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Bolagets huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta klassiska veteran- och 
sportbilar med hög värdestegringspotential. 

Vi erbjuder privatpersoner och företag att vara med och investera i klassiska 
sportbilar, ett tillgångsslag som senaste 10 åren ökat i värde med närmare 400 
%. Alla bilar förvaras i ett säkert garage som givetvis är larmat och väl bevakat. 
Tillträde till garaget ges enbart till våra delägare i samband med delägarevent.

Sportbilsfonden erbjuder ett helhetskoncept där du inte bara tar del av en 
mycket intressant investering utan du blir också delägare i vår bilpark. Dessutom 
blir du medlem i vår delägarklubb där du blir inbjuden till våra olika typer av 
exklusiva event för dig som delägare. Samlingen innehåller flera generationer 
Ferrarimodeller. Från 365 2+2 GT till Ferrari 360 Modena F1 2004

Investera med Sportbilsfonden i något som inte bara är lönsamt och tryggt utan 
dessutom riktigt stimulerande.

BAKGRUND OCH MOTIV

300
NÄRMARE DELÄGARE

20
-TALET BILAR I SAMLINGEN

>15%
ÅRLIGT AVKASTNINGSMÅL

DISCLAIMER

Bolaget står inte under tillsyn av Finansinspektionen eller annan myndighet. Detta dokument innehåller konfidentiell information som inte är eller kommer att 

göras offentligt tillgänglig och kommer endast distribueras till en begränsad krets av utvalda potentiella investerare i Bolaget. Mottagarna av detta dokument 

förbinder sig att behandla detta konfidentiellt och att inte utan skriftligt godkännande från Bolaget, kopiera eller vidareförmedla någon del av informationen till 

utomstående. Information och uppgifter om detta dokument och dess innehåll får endast lämnas av de personer som har angivits som företrädare för Bolaget 

i detta dokument. I det fall någon annan person likväl lämnar sådan information eller sådana uppgifter, ska dessa uppgifter anses vara obehörigen lämnade. 

En investering i aktier är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Bolaget uppmanas därför att självständigt och noggrant göra en 

utvärdering av Bolagets utveckling inför sin investering med detta dokument som en del av sitt informationsunderlag. 

KONFERENS, EVENT, UTHYRNING & RÅDGIVNING

I vårt garage får du som delägare en unik möjlighet att njuta av roligt sällskap i en intressant miljö med bilarna i fokus. Vi erbjuder 
events såsom konferenser och andra spännande tillställningar med fokus på klassiska sportbilar. Tack vare vårt gedigna nätverk 
inom bil- och racingvärlden kan du genom oss få uppleva saker som du utan dessa kontakter inte kommer i närheten av. 

Det kan röra sig om event hos någon sportbilstillverkare, någon tävling i Sverige eller utomlands eller kanske en skräddarsydd 
förarutbildning med någon välmeriterad instruktör från vårt nätverk. Sätt oss gärna på prov och skicka oss ett mail där du anger vad 
du skulle vilja göra. 

Vi hjälper också gärna till som rådgivare i samband med såväl försäljning som inköp av en klassisk sportbil. Oavsett om du är 
intresserad av teknisk rådgivning eller frågor kring en viss bils värdeökningspotential som samlarobjekt hjälper vi dig gärna. 
Som delägare i Sportbilsfonden arrangerar vi också unika event enbart för våra delägare, vissa är kostnadsfria och andra starkt 
rabatterade.
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Haribus repe peratem 
olestius.
On rem explibu saecus. Ha-
runt verferum volorit omnime 
pedipidunt hil iduciur.

Photo left page

ADVISORY BOARD

Thomas Ravelli
Känd för sin 
framgångsrika 
fotbollskarriär. Thomas 
har också ett genuint 
bilintresse med ett flertal 
bilar i garaget.

Favoritbil: Citroën DS23 
Cabriolet Chapron

URVAL AV 
VÅR SAMLING

Klassiska sportbilar tilltalar inte bara den som vill se sitt kapital 
växa, utan också den som uppskattar dessa bilars vackra former,
teknik och dess historia. Det har tidigare i regel varit en möjlighet 
enbart förbehållet de som har kapital, intresse, tid och kunskap 
att själva förvalta en samling klassiska fordon.

Tillgångsslaget klassiska sportbilar har de senaste 10 åren ökat i värde 
med närmare 400%.

Att köpa en ny bil är normalt en ganska dålig investering. VIll du 
göra en bra investering ska du i stället titta på en veteranbilar eller 
klassiska sportbilar. Vår målsättning är att du som investerare ska 
erhålla en total värdeökning på din investering på minst 15% per år. 
Detta är en placeringsform för dig som inte vill investera hela ditt 
kapital på börsen och samtidigt söker en attraktiv och framförallt trygg 
investering med god värdeökningspotential.

Sportbilsfonden har tidigare förvärvat en 
Ferrari 365 GT 2+2 som ger en behaglig 
körglädje.

Ferrari Testarossa, detta exemplar är från 
1990 och har en 4,9-liters V12. 
Toppfart strax under 300 km/h.

Vackra böljande linjer i form av 1966 års
Chevrolet Corvette, en av Sportbilsfondens 
tre Corvetter. Detta exemplar har en 
motor på 427 cui (7 liter) och 425 hk.

