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2004 – stora opinionsmässiga 
framgångar

År 2004 – Aktiespararnas 39:e verksamhetsår – fick Förbundet flera stora 
opinionsmässiga framgångar. En ny kod för bolagsstyrning och en ny lag om 
finansiell rådgivning var resultatet av ett mångårigt intensivt lobbyarbete. För-
bundets fortsatta agerande i Skandia-affären och utvärdering av AstraZeneca-
affären bidrog ytterligare till att stärka Förbundets anseende på aktiemarkna-
den hos såväl sparare som börsbolag, myndigheter med flera.
 Till årets framgångar hör också lanseringen av Hitta kursvinnare och Aktie-
invests nya depåhanteringssystem.

Opinionsbildning ger viktiga, konkreta resultat
Elva år efter att Förbundet presenterade sin första Ägarstyrningspolicy utarbe-
tade den av regeringen tillsatta Förtroendekommissionens Kodgrupp den för-
sta svenska koden för bolagsstyrning. Till stor del innehåller koden de regler 
som återfinns i Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy. I Kodgruppen har VD 
Lars-Erik Forsgårdh representerat Aktiespararna. Denne kommer också att 
ingå i det kollegium som har till uppgift att i framtiden förvalta och utveckla 
den svenska koden.
 Förbundet har under många år arbetat för en lagreglering av den finansiella 
rådgivningen. Många medlemmar har drabbats av undermålig rådgivning. 
Därför är det en framgång för Förbundet att en lag om finansiell rådgivning till 
konsumenter trädde i kraft den 1 juli 2004. Därmed får den sparande allmän-
heten ett bättre skydd.

Bra början och slut på börsåret
Efter den efterlängtade vändningen av Stockholmbörsen i mars 2003 och en 
kursuppgång på hela 30 procent var förväntningarna höga på börsåret 2004. 
Starten blev bra med en uppgång på 12,6 procent fram till början av mars. 
Därefter inträdde dock en lång period då börsen gick sidledes eller ner fram till 
mitten av augusti. Denna period kom att sätta sin prägel på många av Förbun-
dets verksamheter i form av lägre aktivitet och lägre intäkter. En återhämtning 
skedde dock av såväl börskurser som intresse för Förbundets evenemang under 
senhösten. Börsåret 2004 slutade med en kursuppgång med 17,6 procent. 

Medlemsläget ännu inte stabilt
Börsuppgången kring årsskiftet 2003–2004 bidrog till att förbättra klimatet 
för Förbundets medlemsvärvningsaktiviteter. Antalet nyvärvade medlemmar 
fördubblades under våren men dessvärre fortsatte utflödet av gamla medlem-
mar att vara nästan lika kraftigt som tidigare.
 Under hösten stabiliserades medlemsantalet kring 85 000. Under året mins-
kade medlemsantalet från 90 356 till 85 096, vilket motsvarar en nedgång 
med sex procent. Av nedgången svarade Unga Aktiesparares medlemmar för 
cirka 40 procent.
 Under hösten genomfördes en undersökning bland medlemmarna som gav 
många intressanta förslag till åtgärder för att höja de befintliga medlemmarnas 
vilja att stanna kvar i Förbundet. En viktig förklaring till det kärva medlemslä-
get är att det bland allmänheten ännu fyra år efter börskraschen finns kvar en 
skepsis mot aktier som sparform. 

Sten Trolle
Ordförande

Sten Trolle
Ordförande
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Hög aktivitet i lokalavdelningarna
930 personer arbetade ideellt i Förbundets 150 lokalavdelningar med att arran-
gera totalt 985 aktieträffar över hela landet. Antalet var oförändrat högt jämfört 
med 2003. Hela 15 aktiedagar arrangerades under 2004. Stora Aktiekvällen i 
Göteborg, Stockholm och Umeå samlade rekorddeltagande. 

Skandia-affären
Förbundets initiativ till granskning av Skandias affärer 2003 medförde att led-
ningens och styrelsens skandalösa agerande kunde avslöjas. Vid Skandias bo-
lagsstämma 2004 tog Förbundet initiativ till att Skandias gamla styrelse inte 
beviljades ansvarsfrihet.

Lars-Erik Forsgårdh
Verkställande direktör

Utvärdering av AstraZeneca-affären
Fusionen mellan brittiska Zeneca och Astra 1999 är den största företagsaf-
fären i Sverige. Förbundet var starkt emot affären och Zenecas bud på Astra 
föranledde ett av de största pådragen i Aktiespararnas historia vad gäller ana-
lysinsatser och opinionsbildning. Därför var det angeläget att utvärdera och 
dra lärdom av erfarenheterna av  affären. Aktiespararna bad den fristående 
analytikern Anders Thomasson att utvärdera konsekvenserna av AstraZene-
ca-fusionen för Astras aktieägare. Resultatet av Thomassons analys är ytterst 
nedslående för Astras ägare. Astra skulle i dag sannolikt ha varit ett lönsam-
mare och finansiellt starkare bolag om inte fusionen med Zeneca hade genom-
förts. Det är Förbundets förhoppning att rapporten ska bidra till en grundligare 
granskning av kommande storaffärer på Stockholmsbörsen.

