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Vår vision
Ett aktierikare Sverige.

•	Ett	Sverige	där	sparandet	i	aktier	har	stor	betydelse	för	företagens	och	landets	ekonomiska	tillväxt.
•	Ett	Sverige	där	många	fler	blir	rikare	genom	klokare	aktiesparande.
•	Ett	Sverige	där	aktier	berikar	flera	människor	på	flera	plan.

Vår verksamhetsidé
Vi driver utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö och erbjuder säker och objektiv kunskap, 
information och rådgivning samt unika aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara 
framgångsrikt i aktier och känna sig trygga.

•	En	oberoende	och	orädd	röst	som	framför	medlemmarnas	krav	och	önskemål.
•	Utbildning	och	råd	utifrån	Gyllene	reglerna.
•	Hjälp,	stöd	och	aktiejuridisk	rådgivning	av	Aktieägarombudsmannen.
•	Kunskap	och	erfarenhetsutbyte	genom	ett	rikstäckande	nätverk	av	lokalavdelningar.
•	Viktig	information	och	lönsamma	placeringsråd	genom	tidningen	Aktiespararen	och	
   webbplatsen www.aktiespararna.se.
•	Möjlighet	att	spara	enkelt	och	säkert	genom	Aktieinvest.



Aktiespararna 2009 – ett tudelat år
Under inledningen av 2009 befann sig de flesta aktie
ägare i en dyster sinnesstämning. Sedan sommaren 
2007 hade svenska börsen halverats i värde, och värl
den befann sig i chock efter den plötsliga finanskris som 
förändrade förutsättningarna för de flesta bolag och ak
tiesparare. År 2009 skulle dock bli vändningens år, då 
börsen under mars månad inledde en av sina snabbaste 
uppgångar hittills. Från botten i mars fram till årsskif
tet steg kurserna med i medeltal över 60 procent. Denna 
vändning fick många privatpersoner att åter söka sig till 
börsen via aktier och framför allt via aktiefonder, som 
under året hade de högsta nettoinsättningarna hittills. I 
kontrast till börsuppgången redovisade många av bör
sens bolag mycket svaga resultat, vilket också återspeg
lats inom Aktiespararnas kommersiella delar. Intäkterna 
för förbundet har sjunkit, och stora besparingar har varit 
nödvändiga under 2009, precis som för de allra flesta 
 företag och organisationer. 

Bibehållet uppdrag med ekonomi mot balans
Under året har en grupp ur styrelsen tillsammans med VD 
arbetat med att ta fram ett förslag på hur förbundet i fram
tiden bör vara organiserat för att uppfylla sina mål inom 
ramen för en balanserad ekonomi. Förslaget presentera
des och förankrades under hösten, och genomförandet 
inleddes under slutet av året. En av förändringarna är att 
Aktiespararna från och med årsskiftet har slagit samman 
tre gamla verksamhetsområden till ett och skapat Med
lemsavdelningen. Den nya avdelningen bär nu ansvaret 
för medlemsservice, support för våra lokalt engagerade 
ledningsgrupper, all utbildning och den förbundsgemen
samma försäljningen. Syftet är att bli en ännu starkare 
organisation som tilltalar Sveriges alla typer av aktiespa
rare. Samtidigt ska förbundet nå en ekonomi i balans och 
fram till slutet av 2011 minska rörelseunderskottet, så att 
endast direktavkastning och ränta från våra finansiella 
tillgångar behövs för att balansera resultatet.

Ny ordförande och VD
Året inleddes med att Günther Mårder utsågs till tillför
ordnad VD. I februari meddelade förbundsordföranden 
Hans Tson Söderström att han lämnar sitt uppdrag. För
bundets vice ordförande, Johan Flodström, gick in som 
ordförande fram till kongressen, där han enhälligt valdes 
till ny förbundsordförande. Den 16 april utsåg sedan sty
relsen Günther Mårder till ordinarie VD. 

Tudelad medlemsutveckling
Ett högt medlemstal är ett av flera viktiga mål för förbun
det. Det ger legitimitet åt vår röst. Det är också viktigt för 
att nå andra mål, såsom att driva en framgångsrik opi

nionsbildning och få en finansiering som möjliggör hög 
kvalitet i verksamheten. I kölvattnet av finanskrisen sjönk 
medlemstalet inom förbundet, som en följd av att inflö
det av nya medlemmar var lågt samtidigt som förnyelse
graden sjönk. Detta gjorde att förbundet hade en negativ 
medlemsutveckling under första halvåret. Under andra 
halvan av året såg vi dock att intresset för aktier steg, 
medlemmar strömmade till och förnyelsegraden ökade. 
Som ett resultat av det svaga första halvåret sjönk med
lemstalet för helåret till 71 800, att jämföras med 77 031 
vid utgången av 2008. Under 2009 värvades totalt 10 340 
nya medlemmar, varav 4 608 till Unga Aktiesparare. 

Uppmärksammad bolagsbevakning
En av Aktiespararnas viktigaste uppgifter är att bevaka 
marknaden och driva de vanliga aktieägarnas intressen. 
En del av bevakningen sker genom vår omfattande repre
sentation vid bolagsstämmorna. Under 2009 bevakade vi 
cirka 450 bolagsstämmor genom våra 40 bolagsbevaka
re. Förbundet fick stor uppmärksamhet och genomslag 
under våren när vi främst drev frågor kopplade till ersätt
ningssystem, bolagens kapital och bemanningen av sty
relserna. Under året analyserade förbundet tolv offent
liga uppköpserbjudanden och lämnade rekommendation 
till våra medlemmar. 

Hårt beskattade aktiesparare
Svenska aktieägare beskattas fortfarande 3,5 gånger hög
re än genomsnittet inom OECD när det gäller långsiktiga 
aktieinnehav. Det visar vår årliga skatteundersökning. 
Förbundet driver därför frågan om att minska kapital
beskattningen, men politiker från de båda lägren har 
slagit dövörat till. Finansminister Anders Borg uttryckte 
vid ett möte att han inte ser det politiska värdet med att 
sänka kapitalskatten och samtidigt minska avdragsrätten 
för alla svenskar med bostadslån.  

Förenkling på skatteområdet
På deklarationsdagen den 4 maj uppvaktade förbundet 
finansmarknadsminister Mats Odell och överräckte ett 
förslag om ett nytt alternativ för beskattning av värde
papper. Vi har valt att kalla det Allemanskontot. Det 
innebär att vi tagit kapitalförsäkringens skatte och redo
visningsmässiga fördelar men lagt till äganderätten till 
tillgångarna på kontot. Dagens kapitalbeskattning skulle 
då ersättas av en schablonskatt. Detta skulle innebära en 
välkommen förenkling för många av Sveriges aktiespa
rare. Under slutet av året har regeringen meddelat att den 
avser att lägga ett förslag som i allt väsentligt verkar vara 
i linje med vårt förslag om Allemanskonto. Vi hoppas på 
en positiv behandling av förslaget.
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Aktiespararna internationellt
Allt fler av de beslut som påverkar svenska aktiesparare 
fattas på europeisk nivå. För att kunna vara en del av 
detta beslutsfattande arbetar förbundet aktivt med övriga 
Europas aktiesparföreningar genom Euroshareholders. 
Under året har vi säkrat finansiering, som gör att arbetet 
kan intensifieras, samtidigt som vi anställt en ny general
sekreterare och valt ny ordförande. 

På världsplanet fortsätter arbetet inom World Fede
ration of Investors, vår globala samarbetsorganisation, 
främst inriktad mot kunskapsspridning inom aktie
området. Förbundets tidigare VD, LarsErik Forsgårdh, 
avtackades under året för sina insatser som ordförande 
när han lämnade över uppdraget till amerikanen Roger 
Ganser.

Digital kommunikation allt viktigare
Nedgången för tryckta ekonomitidningar har fortsatt 
under året. Förbundets tidning, Aktiespararen, har som 
enda ekonomitidning stått emot, och räckvidden är 
fortfarande 135 000 läsare per nummer, enligt senaste 
Orvesto mätningen. Precis som den generella samhälls
trenden lockas förbundets medlemmar allt mer av våra 
digitala medier. Antalet besökare på hemsidan stiger i 
snabb takt, och vårt elektroniska nyhetsbrev når nu över 
50 000 personer i veckan. Under hösten har vi också sat
sat på att sända våra stora aktie och fonddagar direkt 
över webben. Sändningarna har lockat tusen medlemmar 
vid varje tillfälle. Startskottet har även gått för digitala 
aktieträffar, där vi oberoende av rum har kunnat träffas 
och diskutera marknaden och förbundet. Framgångarna 
ger mersmak, och satsningarna inom den digitala kom
munikationen kommer att fortsätta. 

Omfattande utbildningsinsatser
Vår satsning mot att utbilda ungdomar i sparande genom 
projektet Ung Privatekonomi har varit fortsatt fram
gångsrikt. Över 12 000 elever fick under året utbildning 
och inspiration av projektets informatörer. Under som
maren lanserades även ett nytt utbildningskoncept, när 
en fullsatt tredagars utbildnings och analyskonferens 
arrangerades i Tällberg. Förbundet bedriver även före
tagsutbildning, men efterfrågan på dessa utbildningar 
var mycket svag när börsbolag och rådgivare drog in på 
sina kostnader efter finanskrisen. Totalt genomfördes en 
handfull endagsseminarier och SwedSeclicenskurser. 

Aktieträffar med stor variation
Aktiespararna ska vara den naturliga mötesplatsen för 
alla aktie och aktiefondsintresserade sparare i Sverige. 
2009 är åter ett tydligt bevis på att vi lyckas med detta 

när fler än 1 000 aktiviteter har arrangerats runtom i lan
det. Variationen i utbudet har varit påtaglig, med bland 
annat företagspresentationer, utbildningar, aktiekaféer, 
kvinno träffar och Aktie & Fonddagar. 

Nya aktiehandelstjänster
Aktieinvest lanserade under våren en ny depåtyp för att 
tillfredsställa de medlemmar och kunder som gör större 
affärer via börsen. På depån Bas Extra är courtaget låga 
0,06 procent, med ett minimum på 79 kronor, utan några 
krav på depåinnehavaren. Nya färdigkonstruerade port
följer lanserades även under året. 

Kongress
Årets kongress hölls i Norrköping den 27 och 28 mars. 
Tack vare ett skickligt lokalt engagemang blev den 
mycket lyckad. Vid kongressen valdes ny ordförande, 
Johan Flodström, fyra nya styrelseledamöter: Jessica von 
Otter, Lars Milberg och Ingemar Gustafsson. Günther 
Mårder fyllnadsvaldes på ett år men avgick senare när 
han  utsågs till VD. Jan Sandström, Wictoria Glans och 
Per Egon Johansson lämnade styrelsen och avtackades 
för sina goda insatser.

Ekonomi
Under 2009 har det genomförts ett omfattande bespar
ingsarbete. Detta var nödvändigt, eftersom verksamhe
ten hade redovisat stora underskott en längre tid och den 
snabba och djupa kris som drabbade världens ekonomier 
under hösten 2008 kraftigt försämrade förutsättningarna 
för Aktiespararnas kommersiella verksamheter. Intäk
terna för koncernen under året föll med sammanlagt 16,2 
MSEK. Kostnaderna reducerades samtidigt med sam
manlagt 18,9 MSEK. De besparingar som inleddes under 
2009 får fortsatt effekt under 2010.

Trots stora intäktsbortfall har koncernen som hel
het lyckats minska rörelseunderskottet. Den positiva 
utvecklingen på börsen har också stärkt vår finansiella 
ställning. Som en följd av ändrad redovisningsprincip för 
våra finansiella tillgångar påverkar inte börsens kortsik
tiga svängningar vårt resultat i samma omfattning som 
tidi gare. Ändringen innebär att marknadsnoterade finan
siella instrument värderas till det lägsta av anskaffnings
värde eller marknadsvärde. 

Koncernens totala rörelseresultat före finansiella pos
ter blev –28,5 (–34,8) MSEK. Efter finansiella poster och 
skatt blev koncernens resultat –8,1 (–79,4) MSEK.

För förbundet blev rörelseresultatet –6,4 (–10,8) 
MSEK. Rörelseresultatet för Servicebolagets verksam
heter blev –22,4 (–21,5) MSEK. 

Aktieinvest redovisar ett rörelseresultat på 0,1 (–2,5) 
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MSEK. Totalt sjönk intäkterna med 7,9 MSEK, varav 
räntenettot stod för lika mycket. Tack vare omfattande 
besparingar blev kassaflödet för Aktieinvest positivt. 

Varmt tack 
Under det gångna året har väldigt många engagerade 
medlemmar, såväl lokalt som centralt, visat en stark 
kämpaglöd. Cirka 1 000 aktieträffar har arrangerats av 
våra nära 150 lokala ledningsgrupper, samtidigt som vi 
har lyckats genomföra omfattande besparingar utan att 
göra avkall på innehållet. Stort tack för alla beundrans
värda insatser under 2009!

Planer inför 2010
Under 2010 kommer det förändringsarbete som nu har 
inletts att fortsätta. Allt syftar till att vidmakthålla Aktie
spararnas starka ställning, samtidigt som vi ekonomiskt 
strävar mot balans. En ny central organisation, där med
lemmens behov sätts främst, ska formas. Detta innebär 
färre verksamhetsområden för att öka samordningen i allt 
vårt arbete. 
Här följer några av de särskilt viktiga frågorna för 2010:

• Öka medlemmarnas benägenhet att förnya sina med
lemskap genom att prioritera medlemsvårdande aktivi
teter. Förnyelsegraden blir viktigt utvärderingsmått.

• Fortsätta sänka kostnaderna men samtidigt priorite
ra de intäktsskapande aktiviteterna för att återta intäkter 
som gick förlorade under finanskrisen. 

• Lansera ett nytt alternativ till aktiefondsparande utan 
förvaltningsavgift, där ägaren samtidigt får rösträtt och 
utdelning för sitt innehav.

• Arbeta för att Aktiespararnas förslag om Allemans
kontot införs som ett alternativ till dagens värdepap

persbeskattning, men samtidigt fortsätta driva frågan om 
att den totala kapitalskatten ska ned till det europeiska 
 genomsnittet.

• Stärka vår digitala kommunikation för att nå ut till 
fler befintliga och potentiella medlemmar. Webben ska 
göras mer användarvänlig, och tekniken med webbTV 
ska användas för att optimera en snabb, attraktiv och 
kostnadseffektiv kanal mellan kansliet och medlem
marna. 

• Implementera den nya organisationen, med målet att 
förbättra servicen mot medlemmen och förstärka sam
ordningen. 

Kansliorganisationen Aktiespararna 2010
I slutet av 2009 presenterades den slutgiltiga struktur 
som kommer att ligga till grund för hur Aktiespararna 
organiserar sitt arbete. Organisationsförändringen inne
bär att fem tidigare verksamhetsområden minskas till tre. 
Avsikten är att sätta medlemmen i centrum och att öka 
graden av samordning vid framställning av de produkter 
och tjänster som Aktiespararna på olika sätt leve rerar. 

Den största förändringen är inrättandet av Medlems
avdelningen. Tore Vestergård, som utsetts till chef för 
avdelningen, ska tillsammans med sina medarbetare 
ansvara för medlemsservice, samordning och stöttning 
av vår omfattande lokala verksamhet, all utbildning samt 
den förbundsgemensamma försäljningen. Medlemmens 
intressen och behov ska nu på ett tydligare sätt styra för
delningen av våra personella och ekonomiska satsningar 
och prioriteringar. Under 2010 kommer den nya led
ningsgruppen att fortsätta arbetet med att implementera 
den nya organisationen och de nya arbetsprocesser som 
följer därav.
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Intressebevakningen
Intressebevakningens uppdrag är att verka för en bättre 
aktieägarmiljö och erbjuda säker och objektiv kunskap, 
information och rådgivning enligt Aktiespararnas verk
samhetsidé och strategiska mål:

1. Enkla, tydliga och stabila lagregler avseende aktie
ägares rättigheter och skyldigheter samt ett stärkt skydd 
för minoritetsaktieägare.

2. En internationellt konkurrenskraftig aktiebeskatt
ning som ökar tillgången på svenskt riskkapital, invester
ingar i Sverige samt därmed arbetstillfällen.

3. En väl fungerande börshandel grundad på fri kon
kurrens och internationell öppenhet. Börshandeln skall 
kännetecknas av hög etik, effektiva regler mot insider
affärer och kursmanipulationer samt bra regler avseende 
börsbolagens informationsgivning, uppköpserbjudanden 
med mera. Ett effektivt system för handel, bra likvid och 
säker registrering skall gälla även vid handel med mindre 
värdepappersposter.

4. Börsbolag som långsiktigt maximerar aktieägarnas 
värden.

5. Fondandelsägarnas intressen skall tillvaratas i en
lighet med Aktiespararnas Fondpolicy.

Verksamheten omfattar sex områden: 
Bolagsbevakning, Aktiebeskattning, Börs och bolags
lagstiftning, Rådgivning, Internationellt samarbete och 
Äganderätt. 

Intressebevakningen hade vid utgången av 2009 två 
heltidsanställda, tre deltidsanställda och en projekt
anställd. 

Bolagsbevakning, årets stämmor
Under 2009 bevakade Aktiespararna cirka 450 bolags
stämmor. Aktiespararna försöker synliggöra det som 
sker på bolagsstämmorna, så att medlemmarna kan följa 
mötet mellan bolag och ägare. Satsningen på informa
tion till medlemmarna om förbundets stämmoverksam
het, genom att skriva egna referat från olika stämmor 
på webbplatsen, fortsatte i ökad takt. Dessutom började 
Aktiespararna att twittra i realtid från en rad stämmor. 
Bolagsbevakningen uppmärksammades under året ock
så flitigt i traditionella medier; det vill säga dagspress, 
 affärspress, radio och TV.

