med att få fler att få upp
ögonen för gröna tak vilket kan leda till en ökad efterfrågan
från hyresgäster, bostadsköpare och andra som i sin tur kan
påverka arkitekter och bygg- och fastighetsbranschen.
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vd Besedo

Hur arbetar ni med att främja mångfald på Besedo?
– Vi är ett globalt företag, med kontor i Europa, Asien och
Sydamerika. Jag är stolt över hur det reflekteras i vår orga
nisation och bland våra anställda. Vi är en blandad skara,
även i ledningen. När vi rekryterar försöker vi aktivt undvika
omedvetna fördomar.
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Spiltan i media
När Spiltan gör affärer har det ett nyhetsvärde och vi har fått mycket
uppmärksamhet i media under året som gått. Tidningen Fria Företagare
hade till exempel artikeln Kompisgänget lyckades i Spiltan. När tidningen
Börsveckan gjorde en analys av investmentbolag konstaterade man att
Spiltan med en avkastning på 795% de senaste fem år hade den bästa
avkastningen av alla investmentbolag. Rekommendationen blev köp.
Många uppmärksammade även vår aktiesplit och att Sveriges dyraste
aktie därmed blev lättare att köpa.
Vd Per H Börjessons böcker har nu sålt i över
350000 exemplar och väcker regelbundet uppmärksamhet. Till exempel hade Expressen i mars
en helsida med rubriken Företagsledarens sex
olika metoder för att bli miljonär. Dagens Nyheter
frågade ut Per Håkan om hur han förhåller sig
till sin ekonomi i sin populära privatekonomiska
spalt.

Sparrebellerna 2019

Spiltan har också förekommit i ett antal poddar under året. Podden ”Ordinary People who
do bad ass things” publicerade under sommaren
intervjun Så tog han aktieklubben till en miljardportfölj. Under hösten var Per H Börjesson även
med i Svenska Dagbladets podd ”Min första
miljon” och podden Peptalk med Philip Scholtzé i
avsnittet Förvärva, ärva och fördärva.
Det finns även ett antal filmklipp upplagda på
YouTube – sök på Spiltan om du är intresserad.
Bland annat har avsnittet där Per H Börjesson
beskriver ränta på ränta-effekten visats över
50 000 gånger. Vd:s personliga favoriter är
klippen med telefonsamtalen från statsminister
Stefan Löfvén som under två år avslutat filmerna
vi visat på årsstämmorna.

Ur årets e-postskörd

Sparrebellerna hittar du i nyhetsarkivet på Spiltans
hemsida samt på Sparklubben.se som är en separat
sajt om sparande.
Nr 126 Svenska Warren Buffett-bolag slår index
Nr 127	Det ska inte vara jobbigt att fondspara
– det ska vara enkelt!
Nr 128 Så här blir du miljonär på din PPM-pension
Nr 129	Börsen går upp tio år till (eller ned nästa
månad). Ingen vet.
Nr 130 Lotter är den sämsta affären du kan göra
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”Tack för väskorna, de kom väl till användning!”
Hälsningar från tre av våra aktieägare på resa
till Preikestolen i Norge.

”Stort tack från en stolt innehavare av
Spiltankepsen. Hälsa Per Håkan.”

Året som gått
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Foto: Rickard Croy.

Årets aktieägare #1

Sveriges trevligaste
årsstämma

Anders Kollberg
Sveriges trevligaste extrastämma?
På extra bolagsstämman den 27 oktober
beslutade aktieägarna om att genomföra en
aktiesplit på 100:1 i kombination med ett frivilligt
inlösenprogram. Därmed blev Sveriges dyraste
aktie lättare att köpa. Inlösenkursen fastställdes
till 125 kr per aktie (efter split).
Spiltan har alltid betraktat sina aktieägare
som partners och strävat efter att ordna Sveriges trevligaste årsstämma. Även denna extra
bolagsstämma gick i samma anda. Stämman
hölls hos portföljbolaget Boulebar.

Fler än 650 personer besökte Spiltans årsstämma 2019 på Circus i Stockholm – det var
nytt deltagarrekord. Dagen inleddes med två
parallella seminarier där våra aktieägare och
gäster fick träffa och lyssna på representanter
för Spiltan och Spiltan Fonder. Många av våra
portföljbolag var på plats och presenterade sig.
Det bjöds på mat och vin från vingården Domaine d’Escapat som Spiltan är delägare i.

Årets aktieägare #2

Sollos pris

Med glimten i ögat bjöds det utöver boule
även på pizza. Vd Per H Börjesson har många
gånger sagt att ”en pizza blir inte större när
man delar den”, när frågan om split har kommit
upp. Samtidigt är det bara att konstatera att
aktiepriset ändå har betydelse om man vill attra
hera nya aktieägare, även om det är ologiskt.
Numera säger vi på Spiltan att ”det är lättare att
äta en pizza om man delar den i fler bitar”.

Följ Aktiedrottningen på Twitter.
@aktiedrottning

”Aktiedrottningen”
Hur blev du aktieägare i Spiltan?
– Min första kontakt var genom fonderna. Inte
förrän jag hittade Pepins upptäckte jag själva
investmentbolaget. Jag såg den fantastiska
utvecklingen och tänkte att det var för sent att
hoppa på nu. Men när rabatten blev för stor
läste jag på, och insåg att tåget kanske gått,
men det finns många stationer kvar.
Unga Aktiesparare besöker Per H Börjesson.

Många seminarier
om sparande
Sollos pris på 100 000 kr riktar sig till en engagerad och driven entreprenör som
också gör något för andra entreprenörer. År 2019 röstade Spiltans aktieägare fram
Emely Crona Stenberg och Heja Livet som vinnare. På bilden syns även finalisterna Jessica Löfström och Gustaf Oscarsson, Kjell Rundqvist från Sollos priskommitté
samt pristagarna LitheBlås från Linköping som återigen utsågs till världens bästa
studentorkester.
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Spiltanaktien marknadsfördes vid ett antal träffar för
Unga aktiesparare och universitets finansklubbar
lokalt på Spiltans kontor samt ett antal externa träffar,
exempelvis Aktiespararnas Summer Camp i Tällberg,
Investment AB Chiffonjéns nätverksdag och en träff
med Family Business Network.
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I januari 2019 gjorde du en analys av
Spiltan på din blogg. Några kommentarer ett år senare?
– Ett år och +42% senare är jag så klart
oerhört glad över utvecklingen. Paradox
fortsätter leverera och Spiltan Fonder är kanske det mest underskattade av alla innehav.
Tillsammans med detta får vi en rad stabila
bolag och många oerhört intressanta tillväxtbolag. Med andra ord är allt sig likt, förutom
ytterligare bevis på vilken position Spiltan har.
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Du är också aktiv på Pepins, vad
tycker du om handelsplatsen?
– Pepins har på ganska kort tid byggt en
otroligt kraftfull plattform. Det är trevligt att
med små medel kunna investera i onoterade
bolag. Även om det finns mer att jobba på
tycker jag deras framtid ser väldigt ljus ut.
(Obs! Jag äger aktier i Pepins.)

Varför började du blogga?
– Främst för att sätta press på min egen analys, och ha material att reflektera kring som
utvärdering av utfallen. Dessutom var många
av mina favoritbolag nästan helt obevakade,
t ex NP3, Volati och ett flertal onoterade innehav från Pepins. Nu ger bloggen mig även
väldigt mycket glädje!

När Spiltans vd får mer konkreta frågor
om pensioner brukar han hänvisa till
Anders Kollbergs bolag Kollberg & Enqvist
(koen.se), ett av de få i pensionsbranschen
som bara tar betalt för sin tid (i stället för
kickbacks eller procent av förvaltat kapital).