Internationellt arbete allt viktigare
Arbetet med att harmonisera reglerna på värdepappersmarknaderna inom EU 
fortsätter. Förbundet är representerat i ett antal arbets- och referensgrupper, 
dels inom ramen för det arbete som bedrivs inom CESR, som är EUs gemen-
samma organ för medlemsländernas finansinspektioner, dels genom arbetet 
med att införa olika EU-direktiv i den svenska värdepapperslagstiftningen.
 Förbundet är också aktivt inom de två internationella aktiespararorganisatio-
nerna Euroshareholders och World Federation of Investors. Förbundet innehar 
ordförandeskapet i båda dessa organisationer.

Hitta kursvinnare en stor framgång
Det nyutvecklade analysverktyget Hitta kursvinnare rönte mycket stort in-
tresse bland medlemmarna. Cirka 4 600 medlemmar har köpt programmet till 
medlemspriset 350 kr. I programmet ingår fundamental aktieanalys, nyckel-
talssortering, portföljhantering samt teknisk analys. Utbildning i form av ett 
program och en bok, som stöd till användarna av Hitta kursvinnare, lanserades  
också under året.

Nytt depåhanteringssystem introduceras
Efter tre år av mycket stora utvecklingsinsatser sattes Aktieinvests nya depå-
hanteringssystem i drift under januari 2004 för cirka 80 000 kunder. Systemet 
fungerar bra och har mottagits positivt av kunderna. I samband med driftsätt-
ningen lanserades nya möjligheter att spara i modellportföljer samt en helt ny 
prislista som särskilt gynnar medlemmar och autogirosparare. 
 Aktieindexfonden Aktiespararna Topp Sverige utvecklades väl under 2004. 
Totala förvaltade kapitalet ökade från 421 mkr till 604 mkr. Fonden represente-
rades av Aktiespararna på bolagsstämmorna i de bolag som ingår i OMX-index 
och som har sitt säte i Sverige.
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Planer inför 2005
Inför 2005 planeras för såväl nysatsningar som för omfat-
tande förändringar i befintliga verksamheter. En nyutveck-
lad kommunikationsstrategi och plattform ska förstärka 
och mer konsekvent kommunicera Förbundets budskap till 
medlemmarna. Förbundsstyrelsens beslut att inom ramen 
för den befintliga verksamhetsidén utvidga Förbundets ut-
bud av produkter och tjänster inom aktiefondområdet syf-
tar bland annat till att attrahera fler medlemmar, i första 
hand ungdomar och kvinnor. Även de befintliga medlem-
marna, av vilka många sparar i aktiefonder, får härigenom 
ökade möjligheter att förbättra utfallet av sitt sparande i 
aktiefonder. Förbundets fördjupning på aktiefondområdet 
kommer att innebära utökade uppgifter för nästan samtliga 
verksamhetsområden, till exempel medlemsutbildningen 
och tidningen.
 Den under hösten 2004 genomförda medlemsundersök-
ningen resulterade i en ”önskelista” från medlemmarna. 
Högst upp på listan står ett veckovis utkommande nyhets-
brev i vilket Förbundet kommenterar aktuella händelser på 
aktiemarknaden. Under det kommande året ska de vikti-
gaste punkterna på önskelistan resultera i konkreta förbätt-
ringar för medlemmarna.

Stark ekonomi
Förbundets starka ekonomi möjliggör en fortsatt hög akti-
vitetsnivå inom verksamheterna. Besparingar, höjda med-
lemsavgifter och ett mycket bra aktieförvaltningsresultat 
har samverkat till Förbundets ekonomiska återhämtning 
under 2003 och 2004.
 Förbundets omsättning 2004 uppgick till 31,2 mkr (29 
mkr). Resultatet efter skatt blev 3,9 mkr (3,6 mkr). Resul-
tatet inkluderar från och med 2004 orealiserade värdesteg-
ringsvinster på Förbundets aktieportföljer i enlighet med 
Årsredovisningslagens regler som gäller från och med 
2004. Proforma uppgick 2003 års resultat enligt de nya 
reglerna till 4,5 mkr. Byte av redovisningsprincip har skett 
för att uppnå en rättvisare redovisning av resultat och fi-
nansiell ställning.
 För Servicebolaget och Aktiesparinvest var rörelseresul-
tatet före värdestegringsvinster under 2004 fortsatt nega-
tivt. Annonsintäkterna, liksom intäkterna från företagsut-
bildningen, var fortsatt svaga. Aktiesparinvest uppvisade 
ett negativt resultat (–3,2 mkr), trots en omsättningsökning 
med 14 procent till 36,4 mkr. Ökade avskrivningar (3,5 
mkr), utvecklingskostnader (1,8 mkr) och igångkörnings-
kostnader (4 mkr) för det nya depåhanteringssystemet har 
påverkat Aktiesparinvests resultat. Under 2005 förväntas 
resultatet åter bli positivt. 
 Liksom under 2003 kompenserar värdestegringsvinster-
na i Servicebolagets aktieportföljer det negativa rörelsere-
sultatet. Det sammanlagda resultatet  efter skatt för Ser-
vicebolaget och Aktiesparinvest uppgick till 12,7 mkr (11,6 
mkr proforma). 

 Resultatet efter skatt för hela Aktiespararkoncernen 
uppgick till 16,6 mkr (–3,2 mkr). 2004 års resultat inklude-
rar i enlighet med Årsredovisningslagens nya regler orea-
liserade värdestegringsvinster på koncernens aktieinnehav. 
Beräknas 2003 års resultat efter samma redovisningsprin-
cip skulle resultatet ha blivit 16,1 mkr. Det goda resultatet 
förklaras till stor del av en framgångsrik aktieförvaltning 
som gav en totalavkastning om 39,5 procent (53,5 procent). 
Värdet av likvida medel och aktieportföljerna var 186,5 
mkr (151,1 mkr). Det egna kapitalet i koncernen uppgick 
till 171,7 mkr (133,0 mkr).