Under året bedrevs en försöksverksamhet där före
trädare för lokalavdelningar var bisittare till förbundets 
bolagsbevakare på ett antal stämmor i landet. Att på detta 
sätt skapa ett gränssnitt mellan Intressebevakningen och 
lokalavdelningarna är en intressant utveckling. Förbundet 
satsade även på att stärka bevakarorganisationen i Syd, 
där vi ser en kraftig tillströmning av noterade bolag.

Till grund för Aktiespararnas ställningstagande på 
stämmorna ligger i första hand förbundets Ägarstyr
ningspolicy. Arbetet med att revidera Ägarstyrningspoli
cyn inledes under hösten 2009, med ambition att offent
liggöra en uppdaterad policy under senvintern 2010.

Förbundets kärnfrågor på bolagsstämmorna 2009 var:
• Bolagets kapital/nyemissioner
• Bonus/incitamentsprogram 
• Bemanningen av styrelserna/valberedningar

Kärnfrågorna presenterades under en välbesökt press
konferens och visade sig ligga väl i tiden. Under året 
 genomfördes ett hundratal företrädesemissioner i note
rade bolag. Aktiespararna bevakade noga informations
givningen kring samt syften och villkor för dessa emis
sioner, inte minst frågan om dyra garantier och rätten till 
subsidiär teckning. Ersättningsdebatten var livlig under 
stämmosäsongen, och Aktiespararna fick många tillfäl
len att markera sin ståndpunkt i frågan. På våren fanns en 
tendens att behålla sittande styrelseledamöter, medan det 
under hösten var fler ledamöter som byttes ut. Beman
ningen av bolagsstyrelserna blev gradvis en allt hetare 
fråga under året.

Bolagsaffärer
Under 2009 steg Stockholmsbörsen med 46,7 procent 
(OMXSindex) och med 52,5 procent (SIXRX). Fram
tidstron återkom, och den historiskt låga räntan stimule
rade till investeringar i aktiemarknaden. Antalet uppköps
erbjudanden var lågt under året, trots börsoptimismen, 
men naturlig med tanke på den ekonomiska krisen. 

Swedbank. Turerna inom banken var många. Året in
leddes med att den föreslagna utdelningen ställdes in efter 

Gunnar	Andersson,	Peter	Challis,	Anna	Jansson,	Linda	 
Sengul,	Åsa	Wesshagen	och	Gunnar	Ek.
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att Sparbanksstiftelserna hade tvingats ge 
upp stora delar av sitt belånade aktieinne
hav. Största långivaren var Folksam, som 
efter övertagandet av de pantsatta  aktierna 
blev dominerande ägare. Inom styrelsen 
skedde stora förändringar, men den ifråga
satte ordföranden, Carl Eric Stålberg, be
höll greppet om ordförandeklubban. 

Under sensommaren kallade banken 
till en extrastämma, för att fatta beslut om 
den andra nyemissionen inom loppet av 
ett år. Kring årsskiftet annonserade valbe
redningen att den ämnade ersätta Carl Eric 
Stålberg med Lars Idermark. Förbundet 
riktade under året stark kritik mot bankens 
vårdslösa kreditgivning och expansion i 
Baltikum och Ukraina.

SEB. Precis som Nordea och Swedbank genomförde  
SEB en stor nyemission under året. Under årsstämman var 
det dock ersättningsfrågorna som kom att hamna i cent
rum, när de rörliga komponenterna diskuterades livligt. 
Efter stämman rönte Aktiespararna stor medial uppmärk
samhet när det framkom att SEB:s ledning hade fått höjda 
fasta löner i samband med att de rörliga komponenterna 
begränsades. Det tog sex dagar av intensiv offentlig debatt 
innan styrelsen slutligen valde att backa från beslutet. 

Carnegie. Efterspelet till Riksgäldens övertagande av 
aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthies
sen löpte under hela 2009 och fortsätter ännu. Aktie
spararna begärde att Carnegies styrelse skulle kräva 
att Riksgälden genomförde en normal pantrealisation 
och att ett förmodat övervärde skulle tillfalla Carnegies 
 aktieägare.

Carnegie ansökte hos Prövningsnämnden om en be
dömning av värdet på aktierna i Carnegie Investment 
Bank och Max Matthiessen. Riksgälden väckte då talan 
vid tingsrätten med yrkande om att fastställa giltigheten 
i övertagandet av Carnegie. Under hösten bad Carnegie 
sina aktieägare om ett frivilligt tillskott till en process
fond, för att kunna få sin sak rättsligt prövad. Aktiespa
rarna stödde denna fond.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden 2009
Intressebevakningen gjorde under året analyser och re
kommendationer till våra medlemmar vid tolv offentliga 
uppköpserbjudanden. Rekommendationerna lämnades 
via hemsidan, www.aktiespararna.se, och pressmedde
landen. 

Aktiebeskattning
Aktiespararna utför årligen en jämförande skatteunder
sökning, Beskattningen av enskilt aktieägande i OECD 
och EU. Den senaste undersökningen visar att de svenska 

spararna betalar mer än tre gånger så mycket i kapital
skatt som övriga invånare i EU och OECD.

Den svenska bolagsskatten är, trots att den sänkts till 
26,3 procent, inte längre konkurrenskraftig. I mitten av 
1990talet var den svenska bolagsskatten låg i jämförelse 
med resten av Europa, men andra länder har sedan dess 
sänkt sina bolagsskatter. EU:s genomsnitt är nu 24 pro
cent. Trenden bland EU:s medlemsländer går mot ytter
ligare sänkt bolagsskatt.

Den svenska bolagsskatten i kombination med hög 
beskattning av aktieutdelningar hos mottagaren leder till 
att svensken betalar bland de högsta skatterna. Den to
tala dubbelbeskattningen (beskattningen på bolagsnivå 
och på aktieägarnivå) är 50 procent, jämfört med ett EU
genomsnitt på 30 procent.

Sverige beskattar kapitalvinster med 30 procent från 
första kronan och utan hänsyn till hur länge man har ägt 
aktierna eller fondandelarna. Många länder inom EU 
och OECD beskattar kapitalvinster beroende på spar
tiden.

Under 2008 lanserade Aktiespararna idén om ett alle
manskonto. Den 4 maj 2009 uppvaktades Mats Odell av 
en delegation från Aktiespararna, som överlämnade ett 
utarbetat förslag där spararna:

• inte bestraffas med direktbeskattning för att de byter 
till den sparprodukt som passar deras hushåll bäst. En 
årlig avkastningsskatt liknande den som utgår för kapi
talförsäkringar ska i stället gälla,

• befrias från betungande redovisnings och dekla
rationskrångel. Den årliga avkastningsskatten skickas 
 automatiskt av kontoföraren till Skatteverket,

• äger sina aktier och har därmed möjlighet att påverka 
genom att närvara och rösta på bolagsstämmorna,

• tar bort möjligheten att dölja insiderhandel.
Regeringen kommer under våren 2010 att presentera 

en ny sparform för aktier, fonder och andra värdepapper 
som i allt väsentligt överensstämmer med Aktiespararnas 
förslag. 

Målbolag Budbolag Aktiespararnas 
   rekommendation
Affärsstrategerna	 Fridh/Johansson	 Acceptera	ej
Annehem Fastigheter Peab Acceptera
Carl	Lamm	Holding	 Ricoh	 Acceptera
Din Bostad Balder Acceptera
Hemtex Hakon Invest Acceptera
Home Properties Home Invest Acceptera
Megacon Mannerheim Invest Acceptera
Nexus  Ponderus Technology Acceptera
Nilörngruppen Traction Acceptera ej
Semcon	 JCE	 Acceptera	ej
Water	Jet	 Vega	Ronneby	 Acceptera
Wayfinder	 Vodafone	 Acceptera
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Äganderätt
Den enskilda äganderätten är grunden för ett demokra
tiskt samhälle, marknadsekonomi och en fungerande 
 aktiemarknad. Aktiespararnas arbete för att stärka det 
äganderättsliga skyddet bedrevs liksom tidigare inom 
ramen för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandet är en ideell 
förening, vars huvudmän är Fastighetsägarna, Företagar
na, Lantbrukarna, Svensk Handel, Sveriges Bostadsrätts
centrum, Jordägarförbundet, Villaägarna och Aktiespa
rarna. Ägarfrämjandets uppgift är att främja personligt 
ägande. Ägarfrämjandet verkar för att öka förståelsen 
och respekten för det personliga ägandet och för att stär
ka egendomsskyddet genom förbättring av lagstiftningen 
och dess tillämpning.

Rådgivning
Medlemmarnas behov av rådgivning var under 2009 
fortsatt stort, med flera tusen behandlade ärenden varav 
flest under deklarationsperioden och inför årsskiftet. Det 
ökade intresset för aktier avspeglade sig också i antalet 
samtal och epost till rådgivningen. Liksom tidigare år 
rörde många samtal aktiebeskattning och uppköpserbju
danden. 

Aktiespararnas aktiejuridiska rådgivning sker per 
tele fon, via epost, brev och fax. Många medlemmar 
har problem med att deklarera sina aktieaffärer på grund 
av ett allt mer komplicerat deklarationssystem. För att 
underlätta deklarationsarbetet tar Aktiespararna varje år 
fram en deklarationsspecial, en mycket uppskattad pro
dukt som publiceras som bilaga till tidningen Aktiespa
raren.

Internationellt samarbete
Aktiespararna är en av grundarna till den europeiska 
samarbetsorganisationen Euroshareholders (ES) och är 
också medlem av den globala sammanslutningen World 

Federation of Investors (WFIC). Den första samordnar 
de politiska intressefrågorna hos aktiesparare i Europa, 
medan den senare har sin fokus på utbildningsprogram 
och placeringsval.

Euroshareholders domineras av Sverige, Tyskland 
och Nederländerna, vilka besitter styrelsens presidium. 
Med vår avgift på 11 000 euro svarade Aktiespararna i 
fjol för 20 procent av medlemsintäkterna. Ordförande
skapet övergick under året från Peter Paul de Vries, 
Nederländerna, till Jella BennerHeinacher, Tyskland. 
Från svensk sida har först Elisabeth Tandan och senare 
Günther Mårder ingått i presidiet. ES har under året även 
bytt generalsekreterare. JeanPierre Paelinck från Bel
gien har efter många år på posten gått i pension och under 
hösten ersatts av Guillaume Prache, Frankrike.

ESsekretariatet ska koordinera de nationella insatser
na inom intressepolitiken och svara för lobbykontakterna 
med främst kommissionen och EUtjänstemän men även 
med europeiska tillsynsmyndigheter och ägarstyrnings
organisationer. Utgångspunkten är att många viktiga 
intressefrågor numera initieras i Bryssel och inte i våra 
respektive hemländer.

Vår nederländska systerorganisation, VEB, har haft 
framgång i en grupptalan mot oljebolaget Shell, vilket 
resulterat i att Euroshareholders de närmaste åren får ett 
bidrag på totalt 700 000 euro. Detta skapar möjligheter 
att öka resurser och ambition i verksamheten. 

Under 2009 beslöt Euroshareholders att aktivt med
verka i bildandet av en paneuropeisk organisation 
för privatinvesterare, Euroinvestors, där Guillaume 
Prache och Jella BennerHeinacher kommer att repre
sentera ES. Syftet med Euroinvestors är att med en 
stark organisation för Europas privatplacerare få en 
tydlig motvikt till finansbranschens producenter och 
mellanhänder, vilka alla förfogar över mycket starka 
lobbyorganisationer.

9
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Uppdraget för Medlemsaktiviteter är att alla medlem
mar ska få information, kunskap och erfarenhetsutbyte 
genom ett rikstäckande nätverk av lokalavdelningar, i 
syfte att förbättra deras förmåga att självständigt besluta 
om och genomföra lönsamma aktie och aktiefondpla
ceringar. 

Medlemsaktiviteter omfattar en unik lokalavdelnings
verksamhet på 148 platser, med aktieträffar, aktiekaféer, 
fondkvällar, debatter, företagsbesök och resor, vilket 
kompletteras med gemensamma evenemang som Aktie 
och Fonddagar, Aktieslaget med mera. Förutom alla de 
ideellt, lokalt arbetande medlemmarna (1 050 personer) 
arbetar 5 personer på Medlemsaktiviteter och 2 personer 
på Medlems och ledningsgruppsservice för att stödja det 
lokala arbetet.  

Lokalavdelningar i hela landet
Aktiespararnas lokala verksamhet är fördelad på fyra 
 regioner: Nord (21 avdelningar), Öst (42), Väst (43) och 
Syd (42). I varje region finns en regionchef som stödjer 
ledningsgrupperna i det lokala arbetet. Administrativt 
stöd, medlemshantering, bokföring, utbetalningar, ut
skick med mera ges från det centrala kansliet. Återstarts
arbete har genomförts i ett tiotal lokalavdelningar, och 
handlingsplaner har upprättats för 2010. Inga nya lokal
avdelningar har startats under året. Två lokalavdelningar 
har slagits ihop med andra lokalavdelningar. 

Hög aktivitetsnivå
Med över 1 000 lokala aktiviteter under 2009 har må
let – fyra träffar per år och lokalavdelning – överträffats 

rejält. Antalet aktiviteter är mycket högt, och deltagar
antalet har varit stabilt, bortsett från storstadsområden. 
Arbetet med att erbjuda ett mer varierat lokalt utbud av 
aktiviteter för olika intressen har fortsatt under 2009. 
Nya temakvällar inom områden som råvaror, ”gröna 
 aktier”, rederier, bioteknik, börsen och handeln, analy
ser, optioner, deklaration/skatter och tillväxtmarknader 
har mottagits väl av medlemmarna. Paneldebatter, ut
frågningar och aktietävlingar har medfört en ökad dialog 
med del tagarna. Nya mötesplatser, nya lokaler och nya 
tidpunkter har prövats.

Genombrott för digitala medier  
2009 blev ett genombrottsår för lokalavdelningarnas 
användning av digitala medier. Aktiviteten på de lokala 
hemsidorna har under 2009 ökat ytterligare, där lokal
avdelningen i Halmstad slog ett nytt besöksrekord under 
november med över 8 000 unika besökare. Andra väl
besökta lokala hemsidor finns bland annat i Falun/Bor
länge, Sundsvall, Lysekil, Uddevalla och Umeå.

Flera lokalavdelningar har under året prövat webb
sändningar. Umeå lokalavdelning är här en av pionjä
rerna, med både webbproduktion av aktiviteter och en 
aktivitet där man prövat aktieträffar via videokonferens 
tillsammans med lokalavdelningarna i Uddevalla och 
Falun/Borlänge. Helsingborg, Karlstad, Mölndal och 
Kristianstad är andra exempel på lokalavdelningar som 
prövat på webbsändningar. 

Förtroendevalda i centrum 
De drygt 1 000 förtroendevalda ledamöterna i våra lokal
avdelningar är ryggraden i Aktiespararnas verksamhet. 
Utan engagemang och insatser från dessa personer vore 
det omöjligt att erbjuda över 1 000 intressanta aktieträf
far runtom i landet. Förtroendevalda är också viktiga 
 ambassadörer nära våra medlemmar. 

Kostnadsfria förmåner för att stimulera ideella in
satser erbjuds. Exempel på sådana förmåner är Inter
netbaserade utbildningar i aktiekunskap, fri tillgång till 
kursinformation och analysprogram i form av ”Hitta 
Kursvinnare”, rabatterad aktielitteratur och billigare 
aktiehandel via Aktieinvest. För att hålla ledningsgrup
perna väl informerade och ge bättre stöd har ”Lednings
gruppshemsidan” uppdaterats under året. Ett nytt verk
tyg för att snabbare få tillgång till ekonomiska rapporter 
har lanserats. 

Succé för webbutbildning
Under hösten genomfördes en webbutbildning för led
ningsgruppspersonerna, där nya kunskaper, tips och idéer 

Medlemsaktiviteter och Medlemsservice 

Lena	Löf,	Eva-Lena	Johnsson	och	Claes-Göran	Olsson,	chef	
för Medlemsaktiviteter.
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kunde förmedlas till de förtroendevalda som arbetar med 
de lokala hemsidorna. Det genomfördes även utbildning 
i de nya sociala  medierna, ett önskemål som framkom i 
den enkät som gjordes under sommaren.

Speciella utbildningsinsatser har genomförts med lo
kala valberedare för att stimulera rekryteringen av nya 
förtroendevalda, och närmare 100 nya ledningsgrupps
personer har utbildats för sin roll.

Samverkan över gränserna
I region Syd har ett nytt grepp prövats för att sprida idéer 
och skapa erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna. 
Ett tiotal resurspersoner har skapats i en ambassadörs
verksamhet, som på ett operativt sätt kan medverka och 
stärka det lokala arbetet. Ambassadörerna har medverkat 
i marknadsdagar, utbildningar, presentation av Aktie
invest med mera.

Inom region Öst har en Stockholmsgrupp skapats 
för att samordna och utveckla verksamheten i storstads
området. Sedan tidigare finns en motsvarande grupp för 
Göteborgsområdet.

Regionerna har under året samordnat sina resurser och 
stöttat varandra på ett nytt sätt för att hantera besparings
programmet och ge ett fortsatt ömsesidigt stöd.