Hur blev du aktieägare i Spiltan?
– Jag kände till Spiltan Fonder då jag
under många år arbetat med pensionsrådgivning, men fick första kontakten med Investment AB Spiltan på ett sparevent. Jag
köpte sedan 10 aktier för 22 000 kronor då
jag precis sålt min motorcykel för samma
belopp. Det blev den bästa mc-affären jag
någonsin gjort, för nu är ju aktierna värda
över 120 000 kr.

Vad har du sedan haft för kontakter
med Spiltan?
– Efter att ha träffat vd och diskuterat pensionsfrågor har jag också varit med på två
pensionsseminarier med Spiltans aktieägare, där jag bland annat berättat om hur man
ska ta ut sin pension. Jag sparar också i
Spiltan Fonder och även mina barn och
syskonbarn har investerat i Spiltans fonder.
Men mest arbetar jag med upphandlingar
av pensionslösningar till olika företag.

Du var också med på Berkshire
Hathaways stämma i maj?
– Ja, det var en spännande upplevelse
som var imponerande på många sätt.
Fantastiskt att dessa äldre herrar orkar sitta
och svara på frågor i fem timmar. Sam
spelet mellan dem var också fascinerande.
När Buffett gjorde längre utläggningar
kom Munger ofta med en kort snabb
kommentar.

Årets som gått
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Söker ditt företag
tillväxtkapital?
Spiltan har investerat i svenska företag
i över 20 år och vi vet hur man uppnår
snabb tillväxt. Genom att köpa minoritetsandelar erbjuder vi en möjlighet för
skickliga entreprenörer till fortsatt stort
ägande, inflytande och ansvar i det egna
bolaget. Genom långsiktighet, kompetens,
erfarenhet och personligt engagemang
skapar Spiltan förutsättningar för en stabil
utveckling och bra avkastning.

Våra investeringskriterier

Stående från vänster: Lorenzo Consoli (NuvoAir), Jon Svensson (AktivBo), Gustav Lidén (Flattered), Henri Taipale (Qvalia), Christian Omander (CoolStuff), Per-Olof Persson (P&E), Erik Brändström
(Spiltan Fonder), Per H Börjesson (Spiltan), Göran Pallmar (Spiltan), Kasper Ljungkvist (Berkway),
Daniel Larsson (FemtioFemPlus), Kajsa Knapp (CoolStuff). Sittande: Mikael Vaezi (Spiltan), Björn
Persson (Spiltan), Johan Castevall (XMReality), Tommy Andersson (Sura Magnets), Julia Reuszner
(Pepins), Håkan Sjunnesson (Spiltan), Katja Efron (Spiltan), Henrik Bergqvist (Pickit), Therese Lundstedt (Urbangreen), Henrik Kruse (Boulebar). Liggande: Patrik Arnesson (Forza Football).
Foto: Kamilla Kraczkowski.

Välbesökt vd-träff med Spiltanbolagen
Den 4 november 2019 bjöd Spiltan in till en mycket välbesökt och uppskattad träff med vd:arna
i portföljbolagen i syfte att utbyta erfarenheter och stärka nätverket. Det sjöd och bubblade av idéer
under hela eftermiddagen och kvällen.

• Arbetande entreprenör med betydande
ägarandel och inflytande
• Företag i expansionsfas
• Betydande tillväxtpotential, helst både
i marknadstillväxt och egen tillväxt
• Bra resultatpotential med bevisad affärsmodell
• Bolagsvärde från 30–400 Mkr och ägar
andel 20–40% vid initial investering
Har du tips eller förslag på ett bolag som
Spiltan borde vara delägare i? Vi hjälper
gärna fler företag att växa och utvecklas.
Kontakta gärna Spiltans investment managers på partner@spiltan.se.

Övrig information om Spiltans organisation
Organisation
Styrelsen i Spiltan fattar beslut om alla nya
onoterade investeringar och större nyin
vesteringar på Alternativa listan. Spiltans
vd har ett löpande förvaltningsansvar av
aktieportföljen och fattar på egen hand
löpande mindre placeringsbeslut enligt Spil
tans placeringspolicy. Den dagliga driften
av Spiltan sköts av vd tillsammans med de
anställda inom respektive område.

lagets sida är fem (5) minuter. Vd har dock
ytterligare tid på sig att rensa kontoret. Vid
uppsägning från vd:s sida gäller en uppsäg
ningstid på fem (5) månader.

Kostnader
Totala kostnader för att driva Spiltan upp
gick till ca 15,5 miljoner kronor under 2019.
I administrationskostnaderna i koncern
resultaträkningen på 197,5 miljoner kronor
ingår även kostnaderna i Spiltan Fonder.

Styrelsens arbetssätt
Styrelsen har under 2019 haft tio samman
träden. Förutom sedvanlig genomgång av
portföljbolagen diskuterar styrelsen löpande
strategiska frågeställningar och beslutar om
nya investeringar.
Arbetsordningen för styrelsen och in
struktionen för vd antas årligen av styrelsen
och omfattar bland annat regler och riktlin
jer för arbetsfördelning mellan styrelsen och
vd och en instruktion avseende ekonomisk
rapportering.

Vd-avtal
Vd:s månadslön är 40000 kr. Avsättningar
till vd:s pension görs med 30% av de totala
ersättningarna. Uppsägningstiden från bo

Insiders
Transaktioner som görs av personer med
tillgång till insiderinformation i Investment
AB Spiltan redovisas kontinuerligt på Spil
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tans webbplats spiltan.se under rubriken
För aktieägare.
Valberedning
Spiltans valberedning utgörs av representan
ter från Spiltans fyra största aktieägare. Leda
möter har under verksamhetsåret varit Per
H Börjesson, Magnus Trast (representerande
Investment AB Chiffonjén), Jimmy Sahlin
(representant för Kasper Ljungkvist) och Curt
Persson (representant för Johan Sjöberg).
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 beskrivet på första sidan i er lokala tidning – att
läsas av era respektive, barn och vänner –
skrivet av en insatt och kritisk reporter.”
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En uppsluppen styrelse saluterar Spiltans största och mest vinstgivande innehav. Foto: William Coutts.

Spiltans styrelse
Ulf Geijer (ordförande)

Född 1953. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2002. Bakgrund inom
finansiering och fastighetsverksamhet. Har sedan 1995 arbetat
med styrelseuppdrag i onoterade bolag. Övriga styrelseuppdrag:
Kuststaden Projektutveckling AB samt flera av Spiltans helägda
dotterbolag. Utbildning: Civilekonom HHS.
Aktieinnehav i Spiltan: 60 000.

Per Bouveng

Född 1954. Styrelseledamot i Spiltan sedan 1988. Entreprenör
inom IT-branschen 1983–1997. Idag fristående konsult och aktie
placerare. Övriga styrelseuppdrag: DIF Invest, Ingate Systems
(ordf) , Nordsvensk Filmunderhållning (ordf), Sura Magnets.
Utbildning: Civilingenjör LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 236 400.

Per H Börjesson

Född 1954. Spiltans vd sedan 1986 (heltid sedan 1997). Erfarenheter från familjeföretag, onoterade aktier och kapitalförvaltning.
Under 80-talet marknadsförare på Ericsson i USA och företags
konsult på SIAR i Stockholm. Författare till böckerna Så här kan
alla svenskar bli miljonärer, Så här blev Warren Buffett världens
rikaste person, Så här blir du miljonär i hängmattan med flera.
Övriga styrelseuppdrag: P&E Persson AB, P&E Samhällsfastigheter,
Spiltan Fonder (ordf), Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse,
mfin.se och Bröderna Börjesson Bil. Utbildning: Civilingenjör LiTH,
MBA Columbia University.
Aktieinnehav i Spiltan: 4 930 100* samt 40 000 syntetiska
teckningsoptioner.

