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Exklusivt erbjudande för dig som vill investera i ett räntefritt 

finansiellt system som är bra för miljön, människor och samhället. 
 

För att vara en intressant INVESTERARE att samarbeta med har vi tänkt oss följande profil. 
 

INVESTERARES EKONOMISKA profil: 
 

• Köp av en aktie om 500 000 kr och bli en aktieägare till 1% i Lågkostnadsbolaget i 

Skandinavien AB. Maximalt antal aktieägare: 20 st. 

• Konto för aktieköpare (Sverige): Bankgiro: 5425-6292 Ekobanken… Bankgiro: 229-

9105 Swedbank… Bankgiro: 711-7831 Nordea… Plusgiro: 94 46 16-2 

• Account for share purchases (abroad): IBAN: SE73 8000 0810 3400 3301 2105 

BIC: SWEDSESS (Euro and SEK). 

 

INVESTERAREN bör dela vår SAMHÄLLSSYN och MJUKA VÄRDEN: 
 

• Vi har ett genuint intresse av att främja en samhällsutveckling som är till fördel för 

såväl människor som djur och växter. Vi är alla beroende av dessa för vår försörjning 

och undvikande av en klimatkatastrof, uppvärmning av planeten till en nivå som 

överstiger målet i Parisavtalet. 

 

• Vi anser att tjäna pengar på pengar inte gynnar annat än ökande klyftor i samhället. 

Skulle alla tjäna pengar på pengar ställer man sig troligtvis frågan ”vem skall arbeta då 

om alla tjänar pengar på pengar”. 

 

För oss som sysslar med räntefrihet och tar betalt för faktiskt utförd arbetsuppgift, som 

alla företagare gör i någon mening så har vi visat att exvis lånekostnaderna blir ca 25% 

jämfört med räntebärande lån. Du som investerare bör hålla med om att resterande 

75% inte gör någon som helst form av samhällsnytta. Förutom att man tjänar 

ytterligare pengar på pengar som gagnar de som redan har tillräckligt, vilket är 1,5% 

av befolkningen. 

 

• Vi främjar en samhällsordning där ingen blir förföljd eller straffad för sin politiska 

eller religiösa uppfattning så länge som vederbörande inte bryter mot svensk eller 

internationell lag eller tvingar andra att göra det. 

 

Ovan gäller alla INVESTERARE som önskar bli aktieägare i Lågkostnadsbolaget i 

Skandinavien AB (investeringsbolaget), det enda räntefria alternativet i Sverige. Som 

aktieägare stödjer man och sätter grunden för etableringen av en äkta räntefri balanserad 

finansiell verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Här finns exempel på våra 

lånekostnader… PDF  

 

Ansvaret att marknadsföra verksamheten har moderbolaget (managementbolaget) och 

säljorganisationen presenteras i följande PDF.  

 

Se enligt nedan möjligheter att aktivt bidra/ingå i verksamheten med sin kompetens som då 

rabatterar aktieinvestering i kronor med bibehållet delägarskap.    

mailto:Info@Lagkostnadsbolaget.se
http://www.lagkostnadsbolaget.se/
https://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201825
http://enklasidan.com/PDF/215_Laneexempel_ori.pdf
http://enklasidan.com/PDF/216_Forsaljningsorganisation_TBST_Group_ori.pdf
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Exklusivt erbjudande för dig som vill investera i ett räntefritt 

finansiellt system som är bra för miljön, människor och samhället. 
 

Likviden för aktieköpen i Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB kommer till en mindre del 

att återinvesteras i organisationsuppbyggnaden med fokus på dataanpassning av verksamheten 

och ny programvara samt i nödvändig kontorspersonal. Merparten kommer återinvesteras för 

utlåning. 

  

Alla investeringar i övrigt som görs i Investeringsbolaget benämner vi enligt följande ”göra en 

prestation som man blir belönad för i form av poäng”.  

 

Poäng är inte kronor utan en ”egengenererad tillgång” som man kan förvandla på olika sätt. 