Webb-TV under evenemang
Under 2009 har elva större Aktie och Fonddagar ge
nomförts med företagspresentationer, seminarier och 
investerarmässor. Målet med evenemangen är att öka 
intresset för och kunskapen om aktier som sparform i ett 
större geografiskt område och att marknadsföra de lokala 
 aktieträffarna i närområdet. Intresset för evenemangen 
har varit stort, med antalet besökare som varierat mel
lan 400 och 1 000 personer.  Däremot har intresset från 
 företagen, framför allt under första halvåret, varit lägre, 
till följd av den finansiella oron och lågkonjunkturen 
som tyngde 2009. Aktie och Fonddagar har anordnats i 
Jönköping, Karlstad, Norrköping, Falköping, Uddevalla, 

Aktieslaget, en av Sveriges 
största golftävlingar, slog 
nytt deltagarrekord 2009 
med totalt 2 900 spelare.

Elva stora Aktie & Fonddagar genomfördes under 
2009.

Mycket uppskattade webb-TV-sändningar har ge-
nomförts	från	evenemangen	i	Falköping,	Göteborg,	
Malmö, Umeå och Stockholm.

Nr 7/8
2009

– Att lära mig mer om 

långsiktigt sparande 

och skapa mig en 

egen god framtida 

pensionssituation.

Annika Sahlén, 

Sidan 10

Opinion • Intressebevakning

10 remisser under våren

Aktiespararna är en väl ansedd remiss-

instans för nya lagstiftningar inom om-

rådena aktiemarknadsrätt, bolagsrätt 

och skatterätt. Fram till halvårsskiftet 

hade förbundet besvarat 10 remisser, 

vilket kan jämföras med sex besvarade 

remisser under 2008.   

Sidan 5–6

För aktiva ledningsgrupper. Idébank • Opinion • NyheterInsiders

Regionerna informerar  Sidorna 14–15

Dags att planera höstens regionkonferenser.

Deltagarrekord i årets 

version av Aktieslaget

Aktieslaget är inte bara en medlems-

aktivitet under sommaren för våra 

golfintresserade medlemmar, utan en 

chans att marknadsföra Aktiespararna 

och den lokala verksamheten till ca 

600 000 aktieintresserade golfare. 

Sidan 16

De tre nya ledamöterna 

presenteras 

Insiders har ställt fyra frågor till de tre 

nya ledamöterna i förbundsstyrelsen, 

och presenterar dem en och en. 

Lars Milberg är sist ut i serien.

Sidan 8

Aktiv maknadsföring

under hela sommaren
citatet

Ny i förbundsstyrelsen

Aktieslaget

Från Noliamässan i Umeå, aktie-

diskussion med ekonomijournalist 

Henric Borgström på Öland, mark-

nadsdagar i Tingsryd, musikvecka 

i Malung och till fotbollskväll i Trel-

leborg har Aktiespararna synts väl. 

Där till Aktieslaget med närmare 

300 deltagare.

Insiders är en viktig 
kanal för att sprida idéer, 
erfarenhet och nyheter till 
lokalavdelningarna. Den 
fungerar som länk mellan 
lokalavdelningarna och 
förbundets kansli.

P-O Rabner, 
Öst.

Regionansvariga

K.	Göran	 
Hedsberg, Nord.

Tore Vestergård,
Syd.

Lars Håkanson,
Väst.

Svenska Mässan, Kongresshallen, Mässans Gata 8, Göteborg 

Seminarieprogram  kl. 10.00–16.20
Kvällsprogram kl. 16.30–21.20

Investerarmässa kl. 12.00–19.45Program
Göteborg

2009

Stora
Aktie- och Fond

dagen

Finalspel i 
Turkiet

Rikstäckande golftävling med regionfinaler på:
Örnsköldsvik GK • Orresta GK • Kallfors GK • Falköping GK • Perstorp GK

5
regionfinaler

Komplett lista 
över alla 

golfklubbar
Sidan 13

34
kvaltävlingar

2009

Delta i en av Sveriges 
största golftävlingar

Sven Tumba, 
grundare av 

WGC.

        bästa deltagarna i Aktieslaget 
får spela den svenska kvalificerings-
tävlingen till världsfinalen i World 
Golfers Championship 2009.

5

City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm 

Seminarieprogram  kl. 12.00–16.15Kvällsprogram  kl. 16.30–21.30Investerarmässa kl. 13.00–19.40

Program
Stockholm

2009

Stora
Aktie- och Fond

dagen
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Uppsala, Malmö, Göteborg, Falun/Borlänge, Umeå och 
Stockholm. Mycket uppskattade webbTVsändningar 
har genomförts från evenemangen i Falköping, Göte
borg, Malmö, Umeå och Stockholm. Även nya evene
mangsformer har prövats under året, bland annat ett fot
bollsevenemang i Trelleborg.

Aktiespararnas riksmästerskap i golf
2009 innebar ett nytt rekordår för Aktieslaget, med 34 
kvaltävlingar och fler än 2 900 deltagare. Aktieslaget 
håller sin ställning som en av de största golftävlingarna 
i landet. Genom fem regionfinaler kvalificerade sig spe
larna för finalen i Turkiet. Förutom att golfen ska vara en 
medlemsvårdande aktivitet är avsikten med tävlingen att 
bjuda in aktieintresserade golfare till aktieträffar och att 
rekrytera nya medlemmar. År 2009 blev det närmare 200 
nya medlemmar via Aktieslaget.

Närområdesträffar, årskongress och 
regionkonferenser
I samband med 2009 års närområdesträffar, som ägde rum 
på 20 platser under januari och februari, genomfördes en 
webbutbildning med fokus på den lokala hemsidan, led
ningsgruppsforum och nyheter på Aktiespararnas hem
sida. På närområdesträffarna diskuterades gemensamma 
lokala frågor och valberedningsfrågor. Information gavs 
från Aktiespararnas styrelse och ledning.

Kongressen 2009 genomfördes i Norrköping 27 och 
28 mars, tillsammans med en Aktie och Fonddag. Nytt 

för året var ett utflyktsprogram, med bland annat före
tagsbesök på Holmens pappersbruk i Braviken. Utflyk
terna gav upphov till ökade kontakter mellan lokalavdel
ningarna, något som uppskattades av ombuden. 

Regionkonferenserna genomfördes under septem
ber och oktober i Stockholm, Skellefteå, Uddevalla och 
 Alvesta. Stadgeenligt nominerades ledamöter till förbun
dets valberedning. Förra årets diskussioner med framtids
tema följdes upp med en redovisning från styrelsens fram
tidsgrupp. Styrelseledamöter och förbundets VD frågades 
ut om verksamheten och framtidsplaner. Speciellt inbjudna 
till regionkonferenserna var de lokala valberedarna, som 
då också hade möjlighet till interna diskussioner.

Medlems- och ledningsgruppsservice
Processerna för kontakten med medlemmarna har ana
lyserats och effektiviserats. Bland annat har ett skifte av 
teletjänstcentral genomförts för att förbättra telefonser
vicen. Aviseringar och påminnelser har setts över för att 
öka förnyelsegraden och för att behålla fler medlemmar. 
Under hösten har en förbättring skett av förnyelsegraden. 
Ökade insatser har genomförts för att återvärva tidigare 
medlemmar. Över 500 tidigare medlemmar har återvänt, 
varav hälften har återvärvats av ledningsgruppspersoner 
och resten genom en central kampanj. Ett nytt sätt för 
tidi gare medlemmar att betala sina kommande medlems
avgifter via hemsidan har prövats. Denna möjlighet är 
ett utmärkt sätt för bland andra utlandsmedlemmar att 
förnya sina medlemskap och ökar även servicenivån.

Med över 1 000 lokala 
aktiviteter under 2009 har 
målet – fyra träffar per år 
och lokalavdelning –  
överträffats rejält. 
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Nya målgrupper
Sedan 2007 har Aktiespararna haft verksamhetsområdet 
Nya målgrupper, vars mål har varit att arbeta med rekry
tering av nya medlemmar, att marknadsföra Aktiesparar
nas medlemskap samt att utveckla Aktiespararnas olika 
värvarkanaler, produkter och tjänster. 

2009
Under 2007 och 2008 anordnades informationsträffar 
om sparande i aktier, fonder och PPM. Dessa informa
tionsträffar riktade sig till målgrupper med potential att 
bli medlemmar i Aktiespararna. Syftet är att sprida in
formation och kunskap om privatekonomiskt långsiktigt 
sparande och om aktier som en fördelaktig sparform. 

Under 2009 har arbetet med dessa träffar fortsatt, dels 
inom Aktiespararna, dels i samarbete med externa parter. 
Under året har Nya målgrupper och lokalavdelningarna 
arrangerat ett stort antal informationsträffar på olika orter 
i hela Sverige. Träffarna har genererat god publicitet i 
lokal press.

Externa samarbetspartner har under året varit COOP/

Kooperativa Förbundet (KF), fackföreningar inom SACO 
och ett antal kvinnliga nätverk. Träffarna har regelbun
det utvärderats genom en digital enkät. Utvärderingen 
av enkäten visar att träffarna är mycket uppskattade av 
åhörarna, som inser fördelarna med ett medlemskap i 
Aktiespararna. 

Även externa samarbetspartner har uppskattat Aktie
spararnas informationsträffar. Under året har avdelningen 
även genomfört flera omfattande värvaraktiviteter, som 
omfattat både värvartävlingar och värvarkampanjer. 

Spännande samarbetspartner
Två nya intressanta samarbeten med möjligheter inför 
framtiden är på gång inför 2010. Det ena är ett samarbete 
med COOP/KF med en planerad kampanj för Aktiespa
rarna, riktad till deras 3,1 miljoner innehavare av Coop
kort. Det andra är ett samarbete med Ikanobanken, där 
Aktiespararna tillsammans med Aktieinvest genomför 
en testverksamhet med några av Aktieinvests sparpro
dukter.

Viveca	Wallén	Vrenning,	ansvarig	för	Nya	målgrupper,	Maria	Stoetzer	och	Anna	Jansson	föreläser	
om aktie- och fondsparande under en fullsatt kvinnoträff i ABF-huset i Stockholm.
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Kommunikationsavdelningen
Hösten 2007 fusionerades redaktionen för tidningen 
 Aktiespararen med personal som arbetade med förbun
dets hemsida och resterna av den då nedlagda Mark
nadsavdelningen. Resultatet blev Kommunikations
avdelningen, med huvudsaklig uppgift att samordna och 
effektivisera de olika kanaler som tillsammans ska pro
filera Aktiespararna, såväl internt inom organisationen 
som externt.

I huvudsak har sex verktyg – och koordinationen av 
dem – använts för att bidra till att nå detta mål:

• Tidningen Aktiespararen 
• Nyhetsbrevet, som ges ut elektroniskt en gång i 

veckan 
• Förbundets hemsida, med daglig uppdatering av för 

organisationen aktuellt material
• Rådgivning till VD och Intressebevakningen i kom

munikationsfrågor
• Marknadsaktiviteter i intäktsskapande syfte
• Grafisk ateljé för produktion främst av interna tryck

saker.
Tidningen, nyhetsbrevet och hemsidan utgör tillsam

mans Nyhetstrippeln, som med olika tempon i nyhets
förmedlingen ska tillhandahålla såväl reportage och 
djup gående analyser som mer dagsaktuellt material i 
veckobrev och på hemsidan. 

Under 2009 har även löftesrika, inledande steg tagits 
för att bygga upp en webbTVverksamhet för att ytter
ligare förkorta avståndet mellan förbundsledning och 
medlemmarna och höja tempot i kommunikationspro
cessen.

Tidningen Aktiespararen
Tidningen Aktiespararen har som sin främsta uppgift 
att underlätta för läsarna att göra långsiktigt lönsamma 
 aktieaffärer. Det redaktionella konceptet vilar på tre 
hörnpelare: aktieanalyser, artiklar av utbildningskaraktär 
samt opinionsbildning. Ett fjärde ben utgörs av en sam
manställning över kommande lokala aktieträffar landet 
runt.

Tidningens aktieanalyser röner enligt alla genomförda 
läsarundersökningar störst uppskattning bland medlem
marna. Det redaktionella konceptet utgår ifrån att mate
rialet skall vara av den karaktären att det skulle kunna 
publiceras i varje seriös ekonomitidning och alltså inte 
vara en ensidig megafon för förbundsledningen, även om 
tidningen skall redigeras i en ”Aktiespararvänlig anda”. 

Under 2009 utgavs av ekonomiska skäl bara nio num
mer av tidningen, vilket innebar en besparing på omkring 
1 miljon kronor. Från och med halvårsskiftet 2010 – till 
stor del beroende av annonsmarknadens förväntat posi
tiva utveckling relativt 2009 – ökar utgivningen till tio 
nummer under året.

Tidningsåret 2009
Den mycket uppskattade bilagan till marsnumret, Dekla
rationsspecialen, framställdes som vanligt i samarbete 
med Intressebevakningen. Bilagan ”Spara i aktier och 
fonder” producerades och distribuerades tillsammans 
med november månads stornummer. Denna produktion, 
100 sidor i tidningen samt 36 sidor i bilagan, är den största 
i Aktiespararens historia och utgavs i 112 000 exemplar.

Upplagan
Aktiespararnas medlemsantal styr till stor del tidningens 
upplaga. Under året minskade den TSmätta upplagan 
från 69 800 exemplar 2008 till 65 600 exemplar 2009.

Räckvidden, alltså antalet läsare, enligt undersök
ningsföretaget Orvestos mätningar, har i stort sett le
gat på 2008 års nivåer. Under andra tertialet 2009 hade 
tidningen i genomsnitt 134 000 läsare, alltså fler än två 
 läsare per exemplar.

Övriga temanummer som producerades under året var 
en fondspecial i januarinumret och en särskild årsredo
visningsbilaga i majnumret.

Ekonomin
Aktiespararen produceras på ett kostnadseffektivt sätt, 
med en liten, väl sammansvetsad redaktion på kansliet 
och en välkvalificerad frilansmedarbetarstab. Sedan 
2000talets början har den årliga sänkningen på kost

Bosse	Steiner,	Anna	Rising,	Niclas	Reutercrona,	Annika	Johannes-
son,	Tommy	Olsson,	Gunnar	Johansson,	chef	för	Kommunikations-
avdelningen,	Jonna	Falkstranden	och	Lena	Högberg	Lindgren.
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nadssidan, med hänsyn tagen till upplageförändring och 
inflation, legat på cirka 1 miljon kronor. 

Även under 2009 har kostnadseffektiviteten varit hög. 
Nettokostnaden för Aktiespararen har legat på ungefär 7 
kronor per nummer och medlem, inklusive de populära 
bilagorna. Kostnaden som andel av medlemsavgiften lig
ger därmed på runt 20 procent.

Annonsmarknaden
Året präglades av stor osäkerhet och en mycket defen
siv hållning bland våra traditionella annonsörer, som en 
direkt konsekvens av den globala finansiella kraschen. 
Trots en stark börsutveckling från och med våren och 
rapporter om rekordsparande i fonder var bolagen, med 
få undantag, väldigt försiktiga med att annonsera. När det 
såg som allra mörkast ut i augusti låg annonsförsäljning
en i tidningen på minus 65 procent jämfört med samma 
period 2008. 

Under hösten skedde en viss återhämtning, och vi 
lyckades bromsa tappet så att slutresultatet för 2009 i 
stället motsvarar en halvering av intäkter för tidnings 
och webbannonsering jämfört med 2008. Glädjande var 
webbplatsens och nyhetsbrevets tillväxt av besökare, 
som därmed har skapat en bra plattform för intäkter. 
Trots årets bistra klimat har vi lyckats, om än knappt, att 
överträffa fjolårets intäktsnivå på den digitala delen, och 
allt tyder på att 2010 kommer att visa fortsatt tillväxt.  

www.aktiespararna.se
Såväl antalet prenumeranter på vårt nyhetsbrev som be
sökare på förbundets hemsida fortsätter att visa en myck
et positiv utveckling, med en tillväxt på 25 respektive 40 
procent. Nyhetsbrevet skickades under november ut till 
fler än 51 000 prenumeranter. Under samma månad hade 
hemsidan 76 000 unika besökare. Dessa framgångar  leder 
också till större attraktionskraft bland annonsörerna.

Nyhetstrippeln
Nummer 11/12, november/december 2009

Senaste nytt på www.aktiespararna.se

Nummer 11/12, november/december 2009

Nummer 11/12, november/december 2009
Senaste nytt på www.aktiespararna.se

Förbundsledare: Enskilt aktieägande måste uppmuntras.
Analyser: Securitas, SKF, Billerud, Tradedoubler, Kabe.
Utbildning: Investerarskolan del 3: Valutor. 
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”Börsen håller 
”Börsen håller 
”Börsen håller oss spänstiga”
oss spänstiga”
oss spänstiga”

 Därför väntar ett starkt 2010

Anders Haskel:

 Planera skatten före årsskiftet

Experten:

 Nya fonder ger extra hävstång

Nya fonder ger 

Reza Rouzbehani:
Reza Rouzbehani:
Reza Rouzbehani:
Reza Rouzbehani:
Reza Rouzbehani:
Reza Rouzbehani:

i aktier      fonder&

     AKTIER GER MEST PÅ SIKT

Bilaga

Stefan Persson, H&M:

Nyhetstrippeln 
består av tidning-
en Aktiespararen, 
vår webbplats 
och ett elektro-
niskt nyhetsbrev, 
som distribueras 
veckovis.
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Aktiespararna Kunskap bedriver verksamhet inom föl
jande områden: Medlemsutbildning, beslutsstöd, för
lagsverksamhet och företagssamarbeten.

