
Missa inte E2 Trading Expo 2013!

2012 års E2 Trading Expo var det första i sitt slag och ett mycket framgångsrikt och  
uppskattat event. I höst är det dags igen! 

Den 21 september 2013 arrangerar Empirical Edge Trading (E2 Trading), tillsammans med  
Vinnarbyrån, E2 Trading Expo 2013, på Sheraton Hotel i Stockholm.

Föreläser gör Lars Wilderäng, Johan Hellström, Johnny Torssell, Peter Nilsson och Tobbe Rosén.

Material och innehåll produceras just nu och kan komma att ändras. Vi vet dock med säkerhet är 
att kvaliteten på informationen och föreläsningarna kommer att vara lika bra och bättre än förra 
året.

Antalet deltagare är begränsat, så anmäl dig i tid. 

Pris: 6.125 SEK inklusive moms (4.900 SEK exklusive moms) 

För mer info och anmälan maila oss på info@e2trading.com.

Har du svårt att ta dig till årets största tradingevent? Det finns ett alternativ. Du kan luta dig  
tillbaka i favoritsoffan och samtidigt ta del av E2:s Trading Expo 2013 via direktsänd TV för  
5.625 SEK inklusive moms (4.500 SEK exklusive moms). Veckan före Expot får du en personlig 
inloggningskod som ger dig tillträde till TV-sändningen.
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Bland årets föreläsningar finner ni: 

Lars Wilderäng som driver bloggen Cornucopia? diskuterar investeringsstrategier i vår ändliga och stän-
digt föränderliga värld, med fokus på resursbrist, stagnerande tillväxt och tidigare och kommande kriser. 
Lars Wilderäng är författare, bloggare och föreläsare och driver sedan 2008 bloggen Cornucopia? – Evig 
tillväxt i en ändlig värld?, som är Sveriges största oberoende blogg inom finans, ekonomi, miljö och sam-
hälle. Själv har han handlat privat med aktier, värdepapper och råvaror sedan 1993. Han har författat böck-
erna “Midvintermörker” och “Midsommargryning”.

Tobbe Rosén som kommer att presentera en helt ny strategi - Winning Trading 3.   
För att göra verktygslådan komplett i kombination med Winning Trading 1 och 2 är Winning Trading 3 
fokuserad på swingtrading.

Johnny Torssell som kommer att föreläsa om sina favoritsetuper/edgar för kortsiktig aktiehandel.  
Johnny är inte bara Sveriges bäste tekniska analytiker utan han har också 30 års erfarenhet av vad som 
fungerar och inte fungerar i det korta perspektivet. Denna föreläsning blir en av dagens höjdpunkter.

Johan Hellströms föreläsning kommer att vara praktisk och visa både bra och dåliga exempel från hans 
egen trading. Han kommer i varje exempel beskriva strategierna som ligger bakom tradingbesluten. 
Detta är en föreläsning som ni daytraders inte får missa!

I sin andra föreläsning för dagen kommer Johan att prata om E2 Money management – 
en Money management approach som utvecklat  av E2 Trading och som vi rekommenderar andra att utgå 
ifrån. Money management är den viktigaste faktorn för att få kapitalet att växa på sikt.

Peter Nilsson kommer att presentera E2.Composite (E2C).  
E2C är ett sätta att kombinera olika edgar i en strategi med olika typer av filter. All logik presenteras och 
MultiCharts kod till strategi och indikatorer finns med. E2C lämpar sig utmärkt för egenanpassning och är 
ett mycket dynamiskt verktyg. 

Peter kommer i sin andra föreläsning ta BAYN ett steg längre med ny research. Han kommer också visa hur 
strategin görs mer dynamisk och därmed möjliggör för fler möjligheter att hitta affärer värda att ta.  

Nytt för i år är att de strategier som E2 presenterar kommer att innehålla den exakta koden för de som vill 
använda strategierna/indikatorerna med MultiCharts.

Vi ser fram emot att se Dig där!  

Hälsningar, 
E2 Trading & Vinnarbyrån

Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén
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Avanza Bank erbjuder dig som kund kostnadseffektiv handel med driftsäkra system 
på de nordiska, kanadensiska, amerikanska och europeiska marknaderna. Avanza 
Bank är idag den vanligaste vägen för svenska sparare att göra aktieaffärer och 
fondbyten, genom våra system gör våra 257 000 kunder varje dag tiotusentals  
aktie- och fondaffärer. Inom vårt Pro-segment erbjuder vi dessutom dig som aktiv 
kund våra allra lägsta courtage (från 0,034% och nedåt), våra bästa räntor, gratis 
handelsapplikation och personlig och professionell support, mäkleri och 
kundansvariga- allt via ett VIP-nummer. Vi tror också på att erbjuda dig som kund
relevanta och intressanta utbildningar och event, då vi vill att växa tillsammans! 
Självklart har vi inga fasta års- eller administrativa avgifter, du betalar bara när du gör 
affärer! Läs mer på www.avanza.se.

Öhman är ett oberoende nordiskt finanshus med traditioner på värdepappers-
marknaden som daterar sig ända tillbaka till 1906. I början av 2012 bildades 
Öhman Capital AB för att bland annat hantera alla Öhmans börshandlade 
investeringsprodukter. Du känner igen Öhman Capitals Bull & Bear-certifikat och 
Mini Futures på att de har ändelsen OC (t.ex. BULL OMX X5 OC eller MINILONG 
OMX D OC), warranter och turbowarranter på att de har ändelsen OHC (t.ex. ERI3A 
70OHC). Läs mer på www.ohman.se/warranter

IG Markets är störst i världen inom CFD-handel och tillhandahåller en innovativ 
handelsteknologi tillsammans med enastående kundservice. Företaget är en del av 
koncernen IG Group Holdings som är noterad på Londonbörsen och ingår i FTSE 
250. Med mer än 35 års erfarenhet av handel med derivat, kontor i 14 länder samt 
en mycket solid finansiell ställning erbjuder IG Markets ett mycket bra och säkert
alternativ för den aktiva tradern. IG Markets affärsmodell bygger på att deras kunder 
ska tjäna pengar på sin handel och stanna hos dem. IG Markets hedgar därför sina 
positioner och det ingår inte i deras affärsmodell att spekulera mot sina kunders 
positioner. Läs mer på www.igmarkets.se
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Societe Generale är idag världens största aktör inom börshandlade produkter. 
Affärsområdet skapades 1989 då man som första aktör i världen lanserade den första 
warranten. Sedan denna lansering, för snart 25 år sedan, har området för börshandlade 
produkter världen över fullkomligt exploderat. Börshandlade produkter ligger i bankes 
DNA och Societe Generale strävar efter att, nu likväl som för 25 år sedan, ständigt 
tillhandahålla marknadens bästa produkter.
 
Societe Generale erbjuder Svenska marknadens bredaste utbud av Bull & Bear-certifikat 
med hävstång mellan 2-12, Omkring 700 Mini Futures på en mängd underliggande 
tillgångar, Warranter på flertalet bolag och index samt investeringsprodukter såsom 
Autocalls och Aktieindexobligationer.
 
Hjärtligt välkommen till vår utställningsplats så berättar vi mer!
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