Tack till alla ideellt arbetande
Trots att börsen vände upp redan i mars 2003 hade led-
ningsgrupperna inte någon lätt uppgift under 2004. För 
många  medlemmar  och andra  aktieägare  har  det  inte 
varit självklart att besöka aktieträffarna. Ledningsgrup-
perna har verkligen fått arbeta hårt för att utarbeta spän-
nande program och locka deltagare. I en tid då det är vik-
tigare än på länge att öka intresset för att spara i aktier vill 
vi tacka er för att ni med obruten energi arbetar vidare för 
Förbundets bästa!
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Förvaltningsberättelsen

 Koncernens intäkter var 79,7 mkr (78,5 mkr). Förbun-
dets intäkter var 31,2 mkr (29,0 mkr).
 Koncernens resultat efter finansiella poster var 25,9 mkr 
(–5,8 mkr), varav 41,3 mkr avser realiserad och orealise-
rad värdeförändring av finansiella instrument. I enlighet 
med Årsredovisningslagens nya regler ingår från och med 
2004–01–01 förändringar i marknadsvärdet för samtliga 
marknadsnoterade finansiella instrument i resultaträk-
ningen. Syftet med den ändrade redovisningsprincipen är 
att redovisa ett mer rättvisande resultat och finansiell ställ-
ning. Koncernens resultat efter skatt förbättrades från –3,2 
mkr år 2003 till 16,6 mkr 2004. Efter finansiella poster var 
Förbundets resultat 4,4 mkr (3,8 mkr), varav 3,5 mkr avser 
realiserad och orealiserad värdeförändring av finansiella 
instrument. Förbundets resultat efter skatt var 3,9 mkr (3,6 
mkr). 
 Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 39,7 
mkr (28,4 mkr). Inga medel var pantsatta som säkerhet för 
grundgaranti till förmån för Värdepapperscentralen AB. 
Förbundets och Servicebolagets likvida medel uppgick vid 
årsskiftet till 24,3 mkr (18,1 mkr). Aktiesparinvests likvida 
medel var 15,3 mkr (10,2 mkr).
 Värdet av koncernens placeringar i börsaktier var vid 
årsskiftet 146,8 mkr (122,7 mkr). Det bokförda värdet var 
146,8 mkr (92,0 mkr). Placeringarna i börsaktier är lång-
siktiga och utgör anläggningstillgång. Under året såldes 
börsaktier till ett sammanlagt värde av 32,5 mkr (6,2 mkr) 
respektive förvärvades börsaktier till ett värde av 13,3 mkr 
(6,7 mkr). 
 En finanskommitté under överinseende av styrelserna 
i Förbundet och Servicebolaget ansvarar för koncernens 
samlade placeringar. En placeringsinstruktion fastställd 
av Förbundets och Servicebolagets styrelser utgör grund 
för finanskommitténs arbete. Den totala avkastningen på 
koncernens aktieinnehav uppgick under 2004 till 39,5 pro-
cent (53,5 procent) jämfört med SIX avkastningsindex som 
ökade med 20,8 procent (34,2 procent).

Väsentliga händelser under året
 Trots stora opinionsmässiga framgångar minskade med-
lemsantalet med sex procent till 85 096.
 Förbundet bevakade cirka 450 bolagsstämmor. 
 Förbundet var representerat i Förtroendekommissionens 
kodgrupp och fick förtroendet att vara representerat i det 
kollegium som ska förvalta och vidareutveckla koden.
 Förbundets 150 lokalavdelningar hade fortsatt hög akti-
vitet och 985 aktieträffar arrangerades.
 Förbundets representanter innehade ordförandeposterna 
i World Federation of Investors och Euroshareholders. För-
bundet var också representerat i kommittéer som arbetar 
med harmoniseringen av regelverket för EU-ländernas ak-
tiemarknader.
 Förbundet utvärderade AstraZeneca-affären.

Deltagarantalet på lokalavdelningarnas 985 träffar var 
oförändrat jämfört med 2003. 15 (sju) aktiedagar med in-
vesterarmässor arrangerades. Aktiespararnas Riksmäster-
skap i Golf samlade närmare 1 300 deltagare. 
 Aktiespararens TS-kontrollerade upplaga sjönk från 
84 400 år 2003 till cirka 78 200. Annonsintäkterna ökade 
med 3 procent till närmare 6 mkr.
 Aktiespararna Kunskaps försäljning av utbildningar och 
böcker ökade jämfört med år 2003 och uppgick till 3,9 mkr. 
800 (625) av Aktiespararnas medlemmar utbildades i aktie-
kunskap. Det nya analysverktyget Hitta kursvinnare, som 
lanserades i december 2003, fick positivt mottagande och 
cirka 4 600 medlemmar köpte programmet under året. 
 Företagsutbildningen genomförde 12 (22) seminarier.
 Omsättningen i Aktiesparinvest uppgick till 36,4 mkr 
(37,9 mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 
–3,2 mkr (–0,7 mkr). Ökade avskrivningar (3,5 mkr), ut-
vecklingskostnader (1,8 mkr) och igångkörningskostnader 
(4 mkr) för det nya depåhanteringssystemet har påverkat 
Aktiesparinvests resultat.
 Det förvaltade kapitalet i indexfonden Aktiespararna 
Topp Sverige ökade under 2004 från 421 mkr till 604 mkr. 
Avkastningen på en fondandel uppgick till 19,2 procent.
 Aktiesparinvests nya depåhanteringssystem driftsattes i 
januari 2004 för huvuddelen av kunderna. Vid utgången av 
året var cirka 85 000 kunder anslutna. 