Försäljningen av programvaror, böcker och utbild
ningsmaterial minskade något, 9,7 procent, jämfört med 
2008. Försäljningsminskningen var störst under inled
ningen av 2009 men har under året successivt förbättrats 
rejält. Ordentliga kostnadsbesparingar och sänkt beman
ning gör dock att resultatet är i linje med lagd budget. 
Avdelningen omsatte under året 5 072 000 (5 618 000) 
kronor och hade 2,6 (3,8) personer anställda.

Förlagets framgångar fortsätter 
med fler pockettitlar
Försäljningsframgången med förlagets storsäljare ”Så 
här kan alla svenskar bli miljonärer” från 2008 har fort
satt. Ett avtal tecknades i mars med Månpocket, vilket 
innebar att boken trycktes och gavs ut i augusti, i före
tagets pocketformat. Totalt är nu boken tryckt i 58 000 
exemplar i de olika upplagorna, vilket allmänt sett är ett 
mycket högt upplagetal men också ett rekord för Aktie
spararnas förlag.

Uppföljningsboken ”Så här blev Warren Buffett värl
dens rikaste person”, även den skriven av Per H. Börjes
son, blev klar i slutet av november lagom till julhandeln. 
Boken är smalare i sin inriktning jämfört med föregånga
ren, men den har ändå på en månad sålts i fler än 5 000 
exemplar.

Under året har även Aktie och fondhandboken kom
mit i en pocketversion. Fördelen med pocketformatet är 

den låga produktionskostnaden och därigenom ett lägre 
pris mot kund, vilket gör att böckerna når en bredare 
marknad och säljs i allt större upplagor.

Nya utbildningskoncept möter 
stort gensvar hos medlemmarna
I slutet av juni var det premiär för Aktiespararnas Sum
mer Campus, förlagt till Tällberg, Dalarna. Under tre 
intensiva dagar samlades runt 115 aktieintresserade per
soner från hela Sverige för att lära sig mer om aktiespa
rande. På en femgradig skala fick Summer Campus 4,8 i 
helhetsbetyg. Förhoppningen är att kunna göra Aktiespa
rarnas Summer Campus till en tradition. 

I september genomfördes årets upplaga av Stora Ana
lysdagen, på Grand Hotel i Stockholm. Medverkade 
gjorde bland andra Urban Bäckström, Björn Savén och 
Rodney Alfvén. Cirka 340 personer bevistade evene
manget som kom att kallas Analysmaraton, eftersom det 
pågick från tidig morgon till sen kväll. Tre Tradinglör
dagar har genomförts under året.  Novemberaktiviteten, 
som blev den största, attraherade drygt 200 personer som 
kom till anrika Nalen i Stockholm. 

Utbildningsresorna har återigen blivit efterfrågade 
bland medlemmarna. I januari genomfördes en utbild
ningsresa för 30 deltagare till Gran Canaria, med fokus 
på Hitta kursvinnare. 

Fler utbildnings och studieresor kommer att genom
föras under 2010. Bland annat görs en resa till USA i april/
maj, med besök på Warren Buffetts bolags, Berkshire 
Hathaway, bolagsstämma som programhöjdpunkt.

Aktiespararna Kunskap

Ola	Jansson,	Yvonne	Kronstrand,	Christer	Nebardt	och	
Christophe	Génetay,	chef	för	Aktiespararna	Kunskap.	Henriette	
Lindholm var ej närvarande vid fotograferingen. 
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Medborgarskolan har i allt större utsträckning tagit 
över grundutbildningen och kör nu såväl Aktiespararnas 
Internetbaserade aktieutbildning som cirkelverksam
heten på ett flertal orter. Samarbetet med Medborgarsko
lan utvärderas kontinuerligt utifrån vad som är bäst och 
mest effektivt för Aktiespararnas medlemmar.

Hitta kursvinnare – marknadens mest 
prisvärda analysprogram
Aktiespararnas analysprogram, ”Hitta kursvinnare”, har 
funnits på marknaden i drygt sex år. Programmet har kon
tinuerligt förbättrats och är nu ett av marknadens mest 
prisvärda digitala beslutsstöd. Cirka 4 000 medlemmar är 
aktiva användare av analysprogramvaran. 

På olika sätt ges stöd till medlemmarna i deras använ
dande av programmet. Förutom daglig telefonsupport 
har utbildning och seminarieverksamhet blivit en vikti
gare del. Analyskvällar genomförs kontinuerligt liksom 
Aktieträffar med Hitta kursvinnare som huvudbudskap. 
I Hitta kursvinnareprogrammet ingår moduler för fun
damental aktieanalys, teknisk analys, portföljhantering, 
nyckeltalssortering, rankning samt kurslista. Program
met finns numera i tre varianter, Bas, Pro och Pro Plus. I 
Pro Plus ingår realtidsuppdatering av kurser.

Under året såldes 3 258 (3 656) Hitta kursvinnare
abonnemang, varav andelen av de mer avancerade ver
sionerna Pro och Pro Plus uppgick till 57 (53) procent. 

Effektivare administration ger mer tid 
till produktutveckling och medlemsnytta
Effektivitetsarbetet vad gäller automatisering av betal
ningsflödena har fortsatt under året. I mars 2009 inför
des möjlighet till Internetbanks och kortbetalning för 
Hitta kursvinnarekunderna, och i augusti infördes denna 
möjlighet även vid anmälan till kursverksamheten och 
olika evenemang. Exempelvis betalade 80 procent av 
del tagarna vid Stora Analysdagen sin biljett i förväg via 
Internetbank och kort. Åtgärderna har medfört att antalet 
manuellt hanterade fakturor har minskat med cirka 3 000, 
och det har därigenom undvikits en omfattande hanter
ing, administration och kostnad.

Varsågod!
Pröva Hitta kursvinnare 
gratis i 90 dagar
Erbjudande för dig som är nybliven medlem i Aktiespararna

Pröva Hitta kursvinnare gratis i 90 dagar på 
www.aktiespararna.se/hk3man

 Nyckeltalssorteraren
Det finns cirka 500 olika företag på bör-
sen och det kan vara väldigt svårt att 
veta vilka aktier man bör analysera. I 
denna modul vaskar du fram aktier som 
är intressanta för fundamental analys. 
Du kan söka på aktier utifrån drygt 20 
olika nyckeltal.

Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när 
det gäller att fatta beslut om aktieaffärer. Basversionen består av nedanstående fem moduler.

 Kurslista
Förutom för att snabbt se hur det går 
för alla aktier är denna modul bra för att 
hitta aktier som är intressanta för teknisk 
analys. Det är nämligen enkelt att hitta 
aktier som befinner sig i stigande trend 
och aktier som går bättre än börsen när 
börsen går ned.

 Fundamental analys
I denna modul analyserar du enligt Ak-
tiespararnas unika sjustegsmetod. Fun-
damental analys kan vara oerhört svårt, 
men denna metod gör det enkelt att göra 
bra analyser. Resultatet blir en rekom-
mendation att köpa, behålla eller sälja.

 Teknisk analys
Den tekniska analysen fokuserar på fö-
retagets aktie. Med hjälp av kurshistori-
ken gör man prognoser för hur aktiens 
utveckling kommer att bli den närmaste 
tiden. Modulen innehåller alla viktiga 
funktioner och 35 noga utvalda indika-
torer.

 Portföljhanteraren
När du väl har köpt en aktie noterar du 
köpet i denna modul. Här kan du på ett 
enkelt sätt se hur din portfölj utvecklas 
och du kan också hålla koll på att du har 
en vettig fördelning mellan olika bran-
scher när det gäller ditt aktieinnehav.

Provabonnemanget avslutas automatiskt efter tre månader och du förbinder dig inte till någonting genom att pröva programmet.

Läs mer om Hitta kursvinnare på www.hittakursvinnare.se

Marknadens 
mest använda 
analysverktyg

13 OKTOBER, GRAND HOTEL I STOCKHOLM, 17.00–21.30

BILJETT
STORA ANALYSKVÄLLEN

Biljettnr:

OBS! Numret är inte ett platsnummer, fri placering gäller.     

aktiespararna kunskap

Warren Buffett

så här blev

per h börjesson

världens rikaste person

     Så här kan  alla svenskar bli  miljonärer”

uppföljaren  till succéboken

Warren Buffett  – världens mest framgångsrika  aktieplacerare
här är boken som alla som läst ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” väntat 

på! Per H Börjesson följer nu upp sin förra succébok med en bok om hur ameri-

kanen Warren Buffett, från två tomma händer, lyckats bli världens rikaste man. 

Alla kan lära sig av Warren Buffett och använda hans enkla principer och sunda 

bondförnuft för att bli framgångsrik! Hans placeringar har, över en 50-årsperiod, 

genom ränta-på-räntaeffekten genererat över 20 % i årlig avkastning. 

Per H Börjesson ger i boken en inblick i hur Warren Buffett har utvecklats 

under åren och hur han resonerar när han investerar i olika aktier. Du får ta del 

av några praktikfall och dessutom ger författaren några exempel på hur han för-

sökt att applicera Buffetts teorier i Sverige. 
I kapitlet ”Warren Buffett-citat” kan du ta del av en mängd tänk     värda uttalan den. 

Om ”Enkelhet” säger han t ex så här: ”Ekonomi ut bildningar belönar komplext 

be teende mer än enkelt beteende, men enkelt beteende är mer effektivt”. Denna 

typ av tankar kan du ha nytta av i ditt eget sparande.
Förhoppningsvis kan den här boken på svenska bidra till att sprida Warren 

Buffetts tankar till en bredare svensk allmänhet. Du kan också bli miljonär om 

du följer hans enkla principer.

Per H Börjesson, har gått från att vara en aktieamatör  
till börsexpert. Han har vid ett flertal tillfällen stuckit  
ut hakan i media då han upprörs över finansbranschens 
agerande gentemot sina kunder. Han är sedan 1986  
VD och huvudägare på Investment AB Spiltan och har 
bred erfarenhet från familjeföretag, onoterade aktier och 
kapital förvaltning. Per Håkan är utbildad civil ingenjör 
från LiTH och har en MBA-examen från Columbia 
University. Denna bok är en uppföljning av succéboken 

”Så här kan alla svenskar bli miljonärer”.

per h börjesson  Så här blev W
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 ”Alla kan bli rika på aktier  bara man inte har bråttom” 
                     wa r r e n bu ffe t t
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Aktiespararna Företagsutbildning utvecklar och genom
för seminarier, kurser och företagsinterna utbildningar 
för anställda inom företag på finansmarknaden.

Syftet med Företagsutbildningen är att bidra till 
förbundets ekonomi och att sprida kunskap till finans
marknadens företag om aktuella frågeställningar som 
Aktiespararnas Riksförbund arbetar med samt ställnings
taganden som förbundet intar.

Utbildningsmarknaden 2009
Den finanskris som utvecklades i Sverige under hösten 
2008 tog ett stadigt grepp om företagens utbildnings
satsningar och budgetar. Under våren 2009 kom det 
stora raset, och få utbildningar genomfördes i branschen. 
Under sommaren 2009 kom signaler om att fallet hade 
bromsats, och seminariet ”Nyemissioner” genomfördes i 
samarbete med Aktieinvest.

Under hösten märktes en tydlig förbättring, och mark
naden började åter visa intresse för seminarier och kurser. 
Under hösten genomfördes bland annat den förberedan
de sexdagarskursen för dem som ska skriva SwedSecs 
licensieringstest. 

Även ett antal heldagsseminarier genomfördes under 
hösten, bland annat ”Bolagets väg till börsen”, ”Konsten 
att ordna en bolagsstämma”, ”Framgångsrik finansiell 
kommunikation” samt ”Börs och bolagsrätt”. Ett före
tagsinternt uppdrag 2009 var en revidering av utbildning
en för Folksams säljare, en utbildning som utvecklades 
redan 2004.

Aktiespararna Företagsutbildning 

Viveca Wallén Vrenning, chef för Företagsutbildning, 
och Maria Stoetzer.

A
ktiespararnas Företagsutbildning

– m
ötesplatsen för finansm

arknadsfrågor

Upplysningar
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inbjuder till seminariet

Revideradbolagsstyrningskodför alla börsbolag

StockholmTisdagen den 30 september 2008kl. 09.00–16.30

Vad innebär den nya koden för bolags-
styrning och hur samspelar den med 
aktiebolagsskatten och andra regler?

113 89 StockholmTel: 08-50 65 15 00, fax: 08-50 65 15 71
www.aktiespararna.se/foretagsutbildning

Svarspost

Kundnum
m

er 110 253 300
110 06 Stockholm

KursansvarigVill du veta mer om seminariets upplägg och innehåll är 

du välkommen att ringa Viveca Wallén Vrenning,  
tel: 08-50 65 15 58.
Datum
Tisdagen den 30 september 2008, kl 09.00–16.30.Lokal

Aktiespararnas hus, Rådmansgatan 70 A, Stockholm.Anmälan
Fax: 08-50 65 15 71 Tel: 08-50 65 15 00 Post: Aktiespararnas Service AB          113 89 Stockholm E-post: foretagsutbildning@aktiespararna.se 

OBS: Deltagarantalet är begränsat.SeminarieavgiftPriset för seminariet är 5 900 kronor exkl. moms. Inklusi-

ve dokumentation, kaffe och lunch. Aktiespararna Service 

AB fakturerar seminarieavgiften.DokumentationAlla avsnitt i föreläsningarna åtföljs av en gedigen doku-

mentation avsedd att användas som uppslagsverk efter 

seminariet.

KommunikationerAktiespararnas hus ligger mitt i Stockholm med gångav-

stånd från Centralstationen, flyg- och Cityterminalen och 

T-banan. Närmaste T-banestation är Rådmansgatan.
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År 2006, i anslutning till förbundets 40årsjubileum, 
instiftades Aktiespararnas Utbildningsfond, med ett ka
pital om totalt 15 miljoner kronor. Avsikten är att detta 
kapital skall disponeras under tio år. Fondens uppdrag 
är att främja och direkt eller indirekt bedriva utbildning 
inom ämnet privatekonomi och sparande, med särskild 
inriktning på aktier och aktiefonder, syftande till att öka 
kunskaperna inom detta ämne bland svenska gymnasie
ungdomar. 

Aktiespararna, Fondbolagens Förening, Nasdaq 
OMX, Svenska Fondhandlareföreningen och Unga Ak
tiesparare står bakom Ung Privatekonomi. Samordningen 
av projektet sker inom stiftelsen Aktiefrämjandet. Flera 
börsbolag stödjer dessutom projektet finansiellt. Unga 
Aktiesparare driver Ung Privatekonomis dagliga verk
samhet, som består av att unga informatörer informerar, 
utbildar och inspirerar gymnasieungdomar att komma i 
gång med ett eget sparande och sköta sin privatekonomi 
bättre. 

Under läsåret 2008/2009 utbildade projektets infor
matörer fler än 12 000 gymnasieelever. Hela 89 procent 
av eleverna ansåg att gästföreläsningar ökade deras kun
skapsnivå. Därtill blev fler än 500 lärare anslutna till pro
jektet, där de får hjälp med undervisningsmaterial och 
inspiration för att själva kunna undervisa i ämnet. Lärar
materielet och de olika tävlingsmomenten lockar allt fler 
besökare till den interaktiva webbplatsen www.ungpri
vatekonomi.se som skapades under 2008. Webbplatsen 
innehåller inspirerande filmer, texter och tävlingar för 
eleverna samt undervisnings och inspirationsmateriel 
för lärarna. Under 2008 togs boken Ung Privatekonomi 
fram, en egenproducerad lärobok i ämnet. Boken har bli
vit mycket väl emottagen av både elever och lärare. En 
revidering och nytryckning av 30 000 exemplar av bo
ken Ung Privatekonomi genomfördes under sommaren 
2009.

För den dagliga verksamheten inom Ung Privateko
nomi ansvarade projektledaren Karin Jilkén. LarsErik 
Forsgårdh är verksam som ordförande i Stiftelsen Aktie
främjandet och Utbildningsfonden.

Aktiespararnas utbildningsfond 
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Verksamhet och ägarförhållanden
Aktieinvest är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas 
Serviceaktiebolag, vilket i sin tur är helägt av Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund.

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och 
har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, och fondverk
samhet som avser specialfond enligt lagen (2004:46) om 
investeringsfonder, samt tillstånd att bedriva pensions
sparrörelse (IPS) enligt lagen (1993:931) om individu
ellt pensionssparande. Sedan november 2008 har bolaget 
även tillstånd att utöva försäkringsförmedling enligt la
gen (2005:405) om försäkringsförmedling.

 
Uppdrag, mål och målgrupp
Aktieinvests uppdrag finns utryckt i Aktiespararnas verk
samhetsidé, som säger att förbundet skall erbjuda unika 
aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara 
framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det skall ske 
genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade 
till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande 
regler. Det betyder bland annat att möjliggöra ett spa
rande efter förbundets Gyllene regler.

Aktieinvests uppdrag är att göra kunden till en bättre 
och mer framgångsrik långsiktig sparare, bland annat ge
nom att möjliggöra – och förenkla – ett sparande enligt 
Aktiespararnas Gyllene regler. 

Aktieinvests primära målgrupp utgörs av medlemmar 
i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Andra pri oriterade 
målgrupper för Aktieinvests privattjänster är: pensions
sparare, sparare till minderåriga samt aktiesparklubbar. 
Aktieinvest bedriver för närvarande ett arbete med att 
omdefiniera bolagets målgrupper, vilket kommer att få 
effekt på bolagets erbjudande under det kommande verk
samhetsåret. För Aktieinvests företagstjänster utgörs 
målgruppen av noterade bolag samt andra bolag i behov 
av emittentservice av administrativ karaktär.