Lars Klingstedt

Född 1954.
Styrelseledamot i Spiltan sedan 1998. Entreprenör i IT-branschen
sedan början av 1980-talet. Startat, utvecklat och börsnoterat två
IT-företag. Numera styrelseproffs och investerare i IT-branschen.
Övriga styrelseuppdrag: Roxen, Urban Green AB. Utbildning:
Civilingenjör LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 269 500*.
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Kasper Ljungkvist

Född 1973. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2005. Grundare av
bland annat Kebne International, Perido samt Berkway. Tidigare
medlem i styrelsen på börsnoterade TeleComputing ASA (huvudlistan, Oslo börs). Idag fristående investerare. Övriga styrelse
uppdrag: Perido AB (ordf), Berkway AB, FemtioFemPlus (ordf).
Utbildning: Civilingenjör LiTH.
Aktieinnehav i Spiltan: 525 000.

Jessica von Otter

Född 1974. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2009. Vd för kommunikationsbyrån Sinfo Yra. Arbetade tidigare under 11 år som
kommunikationschef för Nordnet. Övriga styrelseuppdrag: Spiltan
Fonder, Captor Fund Management.
Utbildning: Civ. Ek. Lunds universitet.
Aktieinnehav i Spiltan: 5 000.

Johan Sjöberg

Född 1952. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2009. Har lång erfarenhet som ägare av småländska bolag som bland annat Sjöbergs
Workbenches och möbelföretaget Svenssons i Lammhult. Övriga
styrelseuppdrag: JLM, Svenskt Näringsliv, Möbelriket AB och
Investmentbolaget Chiffonjén som är Spiltan Fonders samarbetspartner med Aktiefond Småland. Dessutom styrelseledamot i flera
småländska familjeföretag. Utbildning: LHS, Livets Hårda Skola.
Aktieinnehav i Spiltan: 480 000.

Cecilia Stegö Chilò

Född 1959. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2012. Konsult och
rådgivare. Tidigare verksam bland annat som politisk kommentator i Sveriges Radio och Svenska Dagbladet, rådgivare till
moderata partiledningar och chef för näringslivets tankesmedja
Timbro. Ö
 vriga styrelseuppdrag: Centrum för Näringslivshistoria,
Spendrups Bryggeri och Saab AB. Utbildning: studier i stats
kunskap, nationalekonomi och språk vid svenska och utländska
universitet.
Aktieinnehav i Spiltan: 10 000.

*) Inklusive bolag

Styrelse
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Finns det några gratisluncher? En
anonym avsändare skickade tre pizzor
till kontoret när Spiltans aktiesplit
offentliggjordes. Per Håkan delade upp
pizzan till alla medarbetare, så vi på
Spiltan uppskattar skämtet.

Spiltans ägarmanual
Ägarmanualen innehåller de grundläggande principer vi försöker driva Spiltan efter.
Lika självklart som att en tv, bil osv har en ägarmanual borde det vara att ett aktie
bolag har en. Ägarmanualen består av sex delar med totalt sexton punkter.

Vi som arbetar på Spiltan
Precis som tidigare är vi på Spiltan alltid på gott humör! När börsen går upp gläds vi åt att
portföljen ökar i värde. När börsen går ned gläds vi åt att vi kan investera till lägre priser.
Per Håkan Börjesson

Vd
Vår vd är engagerad på många håll och med många saker
samtidigt. Läs mer på föregående sida.

Anja Diedrichs

Ekonomi & Administration
Arbetar på Spiltan sedan 2001 och ansvarar för ekonomin för
Spiltanbolagen tillsammans med Kent Söderström och Martin Selin samt tar fram investmentbolagets portföljrapporter med mera.
Hon ansvarar dessutom för Spiltans personaladministration/löner.

Björn Persson

Investment Manager
Började på Spiltan i mars 2018. Björn var tidigare vd på Almi
Invest Östra Mellansverige och arbetar med att hitta nya spännande bolag till Spiltans portfölj. Fokuserar gärna på skalbarhet och
internationalisering. Ansvarar för XMReality, Captario och Pickit.

Elin Flyborg

Administration
Arbetar på Spiltan sedan sommaren 2010 och har superkoll på
alla som besöker och ringer oss. Hon assisterar också inom
ekonomi och administration samt lönehantering.

Göran Pallmar

Investment Manager
Började på Spiltan i februari 2018. Göran som tidigare varit vd på
Provider har lång erfarenhet av att investera i onoterade bolag.
Ansvarar för Boulebar (Pied Tanca Group), Flattered och Besedo.
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Personal

Håkan Sjunnesson

Investment Manager
Arbetar på Spiltan sedan 2006 och är ansvarig för ett flertal större
investeringar i onoterade bolag. Sitter bland annat i styrelserna
för Paradox, StoreVision, Emerse, AktivBo, Coolstuff, Qvalia och
NuvoAir.

Katja Efron

Kommunikationsansvarig
Ny på Spiltan sedan augusti 2019 och kommer närmast från
Pepins. Hon arbetar med att öka Spiltans synlighet som ett led
i satsningen på att göra fler investeringar i spännande bolag.

Kent Söderström

CFO
Började på Spiltan under hösten 2018. Kent kommer närmast från
Pepins och var en av grundarna av Alternativa aktiemarknaden.
Som CFO på Spiltan har Kent bland annat ansvar för att förbättra
såväl den interna rapporteringen som arbetet med portföljbolagen och fortsätta utveckla investerarrelationerna.

Martin Selin

Ekonomi
Konsult på Spiltan sedan våren 2016. Arbetar tillsammans med
Kent och Anja med ekonomifrågor och bokslut samt är kontakt
person för Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse.

Mikael Vaezi

Investment Manager
Började på Spiltan i april 2016. Mikael var tidigare portföljförvaltare
på Dunross & Co. Han arbetar med att hitta spännande bolag till Spiltans portfölj och ansvarar för Alcadon, Teqnion och Forza Football.
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I. Vara aktieägare i Spiltan

III. Informationsgivning

1) Krav på att vara aktieägare

8) Ärlig information

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.

På Spiltan skriver vi vartenda ord själva vilket
innebär att vi automatiskt har kontroll på att det
vi säger faktiskt stämmer med verkligheten.

2) Partnerskap
Även om Spiltans juridiska form är aktiebolag, är
det vår inställning 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 rättigheter.

5) Långsiktiga
Spiltan drivs med antagandet att bolaget ska ha
ett evigt liv. Det innebär att vi kan vara extremt
långsiktiga i våra investeringsbeslut.

II. Målsättningar
6) Avkastningsmål

9) Öppen kommunikation
Genom regelbunden e-post, aktieägarbrev,
hemsida, sociala medier m m försöker vi på Spiltan hålla aktieägarna uppdaterade om vad som
händer. Årsstämman är det tillfälle på året då
aktieägare kan ställa frågor till Spiltans styrelse
och ledning om verksamheten i bolaget.
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: anja@spiltan.se,
elin@spiltan.se, hakan.sjunnesson@spiltan.se,
martin@spiltan.se, mikael@spiltan.se,
katja@spiltan.se, bjorn@spiltan.se,
goran@spiltan.se, kent@spiltan.se och
phb@spiltan.se.