 

Poängen tillhör och ägs fortsättningsvis av investeraren och kan krasst ses som vilken tillgång 

som helst. Poängen varierar också i värde utifrån vilken verkningsgrad verksamheten har samt 

poängens ålder som i sin tur också påverkar turordning vid köbildning. Poängens värde 

kommer alltså att variera men det finansiella systemet är programmerat att hålla reda på det. 

 

De poäng som genereras har man full rådighet över att hantera som man vill, de går att 

skänka/ge bort till familjen, utomstående, olika projekt osv. Man kan även sälja dem om det 

finns köpare.  

 

När man gör sina investeringar bygger man upp sin avkastning i form av poäng, på en bank 

får man ränta. Vi är garanterat räntefria och tar betalt utifrån faktiskt arbete, inte som med 

ränta, helt proportionellt beroende av belopp och tid. Därför är detta projekt helt unikt i 

världen. Bankvärlden kommer att/måste förändras, speciellt med tanke på miljön och 

klimatfrågorna.  

 

Vi är inte främmande för fler aktieägare alternativt utökat delägarskap, i Lågkostnadsbolaget i 

Skandinavien AB. Det är ett rimligt antagande då vi tror intresset blir stort speciellt när vi 

redovisat våra låga lånekostnader och investeringsmöjligheterna. Vi antar att många vill lägga 

om sina räntebärande lån och då krävs ökad utlåningskapacitet som skapas med fler delägare 

och investerare. 

 

Vi presenterar nedan hur möjligheten finns att förvärva aktieposter i Lågkostnadsbolaget för 

500 000 kr. Det är speciellt anpassade för småsparare som vill stödja en finansiell 

världsförvandling till att ta betalt för faktisk utfört arbete i stället för att tjäna pengar på själva 

innehavet av pengar. Idag kan man om man äger mycket pengar tjäna ännu mer på detta 

ägande av pengar vilket ökar klyftorna i samhället. Idag äger 1,5% merparten av all egendom 

och kapital.  

 

Räntefria finansiella system återskapar balansen i samhället.  

 

En notering, glöm inte den osannolika världen idag med bl a Facebooks börsintroduktion. 

  

mailto:Info@Lagkostnadsbolaget.se
http://www.lagkostnadsbolaget.se/
https://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201825
https://enklasidan.com/PDF/219_Facebooks_borsintroduktion_17_maj_2013.pdf
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Exklusivt erbjudande för dig som vill investera i ett räntefritt 

finansiellt system som är bra för miljön, människor och samhället. 
 

Följande effekter och scenarios presenteras nedan: 

  

En konsekvens för en INVESTERARE innebär med all rimlighet en betydande värdeökning 

på aktierna. I det fall, vilket kommer att ske inom 2 - 3 år med en INVESTERARE som möter 

de värderingarna som presenterats, och då kan utlåningsvolymen nå närmare 1 miljard kr. Då 

bör värderingen landa på/vara i storleksordningen 1 miljard kr. I det läget så är vi ändå bara i 

början av vår expansion. Ytterligare investerare kan tillföra ytterligare utlåningskapacitet.  

 

Det betyder att utlåningen i sig efterhand skulle öka värderingen på dotterbolaget 

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB till ca 1 miljard kronor. Säljer investeraren sin andel i 

investeringsbolaget (Lågkostnadsbolaget) skulle priset för 1 aktie öka från 0,5 MSEK till 10 

MSEK.      

 

Det erbjudande vi har presenterat ger olika effekter för investerare som driftsätter oss med 

följande. 

 

Utfall av ett scenario med aktieköp 500 000 kr och försäljning av dessa efter 2 - 3 år… 

• Köp av EN AKTIE utav 20 st. i dotterbolaget (investeringsbolaget) 

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB för 500 000 kr och delägare till 1%. Säljaren 

är moderbolaget TBST Consult AB. 

Följande framtidsscenario kan ske med investeringen som en Investerare gör i ett köp av 

en aktie för 500 000 kr i dotterbolaget Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB efter att 

utlåningen nått ca 1 miljard kronor och med motsvarande värdering (20 ggr ökning från 

värderingen idag 50 MSEK till 1 000 MSEK).  
 