Verksamhetens utveckling
Aktieinvest erbjuder i dag sex olika depåtyper, anpas
sade efter olika önskemål. Bland Aktieinvests erbjudan
den finns både traditionella aktie och fonddepåer, lik
som kapitalförsäkrade depåer och depåer för individuellt 
pensionssparande (IPS).

Gemensamt för samtliga dessa depåtjänster är att de 
erbjuder kunden sparande i både enskilda aktier och fon
der, för både mindre och större belopp. Sparande i aktier 
kan ske på tre sätt; genom AndelsOrder, BörsOrder eller 
genom PortföljOrder. Genom Aktieinvests unika andels
handel, AndelsOrder, kan kunden också med små belopp 
bygga en aktieportfölj bestående av enskilda aktier med 
god riskspridning till låga kostnader. Genom Portfölj
Order kan kunden vid ett köp investera i en aktieport
följ som innehåller ett flertal olika aktieslag – sannolikt 
marknadens enklaste sätt att investera i en egen aktie
portfölj. Fonder kan Aktieinvests kunder köpa antingen 
via FondOrder eller genom de portföljer i PortföljOrder 
som innehåller fonder. Genom BörsOrder kan kunderna 
köpa aktier direkt mot aktuell marknadsplats.

I januari slutade Aktieinvest att skicka ut konto besked 

Aktieinvest 

Andreas Serrander, 
VD för Aktieinvest.

Aktiespararnas Gyllene regler
Aktiespararna har sju gyllene regler. Följ dem, och dina chanser 
att få god avkastning på dina aktier ökar rejält.

•	Sätt	mål	för	ditt	aktiesparande	–	var	långsiktig
•	Investera	regelbundet
•	Kontrollera	riskerna
•	Var	försiktig	med	belåning
•	Håll	dig	välinformerad
•	Gör	din	egen	analys
•	Sätt	upp	regler	för	när	du	skall	omplacera
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per post med automatik. Merparten av Aktieinvests kun
der tycker, enligt undersökningar som genomförts, att 
det är enklare att använda de digitala kontobeskeden 
som finns på Internetdepån än att hantera papperskopior. 
Samtidigt innebär den minskade distributionen en mind
re belastning på vår miljö. 

Under mars genomförde Aktieinvest förändringar i 
avgiftsstrukturen. Syftet var att göra det billigare att spa
ra enligt förbundets Gyllene regler. Aktieinvest införde 
en avgift om 10 kronor per investering vid månadsspa
rande i AndelsOrder och sänkte den fasta avgiften vid 
engångsköp och försäljningar från 30 till 10 kronor för 
medlemmar. 

Under våren 2009 införde Aktieinvest realtidskurser 
på Internetdepån för svenska aktier. Sedan dess upp
dateras depåinnehav för svenska värdepapper, senaste 
avslut och orderboken i realtid.

Under september lanserades Aktieportfölj Dyrgri
par, som består av aktier som sparare i normala fall har 
svårt att investera i på grund av den höga aktiekursen. En 
investerare som skulle köpa en aktie av varje slag som 
ingår i portföljen skulle behöva investera cirka 640 000 
kronor. 

Under hösten lanserade Aktieinvest Bas Extra, som är 
en ny tjänst i depå och kapitalförsäkring där medlemmar 
erbjuds att handla till ett rörligt courtage på 0,06 procent i 
BörsOrder. Lägsta courtaget är 79 kronor för medlemmar 
om affären läggs via Internetdepån. 

I september kom fonden Aktiespararna Topp Sveriges 
andelsägare in i Aktieinvests eget depåhanteringssystem, 
ett viktigt projekt för att sänka Aktieinvests kostnader.

Sedan 1999 förvaltar Aktieinvest aktieindexfonden 
Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper 
som gör den unik. Fonden tar ett tydligt ägaransvar i en
lighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte 
att bevaka andelsägarnas intressen. Dessutom har fonden 
ett mycket lågt avgiftsuttag, med en totalkostnadsandel 
(TKA) på 0,31 (0,30) procent. Vid utgången av 2009 för
valtade fonden 1 141 MSEK (690 MSEK). Under 2009 
uppgick nettoflödet i fonden till 163 MSEK (94 MSEK), 
varav andelar för 65 MSEK avsåg Premiepensionsmyn
digheten (PPM).

Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittent
service, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. 
Aktieinvests emittentservice administrerade under 2009 
cirka 135 (125) uppdrag. Samarbetsprogram innebär att 
börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för 
sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin perso
nal. Antalet depåer i reinvesteringsprogrammen uppgick 
2009 till omkring 400 (700). Aktieinvest administrerar 

aktietävlingen BörsSM. I 2009 års upplaga av tävlingen 
deltog drygt 4 000 (7 000) tävlingsportföljer.

Trots en svag inledning av året, i kölvattnet av finans
krisen, utvecklades Stockholmsbörsen mycket starkt 
under året. Vid årets slut hade Stockholmsbörsens index 
stigit med hela 46 procent (–41 procent). Värdeutveck
lingen för de börsrelaterade aktierna inklusive återinve
sterade utdelningar slutade på 52 procent (–38) procent.

Aktiviteten hos Aktieinvests kunder ökade kraftigt 
under året. Antalet transaktioner per depå och månad var 
i genomsnitt 0,440 (0,362), en ökning med 22 procent 
jämfört med föregående år. De totala courtageintäkterna 
ökade med 7 procent jämfört med 2008, vilket främst för
klaras av en högre aktivitet i BörsOrder.

Antalet autogiroanslutningar ökade med cirka 9 pro
cent jämfört med föregående år. Aktieinvests räntenetto 
minskade med 83 procent jämfört med 2008 och uppgick 
till 1,6 MSEK under året. Den kraftiga försämringen för
klaras av den låga räntenivå som rått sedan Riksbankens 
kraftiga räntesänkningar. Antalet depåer uppgick vid 
årets slut till 60 747 (62 818) och det förvaltade kapitalet 
till 4 160 MSEK (2 743 MSEK).

Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick 
till 28 (32) vid utgången av år 2009, varav 18 (21) var 
kvinnor och 5 (6) arbetade deltid. Medelantalet anställda 
har under året uppgått till 26 (28), varav 19 (16) var kvin
nor.

Skatteverket har under året granskat Aktieinvests 
rapportering av finansiella kontrolluppgifter och ku
pongskatt. Granskningen ledde inte till några beskatt
ningsändringar. Bolaget har under året omarbetat sina 
instruktioner och styrdokument enligt en ny styrmodell.

Ekonomi
Mot bakgrund av den under hösten 2008 uppblossande 
finanskrisen och en kraftig nedgång på världens börser 
liksom i kundaktivitet har Aktieinvest under året genom
fört ett besparingsprogram. 

Rörelseintäkterna om 35 978 (43 923) tusen kronor 
har minskat med 18 procent jämfört med föregående år, 
vilket främst beror på lägre förvaltade volymer och färre 
transaktioner. Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till 142 (–2 455) tusen kronor. Årets resul
tat uppgick till 0 (0) kronor.

Balansomslutningen uppgick till 56 933 (58 792) tu
sen kronor. Därtill kommer förvaltade medel för tredje 
mans räkning om 311 501 (301 523) tusen kronor. Av 
balansomslutningen utgör posten immateriella anlägg
ningstillgångar 17 861 (19 233) tusen kronor. Det be
skattade egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 39 538 
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(39 538) tusen kronor. Soliditeten uppgick till 78 (78) pro
cent, och bolagets likviditet uppgick till 25 319 (27 080) 
tusen kronor. 

Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,25 (3,10).

Framtidsutsikter
Aktieinvest har under året arbetat med att ta fram en stra
tegisk tillväxtplan, vilken ska börja implementeras under 
2010. Detta kommer bland annat att betyda att lansering
en av portföljer med automatisk omallokering kommer 
att ske under första kvartalet. Aktieinvest har också inlett 
arbetet med att utveckla en ny webbplats med ny Inter

netdepå. Dessa tjänster skall bidra till ökad tillväxt både i 
antalet transaktioner och antalet depåer.

Ett fokusområde i Aktieinvests strategi är kundlojali
tet. Aktieinvest arbetar därför systematiskt med att följa 
upp kundlojaliteten och har som mål att öka kundlojalite
tet och antalet nöjda kunder under 2010.

Aktieinvest kommer också att utvärdera ett antal nya 
distributionskanaler, av vilka några kan komma att bli 
verklighet under 2010. Aktieinvest räknar med tillväxt 
både avseende antal transaktioner och förvaltat kapital 
under året.



Aktiespararnas kapitalförvaltning 
Målet för Aktiespararnas kapitalförvaltning är att inom 
ramen för en given riskpolicy långsiktigt generera en 
god avkastning, för att därigenom bidra till förbundets 
och Servicebolagets löpande drift. Målet är att den totala 
avkastningen i genomsnitt över en rullande femårsperiod 
ska uppgå till minst 10 MSEK per år. Därtill skall det 
totala kapitalet realt behållas intakt. Tillgängligt kapital 
i förbundet och Servicebolaget ska placeras i värdepap
per och likvida medel enligt fastställda placeringsregler. 
Utgångspunkt för aktieplaceringarna skall vara Aktie
spararnas Gyllene regler, och förvaltningen av kapitalet 
sker enligt reglerna i Aktiespararnas kapitalförvaltnings
instruktion.

Beslutsordning
Förbundets och Servicebolagets styrelser fattar beslut 
om förändringar i kapitalförvaltningsinstruktionen. 
Finanskommittén har det operativa ansvaret för att fö
reskrifterna följs. Förbundets ordförande, Johan Flod
ström, tillträdde som ordförande i kommittén efter det att 
Hans Tson Söderström hade lämnat sitt uppdrag. Vidare 
har i kommittén ingått Johan Johansson och sedan sep
tember Ingemar Gustafsson, båda ledamöter i förbunds
styrelsen, förbundets VD, Günther Mårder, samt Peter 
Engdahl, verkställande ledamot och tidigare aktie och 
fondchef i Handelsbanken. Finanskommittén har under 
2009 haft 13 protokollförda möten.

Årets förvaltningsresultat
Mot bakgrund av turbulensen på de finansiella markna
derna hölls en relativt hög likviditet i portföljen under 
årets inledning. Börsens återhämtning och ett antal ny 
och omplaceringar gjorde att portföljen utvecklades väl 
under året. I syfte att uppnå en mer balanserad portfölj 
har innehavet i Avanza minskats ytterligare under året.

Koncernens totala placeringar, som förvaltas av 
 Finanskommittén uppgick vid årets utgång till 153,6 
(98,9) MSEK. Innehavet i Avanza minskades under året 
med 178 000 till 200 000 aktier. 

Under året har de räntebärande placeringarna varierat 
mellan 25 och 32 MSEK. Placeringarna har utgjorts av 
företagscertifikat och ränteplaceringar. Trots hög likvidi
tet blev avkastningen för den samlade förvaltningen 57,7 
procent, att jämföra med 52,5 procent för SIXRX.

Basportföljen i förbundet gick upp med 54,2 procent. 
Portföljen är identisk med tidningen Aktiespararens bas
portfölj. 

Förbundets indexfond, Aktiespararna Topp Sverige, 
gick upp med 48,7 procent inklusive utdelning. Fonden 
köper aktier i de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq 
OMX Stockholm.
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Företagscertifikat	17,0
Sverigeportföljen 71,8

Avanza 33,7
Aktiespararna Topp Sverige 19,0

Basportföljen 12,1

Företagscertifikat	17,0
Sverigeportföljen 56,8

Avanza 3,2
Aktiespararna Topp Sverige 21,3

Basportföljen 9,1

Marknadsvärde MSEK 2009-12-31

Bokfört värde MSEK 2009-12-31

Det	totala	bokförda	värdet	av	våra	finansiella	tillgångar	
uppgick vid årsskiftet till 107,4 MSEK. 
De	finansiella	tillgångarna	hade	vid	samma	tidpunkt	ett	
marknadsvärde om 153,6 MSEK.



Årskongressen 2009
Fredagen den 27 mars öppnade Johan Flodström Aktie
spararnas kongress i Norrköping, den 43:e i ordningen. 
Björn Eriksson, landshövding i Östergötland och tidi
gare bland annat rikspolischef, utsågs att leda årsmötes
förhandlingarna. 

Kongressen beslöt att medlemsavgifterna skall vara 
oförändrade fram till den 30 juni 2010. Detta innebär att 
medlemsavgiften har varit oförändrad sedan år 2003.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades Björn 
Wingård, Höganäs, IngBritt Andersson, Mariestad, Bo 
Lindström, Örebro, Roland Johansson, Hudiksvall, Jan 
Sandström, Södertälje, Wictoria Glans, Åkersberga, och 
Per Egon Johansson, Järfälla.

Nils Ståhl, Falun, tilldelades Merchantstipendiet för 
att under många år ha varit en lysande ambassadör för 
aktiesparandet.

Kjell Gunnarsson, Myresjö, blev vinnare av Stora 
värvarpriset för utomordentlig värvningsinsats under 
året.

Förbundets förtjänsttecken för anställda tilldelades 
Henriette Lindholm, Aktiespararna Kunskap. 

Styrelse
Till ny ordförande utsåg kongressen Johan Flodström, 
Stockholm.

Ledamöterna Jan Sandström, Wictoria Glans och Per 
Egon Johansson hade undanbett sig omval.

Till nya ledamöter utsåg kongressen Jessica von Otter, 
Stockholm, Lars Milberg, Ekerö, och Ingemar Gustafs
son, Helsingborg. Samtliga valdes för en period om två 
år. Kongressen beslutade även att omvälja Johan Johans
son, Inger Eriksson och Mats Ekberg. Günther Mårder, 
Sollentuna, valdes för en period om ett år. I samband med 
att Günther Mårder senare utsågs till ordinarie VD av
sade han sig sin styrelseplats.

Till 2010 års kongress kvarstod dessutom ledamöter
na  Lena Clenander, Stockholm, Catarina af Sandeberg, 
Stockholm, Thomas Ahlandsberg, Sundsvall, Sören Rud
mer, Ängelholm, och Mauritz Sahlin, Göteborg. Unga 
Aktiesparare utsåg sin ordförande Magnus Forhammar, 
Göteborg, och vice ordförande Gösta Carlberg, Stock
holm, till ungdomsförbundets representanter i förbunds
styrelsen.

Styrelsen sammanträdde åtta gånger under året. 
Sekre terare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var 
Eva Wahl Jälmestål.

Beslutande organ

Bo Lindström, Örebro, tar emot Stora förtjänsttecknet av 
Aktiespararnas	VD,	Günther	Mårder.

300 deltagare hade mött upp till årskongressen 2009, som hölls 
i Norrköping.
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Styrelse och revisorer i Aktiespararnas 
dotterföretag
Sedan den 22 maj 2007 har vi en personalunion mellan 
styrelserna i servicebolaget och förbundet. Servicebola
gets styrelse hade åtta sammanträden under året.

Revisorer i förbundet och Servicebolaget är auktori
serade revisorerna Svante Nylén och Eva Bard Nässén, 
med suppleanterna auktoriserade revisorerna Lars Ove 
Stéen för Svante Nylén och Elisabeth Raun för Eva Bard 
Nässén, samtliga Ernst & Young.

Ledamöter i Aktieinvest FK AB är Håkan Gartell, ord
förande, Bo Hägg, Bo G. Lundberg, Suzanne Grenz, Jo
han Johansson, Stefan Mahlstein samt Günther Mårder. 
Andreas Serrander är VD. Styrelsen sammanträdde sex 
gånger under året. Revisorer är revisionsfirman Ernst & 
Young, med Svante Nylén som huvudansvarig.

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden 
som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt handlägga 
ärenden som styrelsen delegerar till arbetsutskottet. Dit 
hör att vara nomineringskommitté för Servicebolaget 
och Aktieinvest.

I styrelsens arbetsutskott har ingått Johan Flodström, 
ordförande, Mauritz Sahlin, vice ordförande, Inger 
Eriks son och Gösta Carlberg, med Günther Mårder som 
föredragande. Arbetsutskottet sammanträdde fem gånger 
under året.

Revisorer
Kongressen nyvalde till ordinarie revisorer Svante Nylén 
och Eva Bard Nässén och till suppleanter Lars Ove Stéen 
för Svante Nylén och Elisabeth Raun för Eva Bard Näs
sén, samtliga Ernst & Young.

Ordförande för årskongressen var landshövding Björn 
Ericsson.

Asta Ryman, Lidingö, var en av dem som ställde frågor till presi-
diet.
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Arbetsutskottet
Johan Flodström
Stockholm, född 1945.
Ordförande. Invald 1992.
Övriga uppdrag: Ordförande i Finanskommittén, Stadgekom-
mittén, Bolagskommittén och Ersättningsutskottet.
Utbildning:	Juris	kandidat.
Tidigare chefjurist i Holmen AB.

Mauritz Sahlin,
Göteborg,	född	1935.
Vice ordförande. Invald 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén och Ersätt-
ningsutskottet.
Utbildning:	Civilingenjör	KTH,	Stockholm,	Mariningenjörs-
examen vid Kungliga Sjökrigsskolan. 
Tidigare olika chefsbefattningar och styrelseuppdrag inom 
svensk industri.

Inger Eriksson
Gällivare,	född	1949.
Invald 1999.
Övriga uppdrag: Ordförande i Utbildningskommittén, leda-
mot i Medlems- och Lokalavdelningskommittén.
Utbildning:	Filosofie	kandidat	i	ekonomi,	juridik	och	organi-
sation.
Styrelseledamot i IT Norrbotten AB och Styrelseakademien 
Norr, fullmäktigeledamot i Norrbottens handelskammare.
Egen företagare, IT- och verksamhetsutveckling.