IV. ”Pris är vad du betalar,
värde är vad du får”
10) Pris
Information om tidigare handel och prissättningen på Pepins.com under rubriken Market >
Aktielistor.

11) Värde

V. Risker

7) Låga kostnader

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.
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Varje enskilt innehav i Spiltans portfölj har
olika risk, men med en portfölj med lönsamma
företag i olika branscher och utvecklingsfaser
begränsas den totala risken i Spiltanaktien.
Spiltan har hög risk genom stor exponering mot
Paradox.

VI. Spiltan – ett alternativ
i svenskt näringsliv
14) Spiltans andel i en långsiktig
sparportfölj
Var och en måste avgöra hur stor andel Spiltan
ska ha i en långsiktig sparportfölj, men en bra
grundregel är att man ska ha minst 6–8 olika
aktier i en portfölj för att få riskspridning.

15) Svenska folket behöver bättre
sparalternativ
Inom kapitalförvaltning ser vi stora behov av att
erbjuda bättre produkter. Med tanke på trög
heten att få folk att byta förvaltare kommer det
att bli en livsuppgift.

16) 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 med gott exempel,
samt engagera oss i debatten fortsätter Spiltan
att försöka skapa ett bättre svenskt näringsliv.

Värdet av Spiltans nätverk, värdet av varumärket
Spiltan, avkastningsvärde, utdelningsvärde och
substansvärde.

Vid etableringen av nya Spiltan 1997 satte vi
målet att ge hög avkastning med låg risk.

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.

13) Andra risker

12) Låg finansiell risk

Spiltans ägarmanual
tillkom i samband med att Spiltan listades
på Alternativa aktiemarknaden (nuvarande
Alternativa Listan/Pepins) i juni 2003.

Ägarmanual
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Guide till Spiltans redovisning
Spiltan äger långsiktigt olika andelar i ett stort antal bolag som dessutom finns i
branscher med helt olika förutsättningar. Det gör det komplext att bedöma Spiltan
varför vi har gjort denna beskrivning av redovisningen.
Spiltans officiella redovisning ger inte en rätt
visande bild av utvecklingen bland våra investeringar. Spiltans styrelse gör därför löpande en
utvärdering av innehaven i koncernen som sammanfattas i Spiltans uppskattade substansvärde
inför varje handelstillfälle på Alternativa Listan.
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.

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 investerar i aktier med målsättningen
att behålla dem är det varje år en liten del av
innehaven som säljs. Under året fick Spiltan
ca 63 Mkr i totala utdelningar. Koncernens kostnader inkluderar även kostnader i dotterbolag
som Spiltan Fonder och ger inte en rättvisande
bild av kostnaderna att driva investmentbolaget
Spiltan. Förvaltningen och administrationen 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 bolag
som inte sålts under året syns inte i detta redovisade resultat.

Balansräkning
Spiltans värdepappersinnehav redovisas i
huvudsak i posterna Andelar i intressebolag
och Långfristiga värdepappersinnehav till
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Värderingsprinciper
A Anskaffningsvärde
B Branschvärdering
E

Emissionsvärdering

P

Senaste kända pris

N Nedskrivet värde

anskaffningsvärden. Inte heller förändringar i
noterade aktieinnehav påverkar de bokförda
värdena i Spiltans balansräkning.
Spiltan finansierar verksamheten till största
delen med eget kapital. Moderbolaget har
också en checkräkningskredit.

Uppskattat substansvärde
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en
fullständig bild av Spiltans substansutveckling
ger Spiltans styrelse inför varje handelstillfälle
ut ett uppskattat substansvärde där Spiltans
aktieinnehav värderas till någon av följande
principer:

Anskaffningsvärde
Spiltan har beslutat att till största delen
fortsätta redovisa anskaffningsvärden för
de onoterade bolagen. Däremot kommer posten Värdereglering onoterade bolag att ändras
löpande i det uppskattade substansvärdet för
att redovisa styrelsens syn på värdeförändringar. Per den 31/12-2019 utgjorde den posten +150
miljoner kronor.

A

Branschvärdering
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 de förvaltade fonderna plus bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde.

B

Emissionsvärdering
När det sker en transaktion i ett onoterat
bolag där en försäljning eller nyemission
från tredje part sker ska detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

E

Senaste kända pris
För bolag som har en regelbunden
handel på Alternativa Listan eller marknadsplatser med dagliga noteringar används
den senast kända kursen i Spiltans uppskattade
substansvärde.

P

Nedskrivet värde
Enligt IPEV (International Private Equity
and Venture Capital Valuation Guidelines) 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.

N

Sammanfattning
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde löpande ska ge en bättre 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 större innehav redovisar vi, utöver grunddata om b
 olagen,
vilken värderingsprincip styrelsen använt i det
uppskattade substansvärdet. Speciellt när det
gäller branschvärderingarna är det viktigt att
man gör en egen bedömning av värdet för att
bedöma det totala värdet och potentialen i
Spiltans portfölj.
I rutorna som redovisar siffror för bolagen på
sidorna 11–24 finns en bokstavsbeteckning
enligt ovan.

Investment AB Spiltan – årsredovisning 2019

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Investment AB Spiltan får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31.
Investment AB Spiltan är ett aktiebolag
registrerat i Sverige som sedan år 2000 har en
skattemässig investmentbolagsstatus. Spiltan
köper och behåller minoritetsposter i onoterade och noterade bolag och utvecklar dessa
bolag på lång sikt tillsammans med bolagets
entreprenörer som oftast är de största ägarna.
Under 2019 investerades 185 miljoner
kronor i den onoterade fastighetskoncernen
P&E Persson och bland annat 48 miljoner kronor
i Byggmästare Anders J Ahlström, 15 miljoner
kronor i Swedencare och 17,8 miljoner kronor i
Slitevind alla noterade på First North.
Tilläggsinvesteringar gjordes på 7 respektive 12 miljoner kronor i de onoterade portföljbolagen NuvoAir och Qvalia. Under året sålde
Spiltan alla aktier i United Spaces i samband
med ett uppköpserbjudande i bolaget. Efter en
stark kursuppgång sålde Spiltan också drygt
hälften av aktierna i Samhällsbyggnadsbolaget
(SBB) noterat på Nasdaq Large Cap för 142
miljoner kronor i slutet av året.

Fortsatta framgångar för Paradox
Den framgångsrika utvecklingen för största
innehavet Paradox Interactive har fortsatt
under året. Både omsättning och resultat har
ökat under året vilket också lett till en högre
börskurs. Spiltan har sålt ca 1,3% av aktierna i
Paradox för ca 200 miljoner kronor under året
som investerats i nya bolag och ökad kassa.
Även Spiltan Fonder har uppskattats av
Sveriges fondsparare och den förvaltade volymen har ökat med 36% till 68 miljarder kronor.
Spiltan har också köpt mindre andelar i likvida
bolag listade på Alternativa Listan/Pepins och
börsnoterade aktier. Under året har Spiltan
gjort ett antal investeringar på Alternativa
Listan/Pepins i bland annat Garpco och tagit en
större position i Urbangreen i samband med en
nyemission i bolaget.
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Djupare genomgång
Vd har ordet på sid 6–20 innehåller en noggrannare genomgång av Spiltans större innehav
och där redovisas även boksluten för dessa
bolag. På sid 4 finns en flerårsöversikt över
utvecklingen av Spiltans uppskattade substansvärde som styrelsen anser är den viktigaste
parametern för att bedöma Spiltan. Ökningen
under 2019 beror på en framgångsrik utveckling i alla större innehav. Det största bidraget
till den ökade substansen är kursutvecklingen
för datorspelsbolaget Paradox Interactive men
många av de andra noterade innehaven har
haft goda värdeökningar.

kommer att investeras i minoritetsposter i onoterade bolag eller mer likvida innehav. Under
2019 har det också genom utdelningen och ett
inlösenprogram tillförts aktieägarna 154 miljoner
kronor.