Ekonomi
Den upprättade koncernredovisningen omfattar Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterbolaget 
Aktiespararnas Service AB, dotterdotterbolaget Aktie-       
sparinvest AB, Aktiesparinvests dotterbolag Deponova 
AB, Aktiespararnas Investerings AB, samt Aktiespararnas 
Intresse AB. De två senare bolagen bedrev ingen verksam-
het 2004.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets vinst på 3 897 467 kr balanseras 
i ny räkning. Inga avsättningar till bundna fonder föreslås. 
De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 8 862 tkr 
varav orealiserade förluster i finansiella anläggningstill-
gångar påverkat de fria vinstmedlen med –3 106 tkr. Kon-
cernens disponibla vinstmedel uppgår till 151 326 tkr varav 
39 504 tkr utgörs av orealiserade värdestegringsvinster i 
finansiella anläggningstillgångar. Beträffande koncernens 
och Förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes-
analys samt tilläggsupplysningar.
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Organisation och personal

Förbundet och Servicebolaget
Förbundets organisation inklusive Servicebolaget omfattar 
fem verksamhetsområden. Under förbundet ligger Intres-
sebevakning och Medlemsaktiviteter. I Servicebolaget in-
går tidningen Aktiespararen, Aktiespararna Kunskap och 
Aktiespararna Företagsutbildning. Marknadsföring/Med-
lemsservice och Ekonomi/Administration är gemensamma 
för Förbundet och Servicebolaget. Varje verksamhet leds 
av en verksamhetschef som tillsammans med VD ingår i 
en ledningsgrupp. Många av personalen är anställda både 
i Förbundet och i Servicebolaget. En med Aktiesparinvest 
gemensam IT-avdelning ansvarar för underhåll och sup-
port av all dataverksamhet. Antal medarbetare som anges i 
rutorna gäller per 2004-12-31.

Aktiesparinvest
Aktiesparinvest är ett helägt dotterbolag till Servicebola-
get. Verksamheten omfattar fyra verksamhetsområden: 
Aktieinvest, Fondverksamhet, Företagssamarbeten och 
Emittentservice. Därutöver finns stabsfunktioner såsom 
IT, Marknad och Ekonomi.

FÖRBUNDET/
SERVICEBOLAGET

VD
Lars-Erik Forsgårdh

Förbundssekreterare
Sonja Callmer Olsson

SPECIALUPPDRAG
Gunnar Ek

AKTIESPARARNA
KUNSKAP

Christophe Génetay
1 medarbetare

AKTIESPARAREN

Gunnar Johansson
6 medarbetare

MEDLEMS-
AKTIVITETER

Claes-Göran Olsson
7 medarbetare

INTRESSEBEVAKNING

Lars Milberg
5 medarbetare

EKONOMI/
ADMINISTRATION

Jan Matti
7 medarbetare

MARKNADSFÖRING/
MEDLEMSSERVICE
Claes-Göran Olsson

5 medarbetare

AKTIESPARARNA 
FÖRETAGSUTBILDN.

Viveca Wallén

AKTIESPARINVEST
VD

Anna-Carin Söderblom

MARKNAD
(v VD) 

Rickard Linderoth
4 medarbetare

IT/SYSTEM

Annica Tholander
1,5 medarbetare

EKONOMI

Malin Tydal
1,5 medarbetare

EMITTENTSERVICE

Anna-Carin 
Söderblom

FÖRETAGS-
SAMARBETEN

Rickard Linderoth

FOND/HANDEL

Tobias Övelius
1 medarbetare

AKTIEINVEST

Gunnar Dahlman
5 medarbetare

COMPLIANCE
OFFICER

Teresa Schechter
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Förbundets och Servicebolagets personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 41 varav två var 
föräldralediga. Årets medarbetarundersökning visade en 
förbättring från 2,77 till 3,10 på en skala 1–4.
 Bland de anställda inom Förbundet och Servicebolaget 
har 50 procent högskole- eller universitetsutbildning och 50 
procent annan utbildning.
 Nio personer ingår i koncernens ledningsgrupp varav 33 
procent är kvinnor.
 Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventione-
rade träningsmöjligheter.
 Det är en jämn åldersfördelning bland personalen. Per-
sonalhandbok och jämställdhetsplan uppdaterades under 
året.

Aktiesparinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 25 varav fem var 
föräldralediga. Bland de anställda har 52 procent högskole- 
eller universitetsutbildning.
 Nio medarbetare är licensierade enligt Swedsecs regler 
om licensiering av aktörer på den svenska värdepappers-
marknaden.
 Genomsnittsåldern är cirka 35 år. En jämställdhetsplan 
finns.