Gösta Carlberg
Stockholm, född 1980.
Invald 2006 och 2009 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Unga Aktiesparares 
Riksförbund, ledamot i Utbildningskommittén och Mediekom-
mittén.
Utbildning: Handelshögskolan.
Ekonomijournalist i tidningen Affärsvärlden.

Presentation av styrelsen i  
SARF, SAB och AU
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Övriga ledamöter
Thomas Ahlandsberg
Sundsvall, född 1958.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Medlems- och Lokalavdelnings-
kommittén samt Utbildningskommittén.
Utbildning:	Filosofie	kandidat	i	statistik	vid	systemvetenskap-
liga linjen, Lunds universitet.
Egen företagare inom IT, utbildning och systemutveckling.
Uppdrag: Ledamot i ledningsgruppen Sundsvall sedan 2005, 
ordförande sedan november 2006.

Lena Clenander
Stockholm, född 1967.
Invald 2006.
Övriga uppdrag: Ledamot i Sparandekommittén.
Utbildning:	Ekonomie	magister,	filosofie	kandidat.
Kundbasanalytiker på Lernia AB.

Mats Ekberg
Uddevalla, född 1959.
Invald 2005.
Övriga uppdrag: Ordförande i Revisionsutskottet.
Utbildning:	Filosofie	kandidat.
Undervisar	i	redovisning	och	finansiering	vid	Högskolan	
Väst. Verksam inom Aktietorget Väst. 
Egen företagare.

Magnus Forhammar
Göteborg,	född	1981
Invald 2008 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag: Ordförande i Unga Aktiesparares Riksför-
bund.
Utbildning:	Civilekonomexamen,	Handelshögskolan	vid	
Göteborgs	universitet
Yrke:	Sales	Executive,	Maersk	Line
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Fortsättning nästa sida.

Magnus	Forhammar,	Jessica	von	Otter,	Mats	Ekberg,	Johan	Flodström,	Lars	Milberg,	Günther	Mårder,	Johan	Johansson,	
Sören	Rudmer,	Mauritz	Sahlin,	Thomas	Ahlandsberg	och	Ingemar	Gustafsson.

Foto: Fredrik Stehn

Ej	med	vid	fotograferingen:	Inger	Eriksson,	Catarina	
af	Sandeberg,	Lena	Clenander	och	Gösta	Carlberg.



Ingemar Gustafsson 
Helsingborg, född 1939.
Invald: 2009.
Övriga uppdrag: Ledamot i Finanskommittén.
Utbildning:	Civilekonom,	Lunds	universitet	1965.
Tidigare koncernchef för Ikanogruppen, VD i Ikea Svenska 
AB, Älmhult.
Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i ett antal Ikanobolag.

Johan Johansson
Boden, född 1969.
Invald 2005.
Övriga uppdrag: Ledamot i Aktieinvest FK AB, Finanskommit-
tén och Medlems- och Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: Teknologie licentiat, ekonomie magister.
Forskar och undervisar i företagsekonomi vid Luleå tekniska 
universitet.

Lars Milberg 
Ekerö, född 1959.
Invald: 2009 
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén.
Utbildning:	Juris	kandidat.
Advokat, egen verksamhet. 
Tidigare	chef	för	Intressebevakningen,	Gunnar	Lindhs	Advo-
katbyrå och Skatteverket.
Nuvarande uppdrag: Alternativa Aktiemarknaden.

Günther Mårder
Bromma, född 1982.
Verkställande direktör från den 16 april 2009. Tillförordnad VD 
1 januari–15 april 2009.
Övriga uppdrag: VD i Aktiespararnas Service AB. Ordförande i 
Börs-NM AB och Aktiespararnas Intresseaktiebolag. Leda-
mot i Aktieinvest FK AB, Börs-SM AB, Börs-SM 2002 AB och 
Euroshareholders.
Utbildning:	Civilekonom	vid	Handelshögskolan	i	Stockholm.

Jessica von Otter 
Stockholm, född 1974.
Invald: 2009.
Övriga uppdrag: Ledamot i Mediekommittén, Styrelseledamot 
i Spiltan.
Utbildning: Internationell ekonomimagisterexamen vid Lunds 
universitet	1994–1997.	HEC,	Montreal,	studier	i	finansiell	
ekonomi 1996.
VD i Svensk Information AB, informationschef i Nordnet, 
1998–2008.

Sören Rudmer 
Ängelholm, född 1948.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén och Utbildnings-
kommittén.
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London, olika chefsbefattningar inom Klippan AB 1987–2004.
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Invald: 2008.
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas valberedning 
utsågs vid årskongressen Jan Berglund (sammankal
lande), Leif Franzon (region Syd), Christer Martinsson 
(region Väst), Ulrika Sandborg (region Öst) och Ulf 
Breitholtz (region Nord).

Till suppleanter i valberedningen utsågs Sune Jonas
son (region Syd), Olle Törnblom (region Väst), Rolf 
Karlsson (region Öst) och Morgan Ricknell (region 
Nord).

Kommitté- och utskottsstruktur 
Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds genom 
olika kommittéer. I samtliga kommittéer ingår represen
tanter för förbundsstyrelsen. 

Bolagskommittén
Behandlar ärenden som rör de börsregistrerade bolagens 
bolagsstämmor, emissioner och övriga affärer, aktie
bolagsrättsliga frågor samt enskilda aktieägares mellan
havanden med bolag och värdepappersinstitut. Styrelsen 
har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende 
policyfrågor och bolagsärenden.

Ordförande är Johan Flodström.

Sparandekommittén
Behandlar och diskuterar frågor relevanta för Sveriges 
sparare, som till exempel skatter, konsumenträtt samt 
nya investeringsprodukter eller instrument.

Ordförande har varit Anna Jansson, som i december 
ersattes av Leif Vindevåg.

Stadgekommittén
Behandlar på uppdrag av styrelsen Aktiespararnas stad
gar och föreslår till styrelsen sådana stadgeändringar som 
skall framläggas på årskongressen.

Ordförande är Johan Flodström.

Medlems- och Lokalavdelningskommittén
Övervakar och utvecklar lokalavdelningsverksamheten 
över landet samt ser till att samtliga lokalavdelningar 
bedriver verksamhet enligt Aktiespararnas riktlinjer. 
Kommittén ansvarar för medlemsrekryterande och med
lemsvårdande åtgärder inom förbundet, såsom medlems
service, medlemsförmåner och marknadsföring,

Ordförande är Bo G. Lundberg.

Finanskommittén
Med uppgiften att i enlighet med kapitalförvaltnings
instruktionen för Aktiespararna och Servicebolaget lång
siktigt förvalta tillgängliga medel. Styrelsen har delegerat 
beslutanderätten till kommittén avseende omplaceringar 
inom ramen för given placeringsinstruktion.

Ordförande är Johan Flodström.

Utbildningskommittén
 Arbetar med att ta fram utbildningsmateriel i form av 
analysprogram, interaktiva utbildningar, aktie och aktie
fondslitteratur, medlemsutbildning, marknadsföring av 
medlemsutbildningen och auktorisation av cirkelledare.

Ordförande är Inger Eriksson.

Mediekommittén  
Mediekommittén ska i samarbete med chefredaktören 
utveckla tidningen Aktiespararen, det veckovis utgivna 
nyhetsbrevet och förbundets webbplats samt utveckla 
synergieffekterna mellan de olika kommunikationskana
ler som finns till förfogande. Ytterligare en uppgift för 
kommittén är att behandla och diskutera relevanta frågor 
som rör förbundets externa kommunikation.

Ordförande är Jessica von Otter.

Revisionsutskottet
Svarar för beredningen av styrelsens arbete med att kva
litetssäkra bolagets finansiella rapportering.

Ordförande är Mats Ekberg.

Ersättningsutskottet 
Uppgiften är att med VD förhandla om dennes anställ
ningsvillkor och att förelägga styrelsen förslag samt att 
tillsammans med VD dra upp riktlinjer för ledningsgrup
pens anställningsvillkor. I utskottet ingår Johan Flod
ström och Mauritz Sahlin.

Valberedning, kommittéer, utskott
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Förbundets och Servicebolagets organisation
Aktiespararnas organisation inklusive Aktiespararnas 
Service AB omfattar sex verksamhetsområden. Under 
förbundet ligger Intressebevakningen och Medlems
aktiviteter/Medlemsservice. I Servicebolaget ingår Kom
munikationsavdelningen med tidningen Aktiespararen, 
Aktiespararna Kunskap och Aktiespararna Företags
utbildning/Nya medlemmar. Ekonomi/Administration 
är gemensamma för förbundet och Servicebolaget.

Varje verksamhet leds av en verksamhetschef, som 
tillsammans med VD ingår i en ledningsgrupp. De flesta 
medarbetarna är anställda både i förbundet och i Service
bolaget. En med Aktieinvest gemensam ITavdelning 
ansvarar för underhåll och support av all dataverksam
het. 

Aktieinvests organisation
Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är helägt dotterbolag 
till Servicebolaget. Verksamheten omfattar tre huvud
områden: Aktieinvest Privattjänster, Fondverksamhet 
och  Företagstjänster, vilken i sin tur omfattar företags
samarbeten och emittentservice. 

Därutöver finns stabsfunktioner såsom IT, Marknad, 
Ekonomi och Compliance.

Förbundets och Servicebolagets personal 
Antalet anställda uppgick vid året slut till 37 personer, 
varav en föräldraledig.

Bland de anställda inom förbundet och Servicebolaget 
har 43 procent högskole eller universitetsutbildning.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventione
rade träningsmöjligheter.

Personalhandbok och jämställdhetsplan finns.

Aktieinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 29 (32) varav 1 
(2) föräldralediga. Bland de anställda har 59 procent hög
skole eller universitetsutbildning. Tretton medarbetare 
är licensierade enligt SwedSecs regler om licensi ering 
av aktörer på den svenska värdepappersmarknaden. Ge
nomsnittsåldern är 36 år. Jämställdhetsplan finns.

Organisation och personal

Jan	Matti,	chefekonom,	Christina	Triplet,	Inger	Björklund,	Lotta	
Sallander,	Thomas	Fallberg,	Charlotte	Vesterberg	och	Håkan	
Rudberg.
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Medelantal anställda för förbundet och Servicebolaget 
 2009 2008
Antal anställda 40 46
– varav kvinnor (%) 49 55
Genomsnittligt	antal	anställningsår	
– Förbundet 9,3 8,3
– Servicebolaget 8,5 7,4

Sjukfrånvaro inom förbundet  
  2009 2008
Total sjukfrånvaro (%) 0,58 2,46
– sjukfrånvaro för män 0,30 1,94
– sjukfrånvaro för kvinnor 0,82 3,00
– anställda –29 år    0 0,04
– anställda 30–49 år 0 0,07
– anställda 50– år 0,52 1,68

Medelantal anställda för Aktieinvest  
  2009 2008 
Antal anställda 26 28 
– varav kvinnor (%) 58 57 
Genomsnittligt	antal	anställningsår	 5,9	 4,8
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Unga Aktiesparare
VD: Therese Lundstedt

Ekonomi/Administration

Aktieinvest
VD: Andreas Serrander

Aktiespararna
VD: Günther Mårder

Medlemsaktiviteter

Intressebevakningen 

Kommunikation 

Nya målgrupper

Företagsutbildning

Kunskap

Organisationsplan 2009
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Styrelsen och verkställande direktören i Sveriges Ak
tiesparares Riksförbund, med organisationsnummer 
8572021593, avger härmed årsredovisning och kon
cernredovisning för räkenskapsåret 2009.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell för
ening med 71 744 medlemmar, vid utgången av 2009, in
tresserade av aktie och aktiefondsparande. Föreningen 
tillhandahåller genom medlemskapet tidningen Aktie
spararen, hemsidan www.aktiespararna.se, nyhetsbrev, 
utbildning, böcker, medlemsaktiviteter samt aktiejuri
disk rådgivning. Aktiespararna bevakar för medlemmens 
räkning den enskilde aktiespararens intressen gentemot 
marknaden, bolagen, storägare och finansindustri. Vi
dare erbjuds medlemmen aktie och fondhandelstjänster 
genom dotterdotterbolaget Aktieinvest. Företag erbjuds 
utbildning genom Aktiespararnas företagsutbildning.

 
Väsentliga händelser under året
Omvärlden förändrade kraftigt förutsättningarna för 
förbundets verksamhet 2009. En global finanskris med 
extrema börsfall och en lågkonjunktur försämrade vill
koren för koncernens verksamhet. 

Medlemstalet utvecklades svagt under första halv
året, men trenden bröts under hösten då medlemsantalet 
växte. Per 20091231 hade förbundet 71 744 (77 031) 
medlemmar. Medlemsintäkterna i förbundet uppgick till 
18,6 (20,0) MSEK. 

Tidningen Aktiespararens TSkontrollerade upplaga 
sjönk till 65 600 (69 800) för helåret. Annonsförsälj
ningen inklusive webben utvecklades sämre och sjönk 
till 3,4 (6,6) MSEK. Genomsnittligt antal unika besökare 
på webbplatsen per månad ökade till 62 000 (53 400). 
Annonsintäkterna för webben var i stort sett oförändrade 
0,62 (0,60) MSEK. Antalet prenumeranter på nyhetsbre
vet ökade med 23 procent, till 51 000.

Aktiespararna Kunskaps försäljning av utbildningar 
och böcker sjönk till 5,1 (5,6) MSEK. Under året utbil
dades 1 700  personer av Aktiespararna Kunskap. An talet 
användare av analysprogramvaran ”Hitta kursvinnare” 
uppgick i slutet av 2009 till cirka 4 000.

Företagsutbildningen genererade ett underskott på 
–0,2 (0,2) MSEK.

Koncernens intäkter minskade till 71,9 (88,1) MSEK. 
Koncernens resultat efter skatt förbättrades från –79,4 
MSEK 2008 till –8,1 MSEK 2009.

Aktieinvests omsättning minskade till 36,0 (43,9) 
MSEK, och rörelseresultatet uppgick till 0,1 (–2,5) 
MSEK. 

Fondverksamheten inom Aktieinvest förvaltar och 
administrerar indexfonden Aktiespararna Topp Sverige. 

Fonden hade ett starkt nettoflöde på 163 MSEK, vilket 
tillsammans med den starka börsutvecklingen bidrog till 
att det förvaltade kapitalet ökade till 1 141 (690) MSEK. 
OMXS 30index gick under året upp med 43,69 (–38,8) 
procent, och årsavkastningen för fonden blev 48,65 
(–36,4) procent. Fonden hade ett TKA på endast 0,31 
(0,30) procent.

Väsentliga händelser 
Den 16 april 2009 utsågs Günther Mårder av förbunds
styrelsen till VD.

Ekonomi
Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund, med helägda dotterföretaget Aktiesparar
nas Intresse AB, Aktiespararnas Service AB, dotterdot
terföretaget BörsNM AB och Aktieinvest FK AB, Ak
tieinvests dotterföretag Deponova AB, Aktiespararnas 
Investerings AB. De två senare bolagen samt Aktiespa
rarnas Intresse AB bedrev ingen verksamhet 2009.

Styrelsen har för 2009 beslutat att ändra redovisnings
princip vad gäller värdering av marknadsnoterade finan
siella instrument. För 2009 innebär detta att marknads
noterade finansiella instrument redovisas till det lägsta 
av anskaffningsvärde eller marknadsvärde.

Vidare har, för att återspegla den faktiska livsläng
den i Aktieinvests aktiehandelssystem, en förändring av 
avskrivningsperioden gjorts för att bättre avspegla den 
faktiska nyttjandeperioden. (Se vidare under tilläggsupp
lysningar not 1, Övriga redovisningsprinciper.)

Koncernens intäkter uppgick till 71,9 (88,1) MSEK. 
Koncernens resultat efter finansiella poster var –12,5 
(101,5) MSEK, varav  23,2 (0) MSEK avser realisations
vinster. Motsvarande realisationsförluster uppgick till 
–5,9 (0) på sålda värdepapper. Skillnaden mellan bokfört 
värde och marknadsvärde orealiserade på värdepapper i 
balansräkningen per den 31 december 2008 har återförts 
och belastat resultatet med –7,2 (–50,7) MSEK.

Koncernens resultat efter skatt förbättrades till –8,1 
(–79,4) MSEK.

 Förbundets intäkter uppgick till 26,4 (29,4) MSEK. 
Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick till 3,4 
(–16,8) MSEK, varav 0,9 (0) MSEK avser realisations
vinster. Motsvarande reaförluster uppgick till –0,8 (0) 
MSEK på sålda värdepapper. Skillnaden mellan bokfört 
värde och marknadsvärde på orealiserade värdepapper i 
balansräkningen per den 31 december 2008 har återförts 
och belastat resultatet med 8,2 (–11,8) MSEK. Förbun
dets resultat efter skatt uppgick till 3,1 (–15,9) MSEK. 

 Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 

Förvaltningsberättelse



Styrelse och ledning fastställer lämplig risknivå för 
 Aktiespararkoncernen. Risknivån säkerställs genom in
tern kontroll i form av rutiner och riktlinjer.

Den största risken för en opinionsdrivande verksam
het är att förbundet inte upplevs som trovärdigt eller har 
legitimitet att verka och uttala sig på uppdrag av sina 
medlemmar. Trovärdigheten får inte ifrågasättas genom 
olagligt handlande av styrelseledamöter, ledning eller 
anställda.

