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Anmälan till StartUp, Nkpg Science, hösten 2011.

Projekt VANGARATTA
AFFÄRSIDÉ
Rådgivare vid kortsiktiga spekulationer (1vecka – 1år) i obligationer, aktier, råvaror och valutor till
mina närmaste vänner. Att köpa på botten och sälja på toppen.
PRODUKTER
1. Egen spekulation. Starta aktiesparklubb TJALVE och StartUp, Nkpg.
2. Aktietips till en mindre och exklusiv skara av klienter (mina närmaste vänner).
3. Blogg, Hemsida, Facebook, Linked-In, Twitter m.m.
4. Samarbete med andra swing-traders, t.ex. Vinnarbyrån, Peter Malmqvist, R. Wiborg.
5. Samarbete med Nordnet (Avanza, Saxo, SHB, SEB, Carnegie, GB, USA, mfl).
6. Samarbete med pensionsmäklare t.ex. Max Matthiessen.
7. Utbildning o seminarier i TA, via Aktiespararna mfl.
8. Rådgivare till Lundbergs, Industrivärden, Handelsbanken.
9. Egen Hedgefond under 2013.
Intäkter 2012?: 100st nyhetsbrev á 5000 kr/år och 3st VIP-kunder á 100.000kr/år, 800kkr/år.
Kostnader: dator 3000kr, trådlöst modem 300kr/mån. Arbete 2-4 h/dag, 6 dgr/vecka.
KONKURRENTER
Fonder, Banker, Experter, Tidningar, Nyhetsbrev, Aktiesparklubbar.
PLACERINGSMETOD:
Att utnyttja både Tekniska Aktieanalys, Fundamental Analys och Nationalekonomi (makrosiffror)
för beslut. Läsa Aktiespararna, Affärsvärlden, Dagens Industri och SvD!
KOMPETENS
Genom att åka VASAloppet under 7h så skall min hälsa vara tillräckligt bra för att klara av den
psykiska pressen! Jag har samlat på mig kunskaper under 35 års tid om aktier. Jag har även
erfarenhet av företagsledning inom Trienta. Under de senaste tio åren har jag utbildat mig inom
politiken för att lära mig hur maktmänniskor agerar och tänker. Jag såg botten i mars 2003 i samband
med Irakkriget. Jag såg bubblan på tillväxtmarknaderna, speciellt Hong Kong i november 2007. Jag
förutsåg nedgången i höst redan i januari 2011. Jag misstänkte att vi hade en botten i början av
oktober. Köpet den 3 okt var en dag för tidigt men ändå bra timing. Stenhård utbildning i psykologi,
mental träning och ledarskap under elva år! Mina två första gratiskunder har avkastat +54% (sedan
18 juli 2011) respektive +19% (sedan 10 okt 2011). Se vidare www.MVU.se!
KOMPETENSUTVECKLING
Försäljningsteknik (insamling av pengar till ”julängel Opalen”, dvs gratis julmat för ensamstående),
Egna studier/kurser i TA, LiU/Nationalekonomi, Engelska, Förening ”TA”.
Praktik hos Riksbanken, Finansdepartementet och en bank under hösten 2012!
MÅL
Ett etappmål är att ha sålt min första prenumeration (min första faktura) på aktietips under 2012!
Stort utskick på mitt senaste aktietips från 3 okt gjordes 27 okt 2011. Hemsidan kommer att
uppdateras till version 2.0 senast 31 okt! Ytterligare uppdatering under november.
Mitt riktiga mål är att jag har tecknat ett avtal som rådgivare/placeringsansvarig för en hedgefond
under 2013. Målet är att storlek och avkastningen är så pass bra att jag tjänar in ett arvode på minst
10 mkr under 2013/14.

