Ett nätverk med entreprenörer för entreprenörer
En viktig hörnsten i Chiffonjéns verksamhet är det starka och engagerade nätverk
som byggs med våra aktieägare som grund. En gång om året bjuds hela nätverket in
för att få ny kunskap, inspireras och skapa nya kontakter. I år genomfördes
Nätverksdagen i oktober med hänsyn tagen till de rekommendationer som fanns för
konferenser.
Chiffonjéns ordförande Lars-Åke Rydh inledde dagen med att hälsa alla välkomna
och presentera dagens tema, hållbarhet och investeringar.
Magnus Trast, Chiffonjéns VD, presenterade hur vi jobbar med våra investeringar.
Chiffonjén har ett 50-tal entreprenörsfamiljer som delägare och en portfölj med
investeringar till ett värde av ca 240 mkr som har haft en väldigt positiv utveckling.
Värdet per aktie är idag mer än tre gånger så högt som för fem år sedan.
Dagens första talare var Erik Sprinchorn, entreprenör, grundare av och framgångsrik
förvaltare på TIN Fonder. Han visade på hur innovationer och teknikutveckling, i ett
hundraårigt perspektiv, har gjort det möjligt att skapa ekonomisk tillväxt utan att
använda mer av jordens resurser, s k dematerialiserad tillväxt. I det kortare
perspektivet sa Erik ”vi kommer aldrig uppleva att utvecklingen går så långsamt som
just nu”.
På temat hållbarhet följde sedan presentationer av två spännande företag som båda
drivs av att bidra till en bättre värld i kombination med att skapa avkastning till sina
investerare. Hanna Lindquist Communication & Customer Growth Manager
presenterade Trine som har byggt en digital plattform som gör det möjligt för
privatpersoner och företag att investera i solenergi på områden där det inte finns
infrastruktur för elförsörjning. VD Karin Ebbinghouse presenterade Elonroad som
vill bidra till reducering av utsläpp av luftföroreningar med sin innovation att ladda
elektriska fordon under tiden de kör eller står still på vägen.
Investment AB Spiltan är Chiffonjéns värdemässigt största innehav, drygt 50% av
tillgångarna. VD och huvudägare är Per H Börjesson, som presenterade Spiltans
verksamhet och enligt vilka kriterier de investerar. Bland de många bolagen i Spiltans
portfölj framhöll Per H Spiltan Fonder som ett bolag med starkt varumärke och stor
potential. I Spiltan Ventures finns bolagen men störst potential till värdeökning, men
innebär också större risk vilket gör att man jobbar med en bred portfölj. Paradox
Interactive har en gång varit ett venturebolag men är idag ett etablerat bolag och
Spiltans tyngsta innehav. Spiltan följer Warren Buffets devis ” Diversifiering bevarar
värde men koncentration bygger värde”.
Paradox Interactive var också på plats genom finanschef, Alexander Bricca, som
beskrev de centrala delarna i bolagets strategi; spel med lång livslängd, affärsmodell
med återkommande intäkter, portfölj med flera spel och rättigheter och att äga
rättigheterna till spelen.

Dagens gav också utrymme till rundabordssamtal mellan deltagarna och tillsammans
med entreprenörer från Chiffonjéns portföljbolag, som också fick möjlighet att
presentera sina verksamheter.
Dagen avslutades traditionsenligt med mingel och småländsk ostkaka från
Ostkaksbageriet i Vrigstad.