För att minska risken för att felaktig information läm
nas har processer etablerats för att bättre samordna den 
externa kommunikationen mellan talesmän och kommu
nikatörer för förbundet.  Kompetensutveckling av före
trädare och talesmän genomförs för att säkra kvalitets
nivån. Vidare informeras löpande internt personal och 
förtroendevalda.

För att minimera risken för ersättningskrav på grund 
av felaktiga investeringsråd förmedlas tipsen enbart 

genom tidningen Aktiespararen samt nyhetsbrevet och 
skall utgöra underlag för medlemmens eget beslut om 
eventuella köp eller försäljningar.

Förbundets finansiella risker hanteras genom långsik
tigt budgetarbete och en kapitalförvaltning som följer en 
utarbetad kapitalförvaltningsinstruktion. Denna kapital
förvaltningsinstruktion omprövas årligen. 

Aktiespararnas exponering mot aktiemarknaden är 
stor, vilket ställer höga krav på likviditeten. Både rö
relsens intäkter och resultatet av förvaltningen påver
kas av aktiemarknadens utveckling. Även den rådande 
lågkonjunkturen påverkar verksamhetens intäktsmöj
ligheter. 

Medlemstalen har stabiliserats de två senaste åren, 
vilket har stabiliserat medlemsintäkterna. Men en tuff 
aktiemarknad och viktiga strategiska val kan påverka 
medlemstillströmningen samt återvärvningsgraden och 
därmed intäkterna.

Verksamhetens risker
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39,3 (65,3) MSEK. Förbundets och Servicebolagets lik
vida medel uppgick vid årsskiftet till 13,0 (36,6) MSEK. 
Aktieinvests likvida medel uppgick till 25,3 (27,3) 
MSEK. Det egna kapitalet i koncernen minskade från 
144,0 MSEK 2008 till 135,9 MSEK 2009.

Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var vid 
årsskiftet 156,3 (100,4) MSEK. En finanskommitté un
der överinseende av styrelserna i förbundet och Service
bolaget ansvarar för koncernens samlade placeringar. En 
kapitalförvaltningsinstruktion, fastställd av förbundets 
och Servicebolagets styrelser, utgör grund för Finans
kommitténs arbete.

Resultatdisposition
Resursfond  4 000
Övriga fonder  1 777
Balanserat resultat  –4 764
Årets resultat  3 052
Summa 4 065

Styrelsen föreslår följande dispositioner
Resursfond  4 000
Övriga fonder  1 777
Balanseras  i ny räkning  –1 712
Summa  4 065

Totalt eget kapital i koncernen uppgår till 135 848 tusen 
kronor. Disponibla vinstmedel uppgår till 124 562 tusen 
kronor. Beträffande koncernens och förbundets resultat 
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat 
och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggs
upplysningar.



Styrelsen fastställer vilken risknivå som är lämplig. Sty
relsen har beslutat att risknivån i bolaget skall vara låg 
och att bolaget skall säkerställa en hög intern kontroll. 
Årligen fastställs bolagets riskpolicy i dokumentet ”In
struktion för risk”, samt ”Riskhanteringsplanen”.

Riskrapporteringsansvarig i bolaget rapporterar direkt 
till verkställande direktören, och detta utgör en stående 
punkt på styrelsens möten.

Den oberoende granskningsfunktionen granskar på 
styrelsens uppdrag att bolagets riskhantering följer Fi
nansinspektionens allmänna råd.

Marknadsrisker
I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknads
riskerna av aktiekursrisk, valutarisk och ränterisker. Av 
dem är bolaget endast i begränsad omfattning exponerat 
för aktiekurs och valutarisker.

Aktiekursrisker
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en ak
tieplacering sjunker. Bolaget är endast i begränsad om
fattning exponerat för aktiekursrisker, eftersom ingen 
aktiv handel för Aktieinvests egen räkning bedrivs. Det 
finns dock ett utjämningslager som säkerställer kunders 
handel i andelsorder. 

Av styrelsen fastställda limiter begränsar dels det 
maximala marknadsvärdet för utjämningslagret, dels 
expo neringen i ett enskilt bolag till fastställt belopp.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att drabbas av förluster på grund 
av ogynnsamma valutakursförändringar. Valutaexponer
ingar återfinns dels i aktieinnehavet i utjämningslagret, 
dels i innehav i utländsk valuta för betalning av fond
likvider. Risken begränsas av styrelsen fastställda limiter 
som begränsar utjämningslagrets maximala marknads
värde.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktieinvests nuvarande och 
framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam 
förändring i det allmänna ränteläget. Tillgångar och skul
der löper med rörlig ränta, och därav förekommer inga 
skillnader i bindningstid.

Kredit- och motpartsrisk
Med kredit och motpartsrisk avses risken för att bolaget 
inte erhåller betalning enligt överenskommelse. Risker
na begränsas av att Aktieinvest använder sig av erkända 
clearingorganisationer, som Euroclear, för avveckling 
av utförda affärer. Bolaget är exponerat för kreditrisk i 
mycket liten omfattning, eftersom ingen utlåningsverk
samhet bedrivs.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i 
 administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska 
eller förtroendemässiga förluster. De operativa riskerna 
motverkas genom en god intern kontroll. Verksamhetens 
mål är att ständigt förbättras med avseende på rutiner, tek
niska system, rapportering, utbildning med mera. Över
trädelser av etiska regler undviks genom information och 
utbildning av personal om gällande etiska riktlinjer för 
all personal. Medarbetarnas kompetens och utbildning 
är viktig för hanteringen av operativa risker. Samtliga 
medarbetare vars arbetsuppgifter kräver det skall vara 
licensierade enligt SwedSecs krav.

Likviditetsrisker
Risken för att Aktieinvests betalningsåtaganden vid för
fall inte kan infrias utan att kostnaden för betalnings
medel ökar avsevärt, eller, i ett värsta scenario, inte kan 
infrias. För att begränsa dessa används realistiska pla
ner och förebyggande åtgärder, vilket är en viktig del av 
före tagets riskhantering. God ekonomisk förvaltning och 
realistisk budgetering minskar företagets likviditetsrisk. 
Aktieinvest skall vara berett på tillfälliga fluktuationer i 
kassan och på externa störande faktorer.

Strategiska risker
Risk för förlust av nuvarande intäktsströmmar eller mis
sade framtida intäktsmöjligheter pga. förändrade mark
nadsförutsättningar, till exempel försämrad konjunktur, 
ökad konkurrens, affärshämmande lagar/regler eller 
andra externa faktorer som negativt påverkar Aktie
invests affärsmodell. Strategisk risk omfattar även ris
ken för att externa parter negativt påverkar Aktieinvests 
varu märke.  

Aktieinvests risker
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2009 2008
 1
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 71 858 88 050
 
RÖRELSEKOSTNADER   
Produktionskostnader  –7 279 –9 012
Övriga externa kostnader 4,7 –41 942 –53 914
Personalkostnader  5 –45 715 –51 927
Systemkostnader  6 –3 014 –2 809
Avskrivningar på anläggningstillgångar 7 –2 453 –5 149 

Rörelseresultat  –28 545 –34 761

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   
Resultat från andelar i intresseföretag  – 250
Utdelningar  9 5 644 7 256
Värdeförändring	av	finansiella	instrument	 9	 –7	206	 –75	547
Realisationsresultat	av	finansiella	instrument	 9	 17	313	 –
Ränteintäkter  10 332 1 264
Räntekostnader 10 –3 –10
Övriga	finansiella	intäkter	 10	 12	 53

Resultat efter finansiella poster  –12 453 –101495

Skatt på årets resultat  11 4 333 22 053

ÅRETS RESULTAT   –8 120 –79 442
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Koncernens balansräkning   
Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2009-12-31 2008-12-31

 1
TILLGÅNGAR 
  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella tillgångar  7 17 992 19 407
Materiella tillgångar 7 998 1 529
Finansiella tillgångar 12
Andelar i intresseföretag  50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 108 818 100 385
Summa anläggningstillgångar   127 858 121 371

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager  13 2 199 2 347
Kundfordringar  4 551 5 262
Övriga fordringar   2 078 5 728
Skattefordran  1 198 1 197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 4 329 4 180
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  4 133 –
Kassa och bank  15 39 279 65 295
Summa omsättningstillgångar   57 767 84 009

Summa tillgångar   185 625 205 380

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

EGET KAPITAL  16 135 848 143 968

AVSÄTTNINGAR    
Uppskjuten skatt  17 2 253 7 003 
Övriga avsättningar
Utbildningsfond 18 10 488 12 113
Ständiga medlemmar  8 836 8 647
Summa avsättningar  21 577 27 763

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 19 594 1 405

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   2 288 3 866
Skatteskuld    –
Övriga kortfristiga skulder   7 674 8 684
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 17 644 19 694
Summa kortfristiga skulder   27 606 32 244
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   185 625 205 380

POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2009 2008
 1
RÖRELSEINTÄKTER 
Nettoomsättning  3 26 439 29 396

RÖRELSEKOSTNADER   
Övriga externa kostnader  3, 4, 7 –19 055 –22 617
Personalkostnader  5 –13 772 –17 534

Rörelseresultat  –6 388 –10 755

FINANSIELLA POSTER   
Resultat från andelar i koncernföretag 8 – 8 755
Utdelningar  9 1 436 1 679
Värdeförändring	av	finansiella	instrument		 9	 8	181	 –16	578
Realisationsresultat	av	finansiella	instrument	 9	 176	 –
Ränteintäkter/-kostnader  10 13 77
Övriga	finansiella	intäkter	 10	 12	 24

Resultat efter finansiella poster   3 430 –16 798
   
Skatt på årets resultat 11 –378 930

ÅRETS RESULTAT   3 052 –15 868

Förbundets resultaträkning
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Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2009-12-31 2008-12-31
 1
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Finansiella tillgångar 12
Andelar i koncernföretag   11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 31 623 22 318
Summa anläggningstillgångar   43 239 33 934

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kundfordringar   1 383 3 007
Fordran på koncernföretag   – 29
Skattefordran  396 487
Övriga fordringar   49 153
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 1 225 1 711
Kassa och bank  15 3 550 4 141
Summa omsättningstillgångar   6 603 9 528

Summa tillgångar   49 842  43 462

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämt kapital 16 5 777 5 777
Fritt eget kapital  16 –1 712 –4 764
Summa eget kapital   4 065 1 013

AVSÄTTNINGAR   
Utbildningsfond 18 10 488 12 113
Ständiga medlemmar  8 836 8 647
Summa avsättningar  19 324 20 760

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 19 594 1 405

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   572 1 215
Skuld till koncernföretag   11 762 3 865
Övriga kortfristiga skulder   1 998 2 019
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 11 527 13 185
Summa kortfristiga skulder   25 859 20 284

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   49 842 43 462

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga

Förbundets balansräkning
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  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2009 2008 2009  2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat	efter	finansnetto		 –12	453	 –101	495	 3	430	 –16	798

Skatt –416 –538 –378 –463

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar  2 453 5 149  –
Realiserade	värdeförändringar	av	finansiella	instrument		 	 24	867	 –8	181	 4	800
Orealiserade	värdeförändringar	av	finansiella	instrument	 7	206	 50	680	 	 11	778
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet –3 210 –21 337  –5 129 –683

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet    
Ökning/minskning av varulager  148 2 392 – –
Ökning/minskning av fordringar  78 11 580 2 334 354
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  –4 638 –10 446 5 575 3 360

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –7 622 –17 811 2 780 3 031

Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –265 –1 194 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –613 –568
Försäljning av materiella tillgångar 371  –
Nettoförsäljningar/Anskaffningar 
av	finansiella	anläggningstillgångar	 –15	640	 21	511	 –1	124	 –703	

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –16 147 19 749 –1 124 –703

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Ökning/minskning av långa skulder –2 247 –3 305 –2 247 –3 305
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –2 247 –3 305 –2 247 –3 305

Årets kassaflöde  –26 016 –1 367  –591 –977
Likvida medel vid årets ingång  65 295 66 662 4 141 5 118
Likvida medel vid årets utgång  39 279 65 295 3 550 4 141

Förändring likvida medel * –26 016 –1 367 –591 –977

* Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.

Kassaflödesanalyser

39



Not 1. Redovisningsprinciper

Koncernredovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 
i tillämpliga delar. I koncernredovisningen ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen Aktiespa-
rarnas Service AB och Aktiespararnas Intresse AB, dotterdotterbolagen Aktieinvest FK AB, Börs-NM AB 
och Deponova AB samt Aktiespararnas Investerings AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att koncernens eget kapital omfattar Förbundets eget kapital och den 
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Koncernens obeskattade 
reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital, dels som uppskjuten skatteskuld. Från och med 
2005 sker ej längre uppdelning på bundet och fritt eget kapital i koncernens balansräkning.

Övriga redovisningsprinciper
Från och med 2009 redovisas marknadsnoterade instrument till det lägsta av anskaffningsvärde eller 
marknadsvärde. Denna redovisningsprincip har förändrats under året. Värderingen sker enligt portfölj-
metoden, och nedskrivning till marknadsvärde sker om så bedöms erforderligt.

Tidigare redovisades marknadsnoterade instrument till marknadsvärde. Vid beräkning enligt tidigare re-
dovisningsprincip	skulle	koncernens	resultat	efter	finansiella	poster	2009	uppgå	till	33	753	tusen	kronor	
och koncernens nettoresultat 2009 till 19 386 tusen kronor.

En ny bedömning avseende avskrivningar på immateriella tillgångar avseende aktiehandelssystemet i 
Aktieinvest har genomförts under året. Den nya bedömningen medför att de immateriella tillgångarna, 
som tidigare har skrivits av på tio år till och med år 2013, nu har förlängts med fem år till och med år 
2018. Tilläggsinvesteringar skrevs tidigare av på samma avskrivningsperiod som grundinvesteringen, 
oavsett när tilläggsinvesteringen togs i bruk. Den nya bedömningen avseende avskrivningar på tilläggs-
investeringar innebär att dessa skrivs av på tio år från dess att den immateriella tillgången är färdig att 
tas i bruk.

Goodwill	redovisas	till	anskaffningsvärdet	med	avdrag	för	avskrivningar.	Goodwill	representerar	den	
del	av	förvärvskostnaden	som	överstiger	det	verkliga	värdet	på	förvärvsdagen	av	de	identifierbara	net-
totillgångarna.	Goodwill	skrivs	av	linjärt	över	nyttjandeperioden,	som	antas	vara	tio	år.

Fordringar	upptas	till	ett	belopp	med	vilket	det	beräknas	inflyta.

Medlemsintäkterna periodiseras över den period som medlemsinbetalningarna avser. Den del av betal-
ningarna som avser framtida perioder redovisas som förutbetald intäkt i balansräkningen. De delar som 
avser treårs- och ständiga medlemmar redovisas som långfristig skuld respektive avsättning.

Tilläggsupplysningar
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Belopp i tusen kronor  2009 2008 
Medlemsintäkter  18 614 20 004
Övriga intäkter  270 296
Summa 18 884 20 300

Intressebevakning
Kostnader  –4 562 –6 663

Information/utbildning 
Intäkter  14 300 21 660
Kostnader  –32 875 –41 207
Summa –18 575 –19 547

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter  35 891 34 486 
Ränteintäkter  1 559 9 437
Kostnader  –34 337 –43 612
Kostnader för systemutveckling  –3 014 –2 809
Summa 99 –2 498

Intressebolaget
Intäkter 6 –
Kostnader  – –7
Finansiella intäkter/kostnader –113 –239
Summa –107 –246

Börs-NM
Intäkter 1 218 2 167 
Kostnader –1 075 –2 132
Ränteintäkter 8 53
Summa 151 88 

Övriga kostnader   
SARF/SAB-organisation  –7 981 –7 939
Administration  –8 962 –9 439
Marknadsföring  –1 671 –1 976
Medlemsservice/kundservice –2 852 –3 550
Nya målgrupper/kärngrupper –2 965 –3 352
Summa   –24 431 –26 256

Avskrivningar –109 –125

Rörelseresultat –28 650 –34 947
Finansiellt netto  16 197 –66 548

Resultat efter finansiella poster  –12 453 –101 495

Not 2. Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader samt resultat 
            efter finansiella poster
Förbundets, Servicebolagets, Börs-NM:s, Aktieinvestkoncernens och Intressebolagets rörelseintäkter och rörelse-
kostnader	samt	resultat	efter	finansiella	poster	fördelar	sig	på	följande	verksamhetsområden.

41



Not 3. Försäljning och inköp mellan koncernföretag

  Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009 2008
Försäljning inom koncernen  2 074 2 635
Inköp inom koncernen 1 466 1 510

Not 5. Personal
  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009 2008 2009  2008 
Medelantal anställda  66 74 25 29
– varav kvinnor  35 39 13 14
– varav män  31 35 12 15
Ledande befattningshavare     
Totalt 8 8 7 7
– varav kvinnor 2 2 2 2

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR     
Styrelse, VD och vice VD 3 419 3 864 891 1 084
Övriga anställda  26 602 28 161 8 041 9 588
Summa löner  30 021 32 025 8 932 10 672

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER     
Sociala avgifter  9 677 11 431 3 088 3 813
Pensionskostnader  4 368 4 065 1 242 1 182
Övriga personalkostnader 1 649 4 406 510 1 867
Summa personalkostnader  45 715 51 927 13 772 17 534
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Not 4. Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning       Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009 2008 2009 2008
Ernst & Young AB     
Revisionsuppdrag 282 – 70 –
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 62 – 54 –
Deloitte AB
Revisionsuppdrag – 353 – 75
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) – 59 – 49



Ersättning till styrelse, VD och ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande samt ledamöter i förbundets styrelse utgår arvode enligt årskongressens 
beslut. Förbundets valberedning framlägger förslag till årskongressen. Särskilt arvode utgår för kom-
mittéarbete enligt tidigare kongressbeslut med 1 500 kronor för hel- och 750 kronor för halvdag. För 
ordförande i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på 5 000 kronor.