Medeltal för 2004 2003

Antal anställda 38 41
 varav kvinnor 47% 51%
Genomsnittligt antal 
anställningsår
 förbundet 9,8 8,1
 servicebolaget 5,2 5,6

Sjukfrånvaron inom Förbundet och Servicebolaget  
 2004 2003

Total sjukfrånvaro (%) 1,19 1,25
 sjukfrånvaro för män 0,19 0,40
 sjukfrånvaro för kvinnor 1,00 0,85
 anställda  –29 år 0,00 0,00 
 anställda 30–49 år 1,05 0,95
 anställda 50 år– 0,14 0,30

Medeltal för 2004 2003

Antal anställda 20 22
 varav kvinnor 60% 72%
Genomsnittligt antal
anställningsår 5,6 5,8
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Intressebevakningen

Målet för Aktiespararnas Intressebevakning är att verka 
för en god miljö för enskilt aktieägande enligt Förbundets 
verksamhetsidé och strategiska mål:
 Enkla, entydiga och stabila lagregler avseende aktieäga-
res rättigheter och skyldigheter samt ett gott skydd för    
minoritetsaktieägare.
 En internationellt konkurrenskraftig aktiebeskattning 
som stimulerar direkt, enskilt aktieägande.
 En väl fungerande börshandel grundad på fri konkur-
rens och internationell öppenhet. Börshandeln ska känne-
tecknas av hög etik, effektiva regler mot insideraffärer och 
kursmanipulationer samt bra rekommendationer avseende 
börsbolagens informationsgivning, uppköpserbjudanden 
med mera. Ett effektivt system för handel, likvid och re-
gistrering bör eftersträvas även avseende handel med min-
dre värdepappersposter.
 Börsbolag som på lång sikt maximerar aktieägarnas vär-
den i bolagen och som eftersträvar att följa Aktiespararnas 
Ägarstyrningspolicy.
 Fondandelsägarnas intressen ska tillvaratas i enlighet 
med Aktiespararnas Fondpolicy.

 Verksamheten omfattar sju områden: Bolagsbevakning, 
Aktiefonder, Aktiebeskattning, Börs- och bolagslagstift-
ning, Rådgivning, Internationellt samarbete och Ägande-
rätt. Intressebevakningen hade vid utgången av 2004 fem 
anställda.

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor 
Under år 2004 bevakade Förbundet cirka 450 bolagsstäm-
mor för medlemmarnas räkning. På bolagsstämmorna i 
de mest omsatta bolagen representerade Förbundet också 
aktiefonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har in-
skrivet i sina stadgar att Förbundets Ägarstyrningspolicy 

ska vara vägledande för fondens ställningstaganden i ägar-
frågor.
 Vid bolagsstämmorna våren 2004 fortsatte Aktiesparar-
na att kräva inrättande av nomineringskommittéer, ersätt-
ningskommittéer och revisionskommittéer i de börsnote-
rade bolagen. Brev skickades till de 91 största börsbolagen 
med en begäran om att införande av dessa kommittéer 
skulle tas upp på dagordningen till den ordinarie bolags-
stämman. 

AstraZeneca-affären

Fusionen mellan brittiska Zeneca och Astra 1999 är den 
största företagsaffären i Sverige. En förutsättning för fu-
sionen var det nya mycket omfattande affärsavtal som 
Astra efter omförhandling slöt med sin samarbetspartner 
Merck i USA 1998. Förbundet var starkt emot affären och 
Zenecas bud på Astra föranledde ett av de största pådragen 
i Aktiespararnas historia vad gäller analysinsatser och opi-
nionsbildning. Ett stort antal undersökningar visar att två 
av tre fusioner misslyckas. Detta gör det angeläget att ut-
värdera och dra lärdom av erfarenheterna vid samgåenden 
mellan storföretag och är huvudskälet till varför Aktiespa-
rarna bad den fristående analytikern Anders Thomasson 
att utvärdera konsekvenserna av AstraZeneca-fusionen och 
Merck-avtalet för Astras aktieägare. Förbundet hoppas att 
rapporten ska bidra till en grundligare granskning av kom-
mande storaffärer på Stockholmsbörsen. 
 Resultatet av Thomassons analys är ytterst nedslående 
för Astras ägare. Astra skulle i dag sannolikt ha varit ett 
lönsammare och finansiellt starkare bolag om inte avtalet 
med Merck från 1998 och fusionen med Zeneca genom-
förts. Det nya avtalet med Merck innebär en merkostnad 
för Astra på cirka 80 mdr kronor i förhållande till det 
gamla avtalet. Thomasson finner inte heller att villkoren 

Pressmeddelanden 2004 
26 jan Aktiespararna anser att budet på Dimension är lågt men rimligt.
4 feb Aktiespararnas agerande vid bolagsstämmorna 2004.
17 feb Aktiespararna kritiserar Finansutskottet:
 Finansutskottet sviker fondspararna –Fel i beslutsunderlaget.
23 feb Euroshareholders General Assembly.
21 mar Aktiespararna riktar skarp kritik mot skatteförslag.
31 mar Aktiespararna avvisar Volvos Ainaxlösning.
20 apr Aktiespararna positiva till Powerwaves bud på LGP Allgon.
21 apr Aktiespararna kommenterar Förtroendekommissionens 
 kodgrupps förslag till ny Svensk kod för bolagsstyrning:
 Stor framgång för Aktiespararnas krav efter elva års kamp.
22 apr Aktiespararna kommenterar uppgifter om ”uppgjord” 
 Skandia-stämma.
29 apr Aktiespararna uppmanar börsen: Utred AstrasZenecas 
 informationsgivning.
4 jun Sverige är inte attraktivt för riskkapital. De höga skatterna får  
 strömmen av riskkapital att gå andra riktningar än till Sverige.
7 jun Aktiespararna uppmanar styrelserna i Custos och Öresund:
 Offentliggör värderingarna inför fusionsbeslutet.
17 jun Aktiespararna positivt till Sigmas bud på RKS. 