Volymen bör nås inom 2 - 3 år beroende av inlåningsvolym. Vid denna tidpunkt grundas vårt 

scenario på att Investerarens aktie säljs. 

 

Ägandet i dotterbolaget Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB: 

Investerares andel i dotterbolaget Lågkostnadsbolaget… 1% Pris: 0,5 MSEK  
 

Investerares försäljningsvärde på aktierna i Lågkostnadsbolaget… 10 MSEK  
 

Konsekvens vid en försäljning av aktien (inköp 0,5 MSEK) i dotterbolaget 

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB blir att värdet på 1 aktie har ökat från 0,5 MSEK till 

10 MSEK. 

 

En notering, glöm inte den osannolika världen idag med bl a Facebooks börsintroduktion. 

mailto:Info@Lagkostnadsbolaget.se
http://www.lagkostnadsbolaget.se/
https://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201825
https://enklasidan.com/PDF/219_Facebooks_borsintroduktion_17_maj_2013.pdf
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Exklusivt erbjudande för dig som vill investera i ett räntefritt 

finansiellt system som är bra för miljön, människor och samhället. 
 

Sammanfattning: 
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB kommer initialt med erbjudandet få nya aktieägare till 

20% och i förlängningen varefter expansionen sker och för en snabbare spridning av det 

räntefria finansiella systemet specifikt runt om i världen, bjuda in ytterligare aktieägare. 
 

För dig som vill engagera dig ytterligare erbjuds: 

 

• Den person eller företag som erbjuder mervärden i form av 

dataprogrammeringskunskap samt ingår i försäljningsorganisationen, PDF, och 

affärsområdet TBST Data Business som Sverigeansvarig, erbjuds köpa 1 aktie för 

400 000 kr. 

 

• Den person eller företag som ingår i försäljningsorganisationen i någon av rollerna i 

TBST Finance, erbjuds köpa 1 aktie för 450 000 kr. 

 

• Den person eller företag som ingår i försäljningsorganisationen i någon av rollerna i de 

andra affärsområdena erbjuds köpa 1 aktie för 475 000 kr.    
 

Enligt nedan snabblänkar till de olika Affärsområdena med Yrkesroller:  

• Sverigeansvarig (SA): Här samlas ambitiösa företag/människor med 

ledaregenskaper och visioner att etablera en större verksamhet med andra (Region- och 

Lokalombud) inom affärsområdet tillsammans i TBST Group. 

  

• Regionombud (RO): Som ansvarig för ett län kommer du (Frilansare)/Företaget 

tillsammans med Sverigeansvarig och Lokalombuden (LO) samarbeta för att utveckla den 

egna och varandras affärsrörelse inom länet. 

  

• Lokalombud (LO): Här arbetar du (Frilansare)/Företaget i Kommunen tillsammans 

med och stöd från Regionombudet och Sverigeansvarig inom ditt affärsområde. Fler => 

större affärer. 

Även om du inte har möjlighet delta uppskattar vi ändå ditt stöd, litet som stort. Swisha 

ditt bidrag på 123 314 04 98 och ditt bidrag påskyndar processen att komma igång snabbare 

med en förändring av de finansiella systemen till gagn för människorna i samhällena och hela 

jordklotet. Full sekretess garanteras.   
 

Önskas ytterligare information, sänd mail eller SMS om att kontakt önskas så återkopplar vi:  

Info at Lagkostnadsbolaget.se….  

Tel: 072-341 50 91 

 

mailto:Info@Lagkostnadsbolaget.se
http://www.lagkostnadsbolaget.se/
https://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201825
https://enklasidan.com/PDF/218_Forsaljningsorganisation_TBST_Group_ori.pdf
http://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201804
http://tbst.se/nyheter/268-ute-i-laenen-13
https://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201800
http://tbst.se/nyheter/267-ute-i-laenen-12
http://tbst.se/nyheter/266-ute-i-laenen-11