Bolagets säte
Spiltans säte är i Stockholm.

Framtid
Spiltan har som mål att ge hög avkastning med
låg risk och att ha lägre kostnader än andra jämförbara placeringsalternativ. Spiltan är extremt
långsiktiga.

Viktiga händelser efter årets utgång

Risker och osäkerhetsfaktorer

Efter verksamhetsårets utgång har Spiltan varit
en av ankarinvesterarna med 50 miljoner kronor
i Train Alliance i samband med en nyemission
och notering av bolaget på First North.

Spiltan lånar pengar endast i begränsad omfattning. Varje enskilt innehav i Spiltan har olika
risk. En portfölj med lönsamma företag i olika
branscher och utvecklingsfaser begränsar den
totala risken. Spiltan har dock en risk i att Paradox Interactive står för en stor del av Spiltans
substansvärde.

Ägarmanual
Spiltans ägarmanual på sid 33 sammanfattar
under vilka principer Spiltan drivs och beskriver
även bolagets risker. Genom att inte ha några
lån och en portfölj med fokus på lönsamma
bolag begränsas riskerna i Spiltan.

Oförändrat antal storägare
Spiltans största ägare framgår av förteckningen
på sid 5. Fyra ägare som tidigare hade mer än
80 000 aktier (justerat för split) har gått under
detta antal. Samtidigt har fyra nya ägare tillkommit i denna kategori.

Långsiktighet präglar verksamheten
Då Spiltans största innehav Paradox Interactive,
Spiltan Fonder, Berkshire Hathaway och SBB
alla är lönsamma och har goda framtidsutsikter i sina respektive branscher har Spiltan alla
förutsättningar för en framgångsrik framtida
utveckling. De kassaflöden som genereras från
eventuella försäljningar av existerande bolag

Personalutveckling
Då den ena dagen inte är den andra lik på
Spiltans kontor genomgår personalen kontinuerlig
kompetensutveckling. Alla anställda deltar i friskvårdsaktiviteter samt fortbildning av olika slag.

Hållbarhetsupplysningar
Bolagen inom Spiltankoncernen har som ambition
att driva verksamheten på ett miljömässigt och
hållbart sätt. Som exempel kan nämnas S
 piltans
engagemang i småföretagarfrågor via olika förbund och Charity Rating.
Spiltans innehav i en mängd olika portföljbolag innebär att arbete med hållbarhetsfrågor
med mera sker i respektive företag.
Läs mer på sid 25–26.
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35

Resultaträkning
Koncernen

NETTOOMSÄTTNING

Förändringar i eget kapital
KONCERNEN

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat

Minoritetsintresse

Belopp vid årets ingång
Optionsprogram
Fondemission
Förändring koncernstruktur
Inlösen av aktier
Utdelning
Årets resultat

36 701 500
–
1 101 045
–
-1 101 045
–
–

148 634 245
858 878
–
–
–
–
–

1 020 023 708
–
-1 101 045
-705 822
-119 817 705
-32 245 000
356 023 980

11 277 776
–
–
-230 856
–
-7 120 470
13 313 677

Belopp vid årets utgång

36 701 500

149 493 123

1 222 178 116

17 240 127

Bundet EK aktiekapital

Reservfond och
uppskrivningsfond

Fritt EK
balanserat resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång
Inlösen av aktier
Fondemission
Förändring uppskrivningsfond
Resultatdisposition
Utdelning
Optionsprogram
Årets resultat

36 701 500
-1 101 045
1 101 045
–
–
–
–
–

166 155 493
–
–
-2 889 451
–
–
858 878
–

446 813 343
-119 817 702
-1 101 045
2 889 451
534 042 182
-32 245 000
–
–

534 042 182
–
–
–
-534 042 182
–
–
329 753 668

Belopp vid årets utgång

36 701 500

164 124 920

830 581 229

329 753 668

MODERBOLAGET

RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER
Realisationsvinster
Utdelningar
Nedskrivningar
Övriga intäkter
Rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Administrationskostnader
Rörelseresultat

Not

190101–191231

180101–181231

190101–191231

180101–181231

15

265 164 908

180 786 057

–

–

11

312 688 315
33 904 320
-18 118 714
23 383
593 662 212

520 962 734
37 739 186
-1 589 796
43 139
737 941 320

311 868 424
63 014 720
-18 736 714
23 383
356 169 813

520 627 422
54 278 786
-1 663 796
43 130
573 285 542

-197 510 655
396 151 557

-168 460 514
569 480 806

-15 365 602
340 804 211

-40 037 471
533 248 071

–
127 132

–
159 664

88 962
127 132

113 132
159 664

3 106 828
–
–
1 215 050
-47 002
400 553 565

459 608
–
–
1 168 203
-10 754
571 257 527

–
1 215 050
-10 408
–
–
342 224 947

–
529 526
-8 209
–
–
534 042 184

-31 133 428
-82 480

-11 807 995
-28 134

-12 471 279
–

–
–

356 023 980

551 104 716

329 753 668

534 042 184

13 313 677

8 316 682

–

–

2, 3, 4, 18

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter koncernbolag
Utdelningar
Realisationsresultat
Övriga ränteintäkter
Övriga räntekostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
ÅRETS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGET
Årets resultat hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande

Moderbolaget

14

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Disponeras för
Överföres i ny räkning
Summa

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,
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830 581 229
329 753 668
1 160 334 897

1 160 334 897
1 160 334 897

Spiltan HCP AB, Storstad Stockholm AB, moderbolaget.
Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning
utan föreslår att vinstmedlen skall balanseras i
ny räkning.

Koncernens eget kapital hänförligt till moder
bolagets aktieägare per den 31 december
2019 var 1 408 372 739 kr och fritt eget kapital
i moderbolaget var 1 160 334 897 kr.
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Balansräkning

Balansräkning

Tillgångar

Koncernen
Not

190101–191231

Eget kapital och skulder

Moderbolaget

180101–181231

190101–191231

180101–181231

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill
Filmbibliotek

–
310 000

–
310 000

–
310 000

–
310 000

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Långfristiga värdepappersinnehav
Bostadsrätter
Andra långfristiga fordringar

13
6
7
8

–
428 673 313
787 601 139
9 623 246
27 987 176

–
226 765 364
937 620 239
9 799 603
23 496 376

17 109 503
442 001 736
706 551 048
–
27 987 177

17 109 503
240 913 677
872 571 255
–
23 496 376

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

9

468 583
1 254 663 457

657 251
1 198 648 833

–
1 193 959 464

–
1 154 400 811

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

16

9 295 435
–
232 428
31 123 626
40 651 489

10 292 697
–
755 252
17 588 419
28 636 368

3 340 120
4 609 544
90 934
131 649
8 172 247

4 771 928
3 757 645
163 445
21 795
8 714 813

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa kassa och bank

222 724 055
222 724 055

40 954 989
40 954 989

179 623 333
179 623 333

27 887 819
27 887 819

Summa omsättningstillgångar

263 375 544

69 591 357

187 795 580

36 602 632

1 518 039 001

1 268 240 190

1 381 755 044

1 191 003 443

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

190101–191231

180101–181231

190101–191231

180101–181231

36 701 500
149 493 123
1 222 178 116
1 408 372 739

36 701 500
148 634 245
1 020 023 708
1 205 359 453

–
–
–
–

–
–
–
–

17 240 127

11 277 776

–

–

BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond
Summa bundet eget kapital