23 jul Egendomsskattekommitténs förslag negativt för Sverige.
8 sep  Aktiespararna kommenterar Wihlborgs bud på Fabege. 
21 sep Aktiespararna positiva till Cognos bud på Frango.
30 sep Aktiespararna kommenterar Svensk kod för bolagsstyrning.
30sep Aktiespararna kommenterar Förtroendekommissionens 
 betänkande.
6 okt Aktiespararna kritiska till budet på VLT.
7 okt Aktiespararna utvärderar Astras avtal med Merck och fusionen 
 mellan Astra och Zeneca: Astras ägare stora förlorare.
21 okt  Aktiespararna kommenterar Tele2:s och TDC:s respektive bud 
 på Song Networks.
21 okt Aktiespararnas kommentar till Aktiemarknadsnämndens 
 uttalande angående VLT.
29 okt Connecta och Aktiespararna välkomnar uppgörelse.
29 okt Aktiespararna välkomnar Aktiemarknadsnämndens kritik av TDC.
7 dec Aktiespararna positiva till Nordic Capitals bud på Finnveden AB.
14 dec  Aktiespararna uppmanar att inte acceptera Electronic Arts bud 
 på Digital Illusions.
16 dec Aktiespararna kommenterar den nya koden för bolagsstyrning:  
 Stor framgång för Aktiespararnas krav
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i den efterföljande fusionen mellan Astra och Zeneca va-
rit rimliga. Astra-ägarnas andel i det nya bolaget borde ha                   
varit 55–60 procent i stället för 46,5 procent. Förlusterna 
för Astras aktieägare är således oerhört stora.  

Skandia-affären

Förbundets initiativ till granskning av Skandias affärer 
2003 medförde att ledningens och styrelsens skandalösa 
agerande kunde avslöjas. Vid Skandias bolagsstämma 
2004 bidrog Förbundet till att ytterligare information om 
bolagets engelska bonusprogram publicerades. Vidare tog 
Förbundet initiativ till att Skandias gamla styrelse inte be-
viljades ansvarsfrihet.

Ainax

Aktiespararna kritiserade Volvos beslut att dela ut Sca-
niainnehavet i form av Ainax-aktier till sina aktieägare.       
Aktiespararna ansåg att Ainax inte uppfyllde kraven för att 
bli noterat. Aktiespararna har ställt sig bakom det bud som 
Scania därefter lagt på Ainax.
 
Connecta

Connecta och det nybildade Nanook genomförde en fu-
sion där endast de Connecta-ägare som ägde mer än 500          
aktier fi ck aktier i det nya bolaget. De små aktieägarna fi ck 
en kontantersättning om 6,50 kronor per aktie trots att den 
noterade kursen var 10,50 kronor. Aktiespararna klandra-
de fusionsbeslutet som stred mot aktiebolagslagens regler 
om likabehandling. En förlikning har därefter träffats som 
innebär att fyra kronor extra betalas ut till de små aktie-
ägarna.

VLT

Ett antal av ägarna i VLT lade ett bud på bolaget. Två av 
styrelseledamöterna hävdade att budgivarna hade väsentlig 
kurspåverkande information som inte var offentliggjord. 
Aktiespararna anmälde ärendet till Ekobrottsmyndigheten 
och Finansinspektionen. Aktiemarknadsnämnden uttala-
de att det inte var acceptabelt att ”hota” med avnotering 
i ett prospekt. På den efterföljande bolagsstämman byttes 
styrelsen ut med en mycket knapp majoritet. Budgivarna, 
under ledning av GöteborgsPosten, krävde att media inte 
skulle få delta i bolagsstämman, ett beslut som möttes av 
stark kritik.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden

Förbundet lämnade under 2004 rekommendationer till 
medlemmarna vid i princip alla offentliga uppköpserbju-
danden. Rekommendationerna lämnades dels via Förbun-
dets hemsida, www.aktiespararna.se, dels via pressmed-
delanden.

Budbolag Målbolag Aktiespararnas   
  rekommendation

Cognos Incorporated Frango AB Acceptera

Mediaintressenter PLMS AB VLT AB Acceptera ej

Nordic Capitals Finnveden AB Acceptera

Powerwaves LGP Allgon Acceptera

ProAct Dimension Acceptera

Sigma AB RKS Acceptera

TDC Song Networks Acceptera 

Tele2 Song Networks Acceptera

Wihlborg AB Fabege AB Acceptera 

  bytesalternativet

Efter Aktiespararnas analys av AstraZeneca-affären var domen hård i 
Dagens Industri.
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Aktiefonder 
Förbundets bevakning av aktiefonder sker främst genom 
tidningen Aktiespararen. En lag om investeringsfonder   
arbetas nu fram. Finansinspektionen (FI) har därför bildat 
en referensgrupp för att ge bransch- och intresseföreträdare 
möjlighet att inkomma med synpunkter till föreskrifter och 
allmänna råd när lagen formuleras. Aktiespararna deltog 
under året i gruppens arbete.