Lön och andra anställningsvillkor för VD förhandlas fram av den av förbundsstyrelsen utsedda ersätt-
ningskommittén. Det slutliga beslutet om VD:s lön och anställningsvillkor fattas av förbundsstyrelsen.

Övriga ledande befattningshavare som ingår i redovisningen nedan utgörs av de personer som ingår 
i koncernens ledningsgrupp. Lönesättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen sker efter 
individuella förhandlingar med VD.

Lön och andra anställningsvillkor för VD respektive vice VD i Aktieinvest bereds av de två ordföran-
dena i Aktieinvest och förbundet. Slutligt beslut tas i Aktieinvests styrelse.

Årskongressen beslöt att ett arvode om totalt 480 (480) tusen kronor skulle utgå till förbundsstyrel-
sen, varav 200 (200) tusen kronor till ordföranden.

Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2009 inget arvode utgått. Under 2007 beslöts vid 
årsstämman i Servicebolaget att förbundsstyrelsen även skulle utgöra Servicebolagets styrelse. Något 
arvode utöver det som kongressen beslutat för styrelsearbetet i förbundet utgår inte.

Till styrelsen i Aktieinvest FK AB har under året utgått ett arvode om totalt 317 (475) tusen kronor. Till 
styrelsens	ordförande,	Håkan	Gartell,	har	ett	arvode	på	100	(100)	tusen	kronor	utgått.

Till	förbundets	och	Servicebolagets	verkställande	direktör,	Günther	Mårder,	har	under	året	utgått	lön	
om sammanlagt 845 (0) tusen kronor. För VD är uppsägningstiden sex månader, och för förbundet är 
uppsägningstiden nio månader. Till avgående VD, Elisabeth Tandan, har utgått  lön inklusive semes-
terersättning med 765 tusen kronor under uppsägningstiden samt att hon härutöver har disponerat en 
tjänstebil.

För övriga ledande befattningshavare i förbundet, Servicebolaget och dess dotterbolag Aktieinvest 
finns	sedvanliga	pensionsutfästelser	inom	ramen	för	allmän	pensionsplan	(ITP).	

Till VD i Aktieinvest, Andreas Serrander, har under året utgått lön om sammanlagt 869 (917) tusen 
kronor.	Härutöver	disponerar	VD	fritt	en	tjänstebil.	För	VD	finns	också	pensionsutfästelse	motsvarande	
vad som ryms inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). För VD i Aktieinvest är den ömsesidiga upp-
sägningstiden sex månader.

För vice VD i Aktieinvest har under året utgått en lön om sammanlagt 457 (629) tusen kronor. Möj-
lighet	att	disponera	tjänstebil	finns.	För	vice	VD	i	Aktieinvest	är	den	ömsesidiga	uppsägningstiden	sex	
månader. 

Med vice verkställande direktör avses ställföreträdande verkställande direktör.
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Koncernen 2009 

Ersättningar till koncernledning:
Belopp i kronor  Styrelsearvode/ Kommitté- Arvode för * Övrig Pensions-  Rörliga Summa
 grundlön arvoden bolagstämmo- förmån/ kostnad ersättningar
   bevakning ersättning
Styrelsen
Johan	Flodström,	ordförande	 74	997	 	 	 	 	 	 74	997
Hans Tson Söderström 33 334      33 334
Mats Ekberg 17 000 6 000 5 250    28 250
Lena	Cleander	 17	000	 	 	 	 	 	 17	000
Johan	Johansson	 15	500	 3	000	 	 	 	 	 18	500
Gösta	Carlberg	 7	167	 8	250	 	 	 	 	 15	417
Jan	Sandström	 15	500	 	 750	 	 	 	 16	250
Per	Egon	Johansson	 15	500	 	 	 	 	 	 15	500
Catarina	af	Sandeberg	 15	500	 	 	 	 	 	 15	500
Thomas Ahlandsberg 17 000 10 875     27 875
Sören Rudmer 15 500 28 500     44 000
Mauritz Sahlin 14 000 6 000     20 000
Magnus Forhammar 12 500  1 500    14 000
Wictoria	Glans	 26	000	 2	250	 	 	 	 	 28	250
Inger Eriksson 26 000      26 000
Günther	Mårder	(avser	2008)	 17	333	 18	000	 	 	 	 	 35	333
VD
Günther	Mårder	 845	040	 	 	 	 174	684	 	 1	019	724
Elisabeth Tandan 765 061   27 574 155 450  948 085
       
Övriga ledande befattningshavare 
Sju personer 5 265 160   453 246 1 362 706  7 081 112
Summa 7 215 092 82 875 7 500 480 820 1 692 840  9 479 127

Ersättningarna ovan avser utbetalningar som gjorts under 2009. 
* Övriga förmåner under VD och övriga ledande befattningshavare avser tjänstebil.

Sjukfrånvaro i förbundet

  2009 2008
Total sjukfrånvaro, korttids, (%) 0,58 2,35

•	sjukfrånvaro	för	män	 0,30	 1,86
•	sjukfrånvaro	för	kvinnor	 0,82	 2,83
•	anställda	–29	år	 0,0	 0,20
•	anställda	30–49	år	 0,0	 0,07
•	anställda	50–	år	 0,52	 1,68

Not 6. Systemkostnader

För 2009 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest om 3 014 (2 809) tusen kronor kostnadsförts. 
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Not 7. Anläggningstillgångar 
 
Avskrivningar enligt plan har baserats på en nyttjandeperiod om tre till sju år för kontorsinventarier. Den ekonomiska nyttjande-
perioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten i det nya Aktieinvestsystemet är bedömd till tio år. Efter om-
prövning av nyttjandeperioden har avskrivningstiden förändrats (se vidare under tilläggsupplysningar not 1, Övriga redovisnings-
principer). Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i 
bruk. Anskaffningsvärdet per 2009-12-31 uppgår till 37 117 tusen kronor, och ackumulerade avskrivningar är 19 256 tusen kronor. 
Goodwillvärdet	är	hänförbart	till	förvärvet	av	Deponova	AB	och	skrivs	av	på	tio	år.
 Koncernen
Belopp i tusen kronor  2009-12-31 2008-12-31
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde   435 435
Utgående anskaffningsvärde   435 435
Planenligt nettovärde 435 435

Ingående avskrivningar   261 218
Årets avskrivningar 43 43
Utgående ackumulerade avskrivningar   304 261

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 131 174
 
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  37 405 36 837
Inköp  612 568
Utgående ackumulerade anskaffningar  38 017 37 405

Ingående avskrivningar  18 172 14 358
Årets avskrivningar  1 984 3 814
Utgående ackumulerade avskrivningar  20 156 18 172

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  17 861 19 233

MATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  20 922 19 728
Inköp  265 1 194
Försäljningar och utrangeringar –7 607
Utgående ackumulerade anskaffningar  13 580 20 922

Ingående avskrivningar  19 393 18 101
Årets avskrivningar  426 1 292
Försäljningar och utrangeringar –7 237
Utgående ackumulerade avskrivningar  12 582 19 393

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  998 1 529
 
Leasing
Leasingkostnader i förbundet uppgår till 438 (633) tusen kronor. Koncernen har belastats med motsvarande kostnader innevarande 
år med 858 (1 369) tusen kronor . Anskaffningskostnader för leasingobjekt i förbundet beräknas till 1 512 (2 223) tusen kronor. 
Koncernens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 3 460 (4 349) tusen kronor. Återstående kontraktsperioder varierar 
mellan 3 och 36 månader.

Hyreskontrakt lokaler  
Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 1 131 (754) tusen kronor. Koncernens hyreskostnader uppgår till 4 212 (4 007) tusen 
kronor. Nytt hyresavtal har tecknats för koncernen. Avtalstiden löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2013.
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Not 8. Resultat från andelar i koncernföretag
             Förbundet

Belopp i tusen kronor  2009 2008
Utdelning på aktier i Aktiespararnas Service AB – 8 755

Not 10. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009 2008  2009  2008
Ränteintäkter 332 1 264 15 86
Räntekostnader –3 –10 –2 –9
Övriga	finansiella	intäkter	 12	 53	 12	 24
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Not 9. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar
  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2009 2008 2009 2008
Utdelning på placerings- och bevakningsportföljen  5 644 7 256 1 436 1 679
Orealiserad värdeförändring på värdepapper  –7 206 –50 680 8 181 –11 778
Realiserad värdeförändring på värdepapper  – –24 867 – –4 800
Realiserade vinster på försäljning av värdepapper 23 229 – 946 –
Realiserade förluster på försäljning av värdepapper –5 916 – –770

Not 11. Skatt på årets resultat
  Koncernen Förbundet*

Belopp i tusen kronor  2009 2008  2009  2008
Skatt, aktuell  –416 –538 –378 –463
Skatt, uppskjuten  4 749 22 591 – 1 393
Summa skatt  4 333 22 053 –378 930

* Förbundet är skattepliktigt endast för resultat från kapitalförvaltning.



Not 12. Finansiella anläggningstillgångar 
 
Förbundet 

AKTIER I DOTTERFÖRETAG
Aktiespararnas Service AB
Org. nr: 556193-7078
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31 
Kapitalandel  100 % 100 % 
Rösträttsandel  100 % 100 % 
Antal andelar  10 000 10 000 
Bokfört värde  11 516 11 516 

Aktiespararnas Intresse AB
Org. nr: 556474-6039
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31
Kapitalandel  100 % 100 %
Rösträttsandel  100 % 100 %
Antal andelar  1 000 1 000
Bokfört värde  100 100

Underkoncernernas Aktieinnehav
Börs-NM AB   
Org. nr: 556708-7498
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2009-12-31 2008-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 100 000  100 000

Aktieinvest FK AB
Org. nr: 556072-2596
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2009-12-31 2008-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 200 000 200 000

Deponova AB
Org nr: 556576-4155
Säte: Stockholm         
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31 
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000

Aktiespararnas Investerings AB
Org nr: 556401-2978
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31 
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 %  100 % Antal andelar 2 500 2 500
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ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
  Marknadsvärde/ 
 Marknadsvärde Bokfört värde  Anskaffningsvärde
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31  2008-12-31 
Förbundets bevakningsportfölj  2 097 1 491 1 085 1 147
Förbundets placeringsportfölj  31 093 20 699 30 398 29 215
Stipendiefond 175 128 140 137
Summa 33 365 22 318 31 623 30 499 

Koncernen 

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Börs-SM AB
Org nr: 556502-9088
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2009-12-31  2008-12-31 
Kapitalandel 50 % 50 %
Rösträttsandel 50 % 50 %
Antal andelar 500 500 
Bokfört värde 50  50

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
  Marknadsvärde/
 Marknadsvärde Bokfört värde  Anskaffningsvärde
Belopp i tusen kronor 2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31  2008-12-31 
Förbundets bevakningsportfölj 1/ 2 097 1 491 1 085 1 147
Förbundets placeringsportfölj 
(se	specifikation	på	sidan	49)	 31	093	 20	699	 30	398	 29	215
Stipendiefond 175 128 140 137
Aktiespararnas Intresse AB:s aktieinnehav  403 278 158 149
Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj   
(se	specifikation	på	sidan	49)		 122	543	 77	789	 77	037	 62	530
Summa 156 311 100 385 108 818 93 178

1/ Förbundets bevakningsportfölj utgörs av ett antal aktier i samtliga marknadsnoterade företag.



Förbundets placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2009-12-31

Aktieslag  Antal  Tusen kronor 
ABB 5 100 704
Alliance Oil 10 850 1 112
Billerud 21 029 1 120
Elekta 7 300 1 248
H&M B 3 500 1 391
Handelsbanken A 5 050 1 031
Investor B 9 200 1 223
Kinnevik B 9 500 1 016
Ratos B 10 500 1 942
Skanska B 11 100 1 350
Summa  12 137
Aktiefonder  
Aktiespararna Topp Sverige 2 270 155 18 956
Summa  31 093  

Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2009-12-31

Aktieslag  Antal  Tusen kronor
Alfa Laval 30 000 2 964
Astra	Zeneca	PLC	 10	000	 3	352
Atlas	Copco	B	 70	000	 6	542
Avanza 200 000 33 700
Biovitrum 50 000 1 390
Getinge	 27	777	 3	786
H&M B 10 000 3 974
Holmen B 20 000 3 660
Industrivärden A 50 000 4 412
Investor B 40 000 5 316
Know IT 50 000 2 888
Lundbergföretagen B 10 000 3 630
Meda A 40 000 2 580
Ratos B 15 000 2 775
Renewable	Energy	Corporation	(Norge)	 20	000	 1	112
SKF B 40 000 4 944
Sandvik 70 000 6 048
Scania 40 000 3 692
Skanska B 15 000 1 824
Statoil (Norge) 20 000 3 600
Telia Sonera 65 000 3 370
Summa  105 559

Övriga innehav
Företagscertifikat
Lunds Energikoncern  12 993
SSAB	FC	 	 3	991
Totalsumma  122 543  
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Sammanställning          
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31 2008-12-31
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärde 93 178 118 115 30 499 33 217
Nettoanskaffningar/Försäljningar  15 640 – 24 937 1 124 –2 718
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  108 818 93 178 31 623 30 499

Orealiserade värdeförändringar     
Ingående redovisade värdeförändringar  – 79 285 – 4 976
Netto värdeförändringar – –72 078 – –13 157
Utgående ackumulerade värdeförändringar  – 7 207 – –8 181
Utgående redovisat värde  – 100 385 – 22 318
Redovisat värde på aktier i dotterföretag     
och intresseföretag* 50 50 11 616 11 616
Summa redovisat värde av finansiella    
anläggningstillgångar  108 868 100 435 43 239 33 934
 
* Aktier i dotterföretag och intresseföretag redovisade till anskaffningsvärden i enlighet med bestämmelserna  
i Årsredovisningslagen.

Not 13. Varulager 
Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest FK AB är värderat till marknadsvärde per balansdagen, belopp  
1 822 (1 905) tusen kronor. Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde, belopp 377 (442) tusen kronor.

Not 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009-12-31 2008-12-31  2009-12-31  2008-12-31
Upplupna intäkter  1 272 578 30 68
Förutbetalda kostnader  3 057 3 602 1 195 1 643
Summa  4 329 4 180 1 225 1 711

Not 15. Kassa och bank
 Koncernen Förbundet

Belopp i tusen kronor  2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Kassa  25 18 8 9
Bankräkning  36 018 61 953 1 603 1 760
Plusgiro  3 178 3 270 1 881 2 318
Stipendiefond 58 54 58 54
Summa  39 279 65 295 3 550 4 141 
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Not 16. Eget kapital
Koncernen
Belopp i tusen kronor Resursfond Bundna reserver Övriga fonder* Fria reserver Totalt
IB 2009-01-01  4 000 6 131 1 777 132 060 143 968
Förskjutning mellan  
bundna och fria reserver   –622  622 
Årets resultat     –8 120 –8 120
UB 2009-12-31  4 000 5 509 1 777 124 562 135 848

Förbundet
Belopp i tusen kronor  Resursfond  Övriga fonder* Balanserade Årets Totalt
    resultat  resultat 
IB 2009-01-01  4 000 1 777 11 104 –15 868 1 013
Vinstdisposition    –15 868 15 868
Årets resultat     3 052 3 052
UB 2009-12-31 4 000 1 777 –4 764 3 052 4 065

*	Riskfonden	(1	684	tusen	kronor)	är	avsedd	att	finansiera	juridiska	utredningar	och	processer	av	principiell	betydelse	för	förbundet	och	
dess medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning. Resterande medel (93 tusen kronor) utgörs av Stipendiefonden.

Not 17. Uppskjuten skatt 

  Koncernen  Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31 2008-12-31
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till:
Periodiseringsavsättning  – 332 – –
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 2 253 2 364 – –
Skillnaden mellan skattemässiga värden och 
bokfört värde på marknadsnoterade värdepapper – 4 307 – –
Summa  2 253 7 003 – –
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Not 18. Övriga avsättningar
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31  2008-12-31 
Utbildningsfond* 10 488 12 113 10 488 12 113

* Utbildningsfondens syfte är att under en tioårsperiod bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar  
om privatekonomi och enskilt aktiesparande.

Not 19. Långfristiga skulder
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31  2008-12-31 
Treårsmedlemskap (förfaller löpande 1–3 år)  406 440 406 440
Pensionsskuld 188 965 188 965
Summa 594 1 405 594 1 405

Not 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2009-12-31  2008-12-31  2009-12-31  2008-12-31 
Upplupna semesterlöner  3 704 4 060 1 379 1 982
Upplupna arbetsgivaravgifter  985 963 312 477
Upplupna styrelsearvoden  858 953 396 427
Förutbetalda medlemsavgifter  8 413 8 658 8 413 8 658
Övriga förutbetalda intäkter 696 623 – –
Övriga reserveringar  2 988 4 437 1 027 1 641
Summa  17 644 19 694 11 527 13 185
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Revisorer
Ordinarie:	Svante	Nylén,	auktoriserad	revisor	i	Ernst	&	Young	AB,	Eva	Bard	Nässén,	godkänd	revisor	i	Ernst	&	Young	AB.
Suppleanter:	Elisabeth	Raun,	auktoriserad	revisor	i	Ernst	&	Young	AB,	Lars	Olov	Steen,	auktoriserad	revisor	i	Ernst	&	Young	AB.
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