INVESTERA I SPORTBILAR

Gunnar Dackevall
Framgångsrik 
programledare, 
tidningsmakare och 
journalist. Entusiast 
av klassiska sport- och 
tävlingsbilar med en hel 
del historisk motorsport i 
det egna bagaget.

Favoritbil: 
Datsun 240Z Safari

Peggen Andersson
Känd racerförare med 
segrar både i DTM och 
STCC. Peggen är sedan 
många år också en 
hängiven samlare och 
renoverare av klassiska 
sport- och racerbilar.

Favoritbil: 
Volvo 242 Grupp A

Peter Lindén
Bakgrund som 
världsmästare 
på motorcykel i 
endurance racing och 
kanske Sveriges mest 
erfarna och välkända 
stridsflygare i både 
Viggen och Gripen.

Favoritbil: 
Jaguar E-type Serie 1

John Bryant-Meisner
Svensk racerförare 
född 1994. Karriär inom 
karting, Formula Renault 
och Formel 3. Har 
gästkört i Asian Le Mans 
och STCC. Till vardags 
arbetar han som säljare 
av exklusiva bilar.

Favoritbil: 
McLaren F1
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Tillgångsslaget klassiska sportbilar har de senaste 10 åren ökat i värde 

med närmare 400%.

Att köpa en ny bil är normalt en ganska dålig investering. VIll du 

göra en bra investering ska du i stället titta på en veteranbilar eller 

klassiska sportbilar. Vår målsättning är att du som investerare ska 

erhålla en total värdeökning på din investering på minst 15% per år. 

Detta är en placeringsform för dig som inte vill investera hela ditt 

kapital på börsen och samtidigt söker en attraktiv och framförallt trygg 

investering med god värdeökningspotential.

Sportbilsfonden har tidigare förvärvat en 

Ferrari 365 GT 2+2 som ger en behaglig 

körglädje.

Ferrari Testarossa, detta exemplar är från 

1990 och har en 4,9-liters V12. 

Toppfart strax under 300 km/h.

Vackra böljande linjer i form av 1966 års 

Chevrolet Corvette, en av Sportbilsfondens 

tre Corvetter. Detta exemplar har en 

motor på 427 kubiktum (7 liter) och 425 

hk.

INVESTERAISPORTBILAR

Gunnar Dackevall

Framgångsrik 

programledare, 

tidningsmakare och 

journalist. Entusiast 

av klassiska sport- och 

tävlingsbilar med en hel 

del historisk motorsport i 

det egna bagaget.

Favoritbil: 

Datsun 240Z Safari

Peggen Andersson

Känd racerförare med 

segrar både i DTM och 

STCC. Peggen är sedan 

många år också en 

hängiven samlare och 

renoverare av klassiska 

sport- och racerbilar.

Favoritbil: 

Volvo 242 Grupp A

Peter Lindén

Bakgrund som 

världsmästare 

på motorcykel i 

endurance racing och 

kanske Sveriges mest 

erfarna och välkända 

stridsflygare i både 

Viggen och Gripen.

Favoritbil: 

Jaguar E-type Serie 1

John Bryant-Meisner

Svensk racerförare 

född 1994. Karriär inom 

karting, Formula Renault 

och Formel 3. Har 

gästkört i Asian Le Mans 

och STCC. Till vardags 

arbetar han som säljare 

av exklusiva bilar.

Favoritbil: 

McLaren F1



2

SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB

INBJUDAN TILL 
TECKNING AV AKTIER I 
SPORTBILSFONDEN

Sedan barnsben har jag fascinerats av vilka starka känslor som bilar 
väcker hos så många människor, inklusive mig själv. Modeller som 
Jaguar XJ220 och McLaren F1 sätter banbrytande rekord medan Bugatti 
Type 57 och Ferrari 250 GTO med sina utomordentligt eleganta linjer 
skapar ha-begär, men något som alla bilar har gemensamt är att de är 
synonyma med frihet. En bil är så mycket mer än bara ett fordon, de 
är en manifestation av och en metafor för de möjligheter som finns 
i livet. Men de är inte heller ”bara” frihetsmaskiner eller i många fall 
obeskrivligt vackra, utan också något som de senaste decennierna har 
visat sig vara fantastiskt lönsamma och roliga investeringar.

Så hur tar man bäst till vara på klassiska sportbilars 
värdeökningspotential och blir del av den gemenskap som uppstår 
bilentusiaster emellan? Genom att investera i Sportbilsfonden och 
ansluta sig till vår mycket snabbt växande delägarskara. Välkomna.

Vår VD Andreas Bergman har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och har grundat och 
driver Sveriges största online-tidning om bilar, Högsta Växeln. En god kombination av affärstänk och 
bilintresse alltså.

A N D R E A S  B E R G M A N

VD - Sportbilsfonden

Andreas Bergman

VD

Lars-Åke Fröjd

Eventansvarig

Bosse Lindman

Styrelseordförande

Sportbilsfonden Sweden AB
Org.nummer: 559164-6970

Biblioteksgatan 1, 111 46 Stockholm

ÖVRIGA FRÅGOR
info@sportbilsfonden.se
Tel: 0732-940000
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