Aktiebeskattning 
Varje år genomför Aktiespararna en undersökning av skat-
tetrycket på aktier, Beskattning av enskilt aktieägande 
i de 30 OECD-länderna. Den senaste undersökningen, 
som gällde beskattningen 2003, presenterades i juni 2004.             
Undersökningen visade att det svenska skattetrycket på 
aktier, som omfattar skatt på kapitalvinster, aktieutdel-
ningar och förmögenhetsskatt, är mer än två och en halv 
gång så högt som det genomsnittliga skattetrycket inom EU 
och OECD. Det genomsnittliga skattetrycket är således 37 
procent av det svenska. Sveriges ekonomiska tillväxt häm-
mas av den höga aktiebeskattningen. Det är i längden inte 
möjligt att ha skatteregler som markant avviker från om-
världens i en alltmer globaliserad ekonomi, med fri rörlig-
het för kapitalet. En konkurrenskraftig aktiebeskattning är 
nödvändig för att skapa ett bra investeringsklimat. Därför 
verkar Förbundet för att förmögenhetsskatten ska avskaf-
fas, dubbelbeskattningen slopas och reavinstskatten minst 
halveras. Först då får Sverige en aktiebeskattning i nivå 
med genomsnittet för EU- och OECD-länderna. 
 Även under 2004 arbetade Förbundet med att framföra 
krav om sänkt aktiebeskattning, vilket till exempel sked-
de genom möten med företrädare för riksdagspartier och 
fackförbund. Aktiespararna verkar även för att underlätta 
taxeringsförfarandet för den enskilde. Aktiespararna har 
deltagit i Skatteverkets Intressentrådsmöte vars uppdrag 
bland annat har varit att underlätta deklarationsprocessen 
för både enskilda och juridiska personer. 

Reformerade egendomsskatter – förmögenhetsskatter

Under 2004 lämnade Aktiespararna svar på Egendoms-
skattekommitténs huvud- och slutbetänkande, Reforme-
rade egendomsskatter och Reform av arv- och gåvoskat-
ter. Egendomsskattekommittén föreslog i sin utredning att 
skatteplikten för marknadsnoterade aktier i fortsättningen 
inte bara skulle omfatta aktier som är inregistrerade vid 
börs, utan samtliga aktier som är marknadsnoterade. Även 
aktier på O-listan och NGM skulle således enligt försla-
get förmögenhetsbeskattas. Dessutom föreslog kommittén 
att förmögenhetsskattepliktiga aktier skulle tas upp till 50 
procent av det noterade värdet och att fribeloppet skulle 
sänkas till 900 000 kronor. 
 Aktiespararna avvisade förslaget att bredda förmögen-
hetsskattebasen då detta skulle minska sparandet, vilket 
skulle påverka investeringarna och sysselsättningen nega-

tivt, i synnerhet i små och medelstora företag. Förbundet 
yrkade att förmögenhetsskatten skulle avskaffas eftersom 
dess kontraproduktiva effekter hämmar Sveriges ekono-
miska tillväxt och välfärd. Detta skulle kombineras med 
en skatteamnesti för kapital som förs tillbaka till Sverige. 
Förbundet framförde att det finns behov av en total översyn 
av den svenska aktieägarbeskattningen. 

Reformerade arv- och gåvoskatter

I Egendomsskattekommitténs slutbetänkande om arv- och 
gåvoskatter föreslogs bland annat att tillgångar och skulder 
skulle värderas till 50 procent av marknadsvärdet, sam-
tidigt som den progressiva skatteskalan på 10, 20 och 30 
procent skulle ersättas av en proportionell skattesats på 30 
procent. Kommittén föreslog också att gåvoskatten mellan 
makar skulle avskaffas.  
 Aktiespararna avstyrkte förslaget att alla tillgångar och 
skulder skulle värderas till 50 procent, och att en propor-
tionell skattesats på 30 procent skulle införas vid beskatt-
ning av arv och gåva. Förslaget skulle, enligt Förbundets 
uppfattning, allvarligt försämra kapitalförsörjningen för        
företag i Sverige med negativa konsekvenser för ekono-
misk tillväxt och arbetstillfällen. 
 Aktiespararna yrkade istället att arvsskatten i sin hel-
het skulle avskaffas och att kommitténs förslag att slopa 
gåvoskatten mellan makar samt sambor skulle utvidgas så 
att gåvoskatten i sin helhet avskaffades. Avskaffandet av 
arvs- och gåvoskatten är ett krav som Förbundet länge har 
framfört och i november beslutade riksdagen att avskaffa 
arvs- och gåvoskatten från den 1 januari 2005.

Börs- och bolagslagstiftning 
Förtroendekommissionens betänkande

Hösten 2002 fick Förtroendekommissionen regeringens 
uppdrag att utreda och föreslå eventuella åtgärder för att 
stärka förtroendet för näringslivet i Sverige. I kommissio-
nens slutbetänkande, vilket offentliggjordes den 22 april 
2004, föreslogs en rad åtgärder. I många avseenden mot-
svarar dessa de förslag Aktiespararna framförde i Förtro-
endeskapande åtgärder hösten 2002. 
 Aktiespararna ställde sig bakom flertalet av Förtroen-
dekommissionens förslag och förespråkade ett skyndsamt 
agerande för att förbättra förtroendet för aktier som spar-
form. Ett sunt näringsliv behöver enskilda aktiesparare 
som kan och vill ställa upp med riskvilligt kapital. 