–
–
–
–

–
–
–
–

36 701 500
149 493 123
14 631 797
200 826 420

36 701 500
148 634 245
17 521 248
202 856 993

FRITT EGET KAPITAL
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

–
–
–

–
–
–

830 581 229
329 753 668
1 160 334 897

446 813 343
534 042 184
980 855 527

1 425 612 866

1 216 637 229

1 361 161 317

1 183 712 520

–
–
3 562 285
3 562 285

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

7 171 991
–
–
28 792 777
11 324 526
41 574 556
88 863 850

1 066 272
–
–
9 992 880
14 408 358
26 135 451
51 602 961

263 820
–
548 276
12 471 279
6 787 231
523 121
20 593 727

106 995
–
548 276
15 661
6 169 485
450 506
7 290 923

92 426 135

51 602 961

20 593 727

7 290 923

1 518 039 001

1 268 240 190

1 381 755 044

1 191 003 443

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS ÄGARE
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Minoritetsintresse

SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skuld kreditinstitut
Checkräkningskredit
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skuld till kreditinstitut
Skuld koncernbolag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolaget

EGET KAPITAL

5

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Övriga fordringar
Fordringar koncernbolag
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Koncernen
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3
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Kassaflödesanalys
Koncernen
Not
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
Rörelseresultat
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

12

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändringar i varulager
Förändring av fordringar
Förändring av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv/avyttring av dotterbolag
Fusion av dotterbolag
Förändring långfristig fordran
Aktieägartillskott
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella värdepapper
Försäljning av finansiella värdepapper och intressebolag
Investering i intressebolag
Försäljning av intressebolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

11
9

Moderbolaget

190101–191231

180101–181231

190101–191231

180101–181231

40 954 989

71 493 567

27 887 819

65 084 930

396 151 557
-294 204 573
127 132
1 215 050
-47 002
-12 416 011

569 545 686
-518 991 694
159 664
1 627 811
-10 754
-6 623 299

340 804 211
-293 131 708
127 132
1 304 012
-10 408
-15 661

533 248 071
-518 963 626
159 664
642 658
-8 209
-33 877

90 826 153

45 707 414

49 077 578

15 044 681

–
-12 015 121
18 460 992
97 272 024

–
-6 272 002
-21 302 025
18 133 387

–
542 566
847 186
50 467 330

–
1 045 722
-24 703 933
-8 613 530

-930 560
–
-5 686 373
–
–
-456 167 147
710 295 243
-206 784 979
200 430 052
241 156 236

4 039 772
–
-9 495 022
–
-125 972
-610 732 507
648 792 177
-68 801 284
23 046 271
-13 276 565

–
–
-5 686 373
-618 000
–
-423 568 747
690 659 981
-206 784 979
200 430 052
254 431 934

4 039 772
1 034 571
-9 495 022
-74 000
–
-581 318 331
635 229 442
-68 801 284
23 046 271
3 661 419

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköpta aktier i moderbolag
Förändring långfristig skuld
Optionsprogram
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-120 918 750
3 562 285
62 741
-39 365 470
-156 659 194

–
–
–
-35 395 400
-35 395 400

-120 918 750
–
–
-32 245 000
-153 163 750

–
–
–
-32 245 000
-32 245 000

ÅRETS KASSAFLÖDE

181 769 066

-30 538 578

151 735 514

-37 197 111

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

222 724 055

40 954 989

179 623 333

27 887 819
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Noter och tilläggsupplysningar
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Koncernens och moderföretagets finansiella
rapporter är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning. Företaget tillämpar
K3 sedan den 1 januari 2013. Principerna
är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska
kronor. Alla siffror presenteras i kronor om inget
annat anges.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där
moderföretaget direkt eller indirekt innehar
bestämmande inflytande. Vid bedömning av
om bestämmande inflytande föreligger tas
hänsyn till innehav av finansiella instrument
som är potentiellt röstberättigade och som utan
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röst
berättigade andelar (t ex optioner och konvertibla skuldebrev).
Bestämmande inflytande föreligger normalt
när moderföretaget direkt eller indirekt innehar
mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen
upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär
att dotterföretagens beskattade och obeskattade egna kapital inräknas i koncernens egna
kapital endast till den del det intjänas efter
förvärvet.
Rörelseförvärv
Moderföretaget upprättar förvärvsanalys per
förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens anskaffningsvärde dels för andelarna,
dels för dotterföretagets tillgångar, skulder
och avsättningar. Rörelseförvärv redovisas i
koncernen från och med förvärvstidpunkten.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten
beräknas som summan av köpeskillingen,
d v s verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna
skulder samt utgifter som är direkt hänförliga till
rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad
köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer
att justeras vid en senare tidpunkt och att
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beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten
justeras på balansdagen och när den slutliga
köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett
år efter förvärvstidpunkten.
Vid förvärv av färre än samtliga andelar av
den förvärvade enheten läggs värdet av minoritetens andel till anskaffningsvärdet. Minoritetens
andel av den förvärvade enhetens tillgångar

rat resultat när andelarna avyttras och redovisas
när rätten att erhålla betalning fastställs, vilket
normalt sker i den period då betalning erhålls.

och skulder inklusive goodwill värderas till
verkligt värde.
Goodwill fastställs efter separat redovisning
av identifierbara immateriella tillgångar och
beräknas som det överskjutande beloppet av
summan av verkligt värde för fastställd ersättning och det verkliga värdet per förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångarna eller
nettotillgångar.

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning
redovisas när behörigt organ har fattat beslut
om att utdelningen ska lämnas. Ränteintäkter
redovisas fördelat över löptiden med tillämpning
av effektivräntemetoden.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade internvinster har i koncernen eliminerats i sin helhet utan beaktande
av minoritetsandelar.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag där koncernen
långsiktigt utövar ett betydande inflytande utan
att det delägda företaget är ett dotterföretag,
normalt innebär det att koncernen har 20–50%
av rösterna. Intressebolagen redovisas till
anskaffningsvärdet, mer information finns under
guide till Spiltans redovisning på sid 34.
Intäktsredovisning
Koncernens intäkter utgörs främst av arvoden
avseende fondförvaltning, utdelningar och
reavinster vid avyttring. Intäkter redovisas i
resultaträkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas och
dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. I normalfallet redovisas intäkten i den perioden då tjänsten utförts. Intäkter från fondförvaltningen utgörs främst av fasta arvoden som
redovisas i den period då tjänsten utförts.
Intäkterna hänförda till värdepappersförvaltningen utgörs främst av utdelningar och realise-

Ränteintäkter och utdelning
Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget
kommer att få ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten

Kostnadsredovisning
Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader
samt finansiella kostnader kostnadsförs löpande
för den period de avser.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga
värdet av förvärvade tillgångar och skulder.
Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till
anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde
efter avdrag för avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Goodwill skrivs av linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden omprövas varje balansdag. För goodwill används
en nyttjandeperiod om 5 år. Per varje balansdag
gör företaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av goodwill är lägre
än det redovisade värdet. Finns det en sådan
indikation beräknar företaget återvinningsvärdet
för goodwill och upprättar en nedskrivningsprövning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
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inköpspriset även utgifter direkt hänförliga till
förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll
och reparationer redovisas som kostnad i den
period när de uppkommer.
Materiella anläggningstillgångar tas bort från
balansräkningen vid utrangering, försäljning
eller när några framtida ekonomiska fördelar
inte väntas från användningen av tillgången
eller komponenten. Den vinst eller förlust som
uppkommer när en materiell anläggningstillgång
tas bort från balansräkningen redovisas som en
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över bedömd nyttjande
period. Om en tillgång delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av över
dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när
den materiella anläggningstillgången tas i bruk.
Följande bedömda nyttjandeperioder tillämpas:
• Förbättringsutgifter på annans fastigheter
20 år
• Maskiner och andra tekniska anläggningar
5 år
• Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Inkomstskatter
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt
beräknad på periodens skattemässiga resultat
enligt gällande skattesatser. Den aktuella
skattekostnaden justeras med förändringar i
uppskjutna skattefordringar och -skulder som
hänför sig till temporära skillnader och outnytt
jade underskott. Aktuella skatter värderas utifrån
de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast
när det finns en legal rätt till kvittning.

