
Jessica von Otter och Johan Sjöberg invalda i Investment AB Spiltans styrelse

På Investment AB Spiltans bolagsstämma i lördags, den 6 juni, valdes det in två nya
medlemmar i styrelsen � Jessica von Otter och Johan Sjöberg.

Jessica von Otter är VD för kommunikationsbyrån Svensk Information och arbetade tidigare under
11 år som informationschef för Nordnet. Jessica von Otter sitter sedan i mars även i Aktiespararnas
styrelse.

Johan Sjöberg är idag VD för Möbelriket AB och har en lång erfarenhet som ägare av småländska
bolag som bland annat AB Bröderna Sjöbergs hyvelbänkar och möbelföretaget Svenssons i
Lammhult. Johan Sjöberg har bland annat styrelseuppdrag i Skattebetalarnas Förening, Svenskt
Näringslivs SME−kommitté och är ordförande i Investmentbolaget Chiffonjén som är Spiltan
Fonders samarbetspartner med Aktiefond Småland.

− Det känns bra att få in både Jessica och Johan i styrelsen. Jessica kommer att tillföra kompetens
på sparområdet från sina år på Nordnet och Johan kommer att vara ett tillskott i vår satsning på
Småland som vi inledde för ett år sedan med Aktiefond Småland, säger Per H Börjesson, VD
Investment AB Spiltan.

− Spiltan har ett intressant varumärke och är en uppstickare på finansmarknaden. Jag hoppas att
jag med min erfarenhet kan bidra till att utveckla de finansiella tjänsterna ytterligare. Det som
förenar Spiltan, Nordnet där jag var verksam i många år och Aktiespararna där jag också sitter i
styrelsen är engagemanget för de intresserade spararna, säger Jessica von Otter.

− Det är jättekul att komma med i Spiltans styrelse och arbeta med människor som har samma
värderingar om företagande som jag själv. Jag hoppas jag kan sätta mer småländsk prägel Spiltans
nätverk och investeringar i framtiden, säger Johan Sjöberg.

För mer information kontakta:
VD Investment AB Spiltan, Per H Börjesson: 08−545 813 47
Jessica von Otter: 0709 −697424.
Johan Sjöberg: 070−816 30 35

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på ca 160 miljoner kronor som
framförallt investeras i stabila onoterade bolag. Spiltan är största ägare till ett antal nya koncept
inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder, Spiltan Pension, Finans−
och inkassobolaget mfin.se och Easyloan.se . Spiltanaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden
www.alternativa.se . Mer information Investment AB Spiltan är www.spiltan.se
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