
Spiltan lanserar ny innovativ Warren Buffett-
satsning med stor potential och låg kostnad! 
 
Vi är övertygade om att Warren Buffetts tankar om långsiktighet och metodiskt 
urval av stabila bolag även i framtiden är långsiktigt rätt. Det många människor har 
problem med är disciplinen att orka vara inaktiva: att behålla de bra investeringarna. 
Finansmarknaden består till stor del av människor som är experter på att 
konstruera och sälja finansiella innovationer. Vi får alla vår beskärda del av dessa 
affärsförslag – och ibland lockas vi till onödig aktivitet. 
 
Vår nya satsning är, för att klara av att vara en långsiktig ägare, ett aktiebolag och 
inte en fond. I en fond måste förvaltaren hela tiden hålla beredskap med likviditet 
för att kunna lösa in de fondandelsägare som vill sälja sina andelar. Du är 
välkommen att vara med från starten och köpa in dig på samma kurs som vi själva. 
Vi kallar bolaget Berky Partnership AB (”Berky” nedan). 
 
I Berky kommer det under de första åren inte att finnas någon organiserad handel. 
När Berkys totala substansvärde uppgår till 100 Mkr eller senast om fem år 
kommer vi att ansluta bolaget till handel på Alternativa Aktiemarknaden. Vi själva 
ser dock vår investering i Berky på mycket längre sikt än så. 
 
”In fact, when we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our 
favorite holding period is forever.” 

Warren Buffett i 1988 års brev till aktieägarna i Berkshire Hathaway 
 

Eftersom vi är inspirerade av Warren Buffett kommer vi att imitera det sätt att 
jobba han hade i början av sin karriär. Han letade efter felvärderade bolag på de 
marknader som inte var genomlysta av analytiker – utan att göra avkall på kraven 
om sundhet och stabilitet. Efter att ha gjort en grundlig undersökning av svenska 
marknadsplatser som Alternativa Aktiemarknaden (indexet över Alternativa 
Aktiemarknaden har utvecklats mycket bättre än motsvarande index för 
Stockholmsbörsen. Sedan 2004-11-30, startdatum för AltX, är AltX upp 88 % 
medan Stockholmsbörsen fallit), Nordic Growth Market, Aktietorget och First 
North är vi nu säkra på att vi kan hitta sunda och stabila företag med goda 
kassaflöden här. Och efter de senaste årens turbulens har vi en mycket god 
möjlighet att göra köp till intressanta nivåer. 
 
Berky kommer alltså att i första hand leta på de mindre marknadsplatserna, och 
kommer även vara öppet för att göra investeringar i helt onoterade bolag. Ofta 
kommer våra köp att föregås av förhandlingar eftersom det antal aktier som vi vill 
köpa inte finns tillgängligt på den öppna marknaden. Berky kommer vidare att i 



huvudsak vara en passiv ägare. Turn-around-case eller olönsamma bolag kommer 
vi självklart inte att investera i. 
 
Kostnaden för delägarna i Berky kommer att vara 1% årligen, samt 20% av den 
årliga substansvärdestillväxt som överstiger 6%. Du betalar ingen överkurs vid 
teckning. Du betalar heller inget courtage.  
 
Förvaltare är Ljungkvist Capital Management AB som leds och ägs av Kasper 
Ljungkvist. Kasper är medlem i styrelsen för Investment AB Spiltan sedan 2005. 
Ett placeringsråd bestående av större investerare kommer att sättas samman. 
Placeringsrådets uppgift är att initiera och bedöma investeringsidéer. Som 
diskussionspartner har Kasper Ljungkvist dessutom Investment AB Spiltan och 
Spiltan Fonder AB:s mycket framgångsrika team.  
 
 
Som medlem i Spiltans nätverk är du välkommen att bli en av grundarna till Berky. 
Investment AB Spiltan och Kasper Ljungkvist kommer att investera 3 Mkr vardera. 
 
 
Teckna direkt, anmäl dig till någon av informationsträffarna eller kontakta 
förvaltaren på 070-8888 101 eller kasper@perido.se för specifika frågor! 
 
 
 
 
ANMÄLAN Informationsträff Berky Partnership AB 
 
□ Kvällsmöte 28 maj 
□ Lunchmöte 29 maj 
□ Lunchmöte 4 juni 
 
 
Namn: ______________________________ 
 
Email: ______________________________ 
 
Tel: ______________________________ 
 
 
 
Skickas senast den 25 maj till Investment AB Spiltan, Grevg 39, 114 53 Stockholm 
Fax 08 545 81348 eller email marie@spiltan.se 
 



 
 
ANMÄLAN Berky Partnership AB 
 
 
 
Undertecknad har studerat inbjudan att vara grundare till Berky Partnership AB 
och är intresserad att teckna följande antal aktier: 
 
 
______ st aktier á 10 000 kr (minst 25 st aktier, dvs 250 000 kr) 
 
 
Namn: ______________________________ 
 
Adress: ______________________________ 

 
______________________________ 

 
Email: ______________________________ 
 
Tel: ______________________________ 
 
Intresserad av att vara med i Berkys placeringsråd: □ JA     □ NEJ 
 
 
_____________________________________ 
Underskrift 
 
 
Anmälan skall vara Investment AB Spiltan tillhanda senast den 8 juni 2009. 
 
Investment AB Spiltan, Grevg 39, 114 53 Stockholm 
Fax 08 545 81348 eller email marie@spiltan.se 
 
 