Finansiella instrument

Nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de
redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att
fastställa om det finns någon indikation på att
dessa tillgångar har minskat i värde. Finns det
sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger
redovisat värde görs en nedskrivning som
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Finansiella instrument redovisas i enlighet med
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella
instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, leverantörsskulder och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Spiltan blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden
från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.

Kassaflödesanalys

Kundfordringar och övriga fordringar

Kassaflödesanalys visar koncernens förändringar av likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den
indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört inoch utbetalningar.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper
med ränta som avviker från marknadsräntan och
har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärde
förändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av
lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
Anställda omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. I Spiltans avgiftsbestämda plan
betalar företaget fastställda avgifter till Spiltans
Gemensamma Pensionsstiftelse. Koncernens
resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.
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Långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av noterade och
onoterade aktier. Innehaven innehas på lång
sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande
redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. Räntebärande tillgångarna

redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffnings
värde efter avdrag för transaktionskostnader
(upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det
redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.
Härigenom överensstämmer vid förfallotid
punkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörs
skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Not 2 – Revisionsarvode
Koncernen
190101–191231

180101–181231

190101–191231

180101–181231

BDO Mälardalen AB, revisionsuppdrag
PwC Sverige, revisionsuppdrag

576 439
102 900

618 475
42 750

193 150
–

160 625
–

Totalt

679 339

661 225

193 150

160 625

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster.
Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 3 – Personal

Nedskrivningsprövning av finansiella
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Spiltan om det
finns någon indikation på nedskrivningsbehov
i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående. Nedskrivningsbehovet
prövas individuellt för aktier och andelar och
övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar
som är väsentliga. Exempel på indikationer på
nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska
omständigheter eller ogynnsamma förändringar
av branschvillkor i företag vars aktier Spiltan
investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade
värde och nuvärdet av företagsledningens
bästa uppskattning av de framtida kassaflödena
diskonterade med tillgångens ursprungliga
effektivränta.

Aktier och andelar i dotterföretag och
intresseföretag
Aktier och andelar i dotterföretag och intresse
företag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts
för aktierna samt förvärvskostnader. Lämnade
aktieägartillskott redovisas som en ökning
av andelens värde. Beroende på skälet till
tillskottet görs en bedömning om det finns skäl
att skriva ned värdet på andelarna. Utdelning
från dotterföretag och intresseföretag redovisas
som intäkt.

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

190101–191231

180101–181231

190101–191231

180101–181231

MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Kvinnor
Män
Totalt

9
17
26

6,5
20
26,5

2
6
8

1,5
6
7,5

STYRELSENS KÖNSFÖRDELNING
Kvinnor
Män
Totalt

3
13
16

3
13
16

2
6
8

2
6
8

3 641 268
21 333 893
24 975 161

2 831 256
19 088 944
21 920 200

1 329 600
5 748 424
7 078 024

789 600
5 117 382
5 906 982

9 712 440

8 687 038

2 583 271

2 313 894

605 536
1 860 591

509 024
1 704 855

216 000
324 289

216 000
241 556

34 687 601

30 607 238

9 661 295

8 220 876

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Varav pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar, pensionskostnader
och sociala avgifter

Arvode till styrelsen i Investment AB Spiltan har utbetalats enligt följande: Ulf Geijer (ordförande) 200000 kr, Per Bouveng, Lars Klingstedt, Jessica
von Otter, Cecilia Stegö Chilo, Kasper Ljungkvist och Johan Sjöberg 100 000 kr vardera. Till beloppen kommer i samtliga fall sociala kostnader. Inga
pensionsförpliktelser finns gentemot någon styrelseledamot.
Till vd i moderbolaget har utgått lön om 529 600 kr samt pensionsförmån om 216 000 kr. Till beloppen kommer sociala kostnader respektive löneskatt. Vd har ingen ”fallskärm” vid eventuell uppsägning, utan får gå på dagen utan ytterligare ersättning.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i
enlighet med årsredovisningslagens indelning.
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Not 4 – Försäljning/inköp från koncernbolag

Not 7 – Långfristiga värdepappersinnehav

Av årets försäljning har ingen del kommit från koncernbolag (föregående år 0).
Inköp har gjorts för 468 016 kr motsvarande 3% av kostnaderna (601 439 kr motsvarande 1,5% av kostnaderna).

Moderbolaget 2019

Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar

Not 5 – Goodwill

Summa

Koncernen
190101–191231

180101–181231

7 029 327
–
–
7 029 327

7 029 327
–
–
7 029 327

-7 029 327
–
–
-7 029 327

-7 029 327
–
–
-7 029 327

–

–

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Aktivbo 556332-3947
Dikeshäxan 556772-0254
CoolStuff 556694-9342
Emerse 556805-2582
NuvoAir 556924-7686
Paradox Interactive 556667-4759
Pepins Group 556634-8222
Qvalia Holding 556232-1707
Storevision Group 556883-1431
SURA Magnets 556309-8796
Pied Tanca Group AB 556965-2521
Flattered AB 556936-9027
Besedo 556673-5824
P&E Persson 556318-9801
UG Partners Sweden AB 559099-1369

Lidingö
Malmö
Malmö
Lund
Stockholm
Stockholm
Nacka
Stockholm
Saltsjö-Duvnäs
Söderköping
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Kalmar
Nacka

Marknadsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde

524 716 439
181 834 609

686 928 562
311 986 087

688 787 219
183 784 036

730 895 587
292 771 426

706 551 048

998 914 649

872 571 255

1 023 667 013

Koncernen 2019

Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar
Summa

Koncernen 2018

Bokfört värde

Marknadsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde

605 766 530
181 834 609

773 935 415
311 986 087

688 856 077
248 764 162

730 992 160
356 411 036

787 601 139

1 085 921 502

937 620 239

1 087 403 196

Specifikation av större innehav redovisas inför varje månadshandel på spiltan.se under Köp aktier i Spiltan > Substansvärde och värdering.
Se även sid 3.

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden uppgår till 442 001 736 kr (240 913 677 kr).
Det bedömda marknadsvärdet är 3 807 256 200 kr (3 396 341 458 kr).
Säte

Bokfört värde

Not 8 – Bostadsrätter

Not 6 – Andelar i intresseföretag
Bolag

Moderbolaget 2018

Ägarandel
36 %
35 %
27 %
45 %
23 %
21 %
20 %
35 %
39 %
44 %
24 %
33 %
22 %
20 %
42 %

191231

181231

10 654 100
–
10 654 100

10 654 100
–
10 654 100

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-1 918 831
-176 357
-2 095 188

-1 742 475
-176 356
-1 918 831

Utgående planenligt restvärde

8 558 912

8 735 269

Bostadsrätt Stora Nygatan 1D, Lgh 1001, Visby

1 064 334

1 064 334

Summa

9 623 246

9 799 603

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Bostadsrätter ägda av dotterbolaget Spiltan Fastigheter AB med adress Grevgatan 39, Stockholm
samt Nygatan 1 D, Visby.

