
Bäste Läsare 

 

På måndag klockan 20.00 erbjuder vi dig som medlem i DLC/InzideInfo till ett webinar, där vi 

presenterar ett av marknadens mest intressanta sparalternativ.  

 

De flesta söker efter alternativ för att få sina pengar att växa, antingen via traditionellt 

sparande, via olika fonder eller kanske spekulation på börsen eller i olika valutor. 

Erfarenheten för de allra flesta brukar sluta i väldigt låg avkastning eller t.o.m. att de får se 

sina investerade/sparade pengar tappa i värde eller i allra värsta fall försvinna helt. 

Angel Business Club är en medlemsklubb som erbjuder sina medlemmar möjligheten att via 

månadssparande investera i unika, väl utvalda, bolag med stark utvecklingspotential och 

med mål att börsnoteras. 

Det intressanta med att investera i tidigt skede i bolagens utveckling, är möjligheten till 

väldigt stark hävstångseffekt på sina investeringar. 

Angel Business Club bildades, efter att ha köpt och övertagit en tidigare aktieklubb, i maj 

2015. På drygt 2,5 år har klubben hunnit med att hjälpa 2 företag att börsnoteras och ökat 

aktieportföljen med 6-8 nya företag, vilket är ett fantastiskt resultat. 

Ett av bolagen nådde över 100% avkastning för medlemmar som sålde i rätt tid. 

Klubbens mål är att börsnotera 2-4 företag per år. 

Sedan starten har alla medlemmar som sparat kontinuerligt sett sitt aktievärde öka med 

mycket gott resultat. Vi ser värdeökningar på mellan ca 20%/år upp mot närmare 60%/år, 

beroende vilken nivå man sparat på. 

De senaste månaderna har fler och fler satt sig in i och sett vilket enormt intressant företag 

Angel Business Club är och medlemsantalet har ökat rejält. 

 

Kostnadsfritt Webinar – måndag den 27:e november 2017 



 

 

Ta chansen att vara med och lyssna hur även du kan vara med och få dina 

sparpengar/investeringar att växa och hur du kan bygga upp en passiv inkomst med Angel 

Business Club. 

Här anmäler du dig till webinaret; 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5744827695803670274  

Hjärtligt välkommen på måndag 20.00! 

 

Vi önskar dig en trevlig helg! 

Team InzideInfo/DLC  
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