Utdelningar har under verksamhetsåret erhållits med 23 696 782 kr.
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Not 13 – Andelar i koncernföretag

Not 9 – Inventarier
Koncernen
191231

181231

1 183 510
–
-184 890
998 620

1 057 538
125 972
–
1 183 510

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-526 259
-188 668
184 890
-530 037

-319 290
-206 969
–
-526 259

Utgående planenligt restvärde

468 583

657 251

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Bolag
Spiltan Pension AB 556645-2545
Spiltan Fonder AB 556614-2906
Spiltan Fastigheter AB 556597-2261
Spiltan HCP AB 556547-6081
Storstad Stockholm AB 556932-6209

Innehav

Innehavens
aktiekapital

Bokfört värde
181231

Bokfört värde
191231

1 000
17 600
1 000
100 000
1 020

100%
80%
100%
100%
100%

100 000
1 760 000
100 000
100 000
102 000

100 000
7 211 544
9 376 959
319 000
102 000

100 000
7 211 544
9 376 959
319 000
102 000

17 109 503

17 109 503

Summa

Säte
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Not 14 – Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (21,4%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga justeringar

Not 10 – Checkräkningskredit
Checkräkningskredit, limit

Antal

Koncernen

Moderbolaget

35 000 000

35 000 000

Redovisad skatt

191231

181231

–
342 224 947
-73 236 139
-4 176 418
–
64 941 278

–
534 042 184
-117 489 280
-510 310
7 129 026
110 870 564

12 471 279

–

Då Investment AB Spiltan är ett investmentbolag enligt inkomstskattelagen tillämpas särskilda skatteregler. Skattereglerna innebär att uppkomna
kapitalvinster på aktier ej är skattepliktiga samt att kapitalförluster ej är avdragsgilla. Mottagna utdelningar och ränteintäkter är skattepliktiga medan
förvaltningskostnader, räntekostnader och lämnad utdelning är avdragsgilla. Därutöver tillkommer en schablonintäkt om 1,5% på marknadsvärdet av
noterade aktier som inte är näringsbetingade vid ingången av året.

Not 11 – Nedskrivningar
Moderbolaget
2019

2018

Nedskrivningar

18 118 714

1 589 796

Not 15 – Nettoomsättning

Summa

18 118 714

1 589 796

Nettoomsättningen i koncernen består främst av Spiltan Fonder AB:s förvaltningsarvoden samt Spiltan Fastigheter AB:s konsultarvoden, hyres- samt
kontorsomkostnadsintäkter.

Not 16 – F
 örutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 12 – J usteringar av poster som ej ingår
i moderbolagets kassaflöde
Koncernen

Nedskrivningar
Avskrivningar
Realisationsvinster
Summa

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

18 118 714
365 028
-312 688 315

1 589 796
381 244
-520 962 734

18 736 714
–
-311 868 422

1 663 796
–
-520 627 422

-294 204 573

-518 991 694

-293 131 708

-518 963 626

191231

181231

Hyra
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

301 183
926 047
29 896 396

435 474
17 152 945
–

Summa

31 123 626

17 588 419

Not 17 – F
 örutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Posten innehåller främst upplupna innehållna löner i enlighet med FI:s regler samt upplupna provisioner i Spiltan Fonder.
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Not 18 – Administrationskostnader
Administrationskostnader inom koncernen består främst av hyror, kontorsomkostnader och personalkostnader (se även not 3).

Not 19 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 11 februari 2020 investerade Spiltan 50 Mkr i Train Alliance. Investeringen motsvarar en ägarandel totalt i bolaget på ca 8,5%.

830 581 229
329 753 668

Summa

1 160 334 897

Disponeras för
Överföres i ny räkning

1 160 334 897

Summa

1 160 334 897

Styrelsens underskrift

Per H Börjesson
verkställande direktör

Per Bouveng

Kasper Ljungkvist

Ulf Geijer
ordförande

Lars Klingstedt

Jessica von Otter

Cecilia Stegö Chilò

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 mars 2020

Johan Pharmanson
auktoriserad revisor
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Uttalanden

Grund för uttalanden

Stockholm den 18 mars 2020

Johan Sjöberg

Till bolagsstämman i Investment Aktiebolaget Spiltan, org.nr. 556288-5417
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Investment Aktiebolaget Spiltan för år 2019. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår på sidorna 35–48
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och för koncernen.

Not 20 – Resultatdisposition
Balanserat resultat
Årets resultat

Revisionsberättelse
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Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
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tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncern
redovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker
het, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut
göra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter
som oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av
bolagets interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar
för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för
våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Investment Aktiebolaget Spiltan

Revisionsberätttelse
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för år 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust,
och därmed vårt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av
underlagen för detta för att kunna bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 18 mars 2020

Bli aktieägare i Spiltan du också!
Få bra avkastning på ditt kapital

Bli aktiv investerare i entreprenörsföretag
Genom att vara med i Spiltans aktieägarnätverk
finns det möjligheter att vara en aktiv investerare
i entreprenörsbolag och knyta kontakter med
många intressanta och roliga människor.

… eller var passiv investerare
i entreprenörsföretag

Johan Pharmanson
BDO Mälardalen AB

Spiltans vd för via debattartiklar och sina böcker
Så här kan alla svenskar bli miljonärer och Så här
blir du miljonär i hängmattan fram sina råd runt
sparande och investeringar. Spiltans nyhetsbrev till aktieägare innehåller också liknande
råd och tips. Läs gärna mer på spiltan.se och
sparklubben.se samt på dessas respektive
Facebooksidor.
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ENMÄRK

Långsiktigt sparande
Spiltan investerar långsiktigt i lönsamma bolag
med potential att utvecklas. Bäst avkastning får
de aktieägare som investerar långsiktigt.

Spiltan investerar i onoterade bolag med målsättningen att behålla dem. Därför kan det vara
intressant för ägare i små eller medelstora företag
att vara med i Spiltans nätverk.

Få privatekonomiska råd

N
VA

Spiltans investmentbolagsstatus innebär att vi
inte skattar för reavinster, vilket gör att det är mer
skatteeffektivt att långsiktigt spara i Spiltan än att
ha en egen aktieportfölj med beskattningen 30%.

Få möjlighet att etablera kontakt med en
långsiktig ägare

Aktieägare i Spiltan får en portfölj av lönsamma
entreprenörsbolag vilket hade varit omöjligt att
bygga upp på egen hand.

Texter: Spiltan Inhouse
Layout: Björn Magnusson, g-media.se
Tryck: Billes tryckeri, Mölndal.
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Få ett skattemässigt effektivt långsiktigt
sparande

Med en portfölj som ger exponering mot spännande entreprenörsbolag bör Spiltan kunna ge
bättre avkastning än andra sparformer.

S

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
och koncernens egna kapital, konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Miljömärkt trycksak
3041 0129

Ha roligt
Förutom att vara långsiktiga och seriösa har vi
också roligt, inte minst på vår välbesökta års
stämma.

Swedencare

Spiltans värdeord
• Hög avkastning
• Långsiktighet
• Satsar på Sverige
• Investerar för att behålla
Sura Magnets

• Kul nätverk

Slitevind

JLM

Boulebar

P&E

Train Alliance

NuvoAir

Urbangreen

Qvalia

spiltan.se