Svensk kod för bolagsstyrning

Förtroendekommissionen tillsatte en grupp med uppgift 
att utarbeta en nationell kod för bolagsstyrning främst för 
svenska börsbolag. Aktiespararna har varit representerade 
i kodgruppen av Lars-Erik Forsgårdh. I mycket motsvarar 
dessa regler för bolagsstyrning Aktiespararnas Ägarstyr-
ningspolicy, som redan 1993 publicerades i sin första ver-
sion efter inspiration från den brittiska Cadbury-rapporten. 
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Aktiespararna har sedan dess arbetat för införandet av    
bolagsstyrningsregler i de svenska börsbolagen. Det är med 
stor tillfredställelse Aktiespararna konstaterar att merpar-
ten av de riktlinjer som Förbundet förespråkat återfinns i 
den nya svenska koden. Bland annat föreslog kodgruppen 
att bolagen ska upprätta en särskild bolagsstyrningsrapport, 
vilken ska ingå i årsredovisningen samt finnas på   bolagets 
hemsida. Där ska bolagen redovisa hur man följer koden 
och motivera eventuella avvikelser. 
 Ett Kollegium för bolagsstyrning har bildats för förvalt-
ning av koden med Hans Dalborg som ordförande. Bland 
övriga åtta ledamöter ingår förbundets VD Lars-Erik 
Forsgårdh. Genom att vara representerade i kollegiet kan 
Förbundet även fortsättningsvis driva på utvecklingen i bo-
lagsstyrningsfrågor. Förbundet förväntar sig att aktiemark-
nadsbolagen, Stockholmsbörsen och övriga marknadsplat-
ser snarast inför koden i noteringsavtalen. 

Prospektutredningen

I april beslöts att tillsätta en särskild utredare med uppdrag 
att se över frågor som rör lagstiftningen om värdepappers-
prospekt. Förbundet, företrätt av Lena Falk, blev förordnat 
att bistå utredaren. I oktober lämnade utredningen sitt be-
tänkande över hur det nya EG-direktivet om prospekt kan 
genomföras i svensk rätt och hur reglerna bör utformas. 
Aktiespararna är positiva till utredningens förslag. 

Remissvar lämnade under 2004 

Finansdepartementet
 Betänkande Reformerade egendomsskatter (SOU 2004:36)
 Betänkande Egendomsskatter – Reform av arvs- och gåvoskatter 
(SOU 2004:66)
 Finansdepartementets promemoria om flytträtt för pensionssparande 
(Fi 2004/2598)

Justitiedepartementet
 Förtroendekommissionens betänkande Näringslivet och förtroendet 
(SOU 2004:47)
 Kodgruppens förslag till Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46) 
 Justitiedepartements promemoria med utkast till lagrådsremiss med 
förslag till ny Aktiebolagslag Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)
 Ny distansavtalslag (DS 2003:59)
 Nya EG-regler om förvaltningsberättelsens innehåll (JU2004/6081/LI)

Finansinspektionen
 Nya redovisningsföreskrifter 
 Prospekt (SOU 2004:95)
 Förslag till allmänna råd om hantering av intressekonflikter som berör 
analytiker vid värdepappersinstitut 

Konsumentverket
 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till 
konsumenter SwedSec
 Remiss av rapport avseende utvärdering av SwedSecs verksamhet – Förslag 
till Regler för licensiering (version 2003-11-20)

Jordbruksdepartementet
 Svar på remiss av utredningsrapporten KOs medverkan vid vissa konsu-
menttvister

Synpunkter lämnade till EU
 Comments to the consultative document Recommendation on the role of 
(independent) non-execu¬tive or supervisory directors
 Fostering an appropriate regime for Shareholders’ Rights

Synpunkter lämnade till OECD

 Governance of collective investment schemes (CIS) Discussion Draft for 
Comment

Rådgivning
Förbundets aktiejuridiska rådgivning sker per telefon, via 
e-post, brev och fax. Behovet av rådgivning var fortsatt stor 
under 2004 med närmare fem tusen behandlade ärenden. 
Arbetstopparna är främst under deklarationsperioden samt 
inför årsskiftet. Medlemmarnas behov av rådgivning är 
störst inom aktiebeskattning och vid uppköpserbjudanden. 
I kontakten med Förbundets medlemmar framkommer att 
många har problem att deklarera sina aktieaffärer på grund 
av ett alltför komplicerat deklarationssystem. Aktiesparar-
nas Intressebevakning har därför startat ett projekt tillsam-
mans med Aktiespararna Kunskap och Aktiesparinvest för 
att ta fram ett lätthanterligt skatteprogram. Avsikten är att 
programmet ska kunna integreras i både Hitta kursvinnare 
och Aktieinvestsystemet.
 Kvalitén på de råd som fondkommissionärerna ger om 
placeringar på värdepappersmarknaden varierar kraftigt. 
Förbundet kommer dagligen i kontakt med medlemmar 
som är missnöjda med de råd de fått. Aktiespararna har 
under flera år arbetat för en lagreglering av finansiell råd-
givning. Målet har nu uppnåtts. I juli 2004 trädde lagen om 
finansiell rådgivning till konsumenter i kraft. 
 Under året utbetalades inga pengar från Aktiespararnas 
Riskfond.

Internationellt samarbete 
Förbundets internationella arbete syftar till att inhämta och 
sprida kunskaper och erfarenheter samt påverka förutsätt-
ningar för aktiesparande positivt i såväl Sverige som utom-
lands, i första hand inom EU.
Harmonisering av lagstiftningen inom EU 

Arbetet med att skapa en gemensam finansiell marknad 
inom EU fortsatte under 2004. Aktiespararna har varit     
representerat dels inom ramen för det arbete som bedrivits 
inom CESR, som är den europeiska sammanslutningen av 
finansinspektioner, dels genom arbetet med att införa olika 
direktiv i den svenska lagstiftningen. Arbetet har omfattat 
områden som Prospekt, Marknadsmissbruk, Transparens-
frågor och Take-over-regler.

Euroshareholders

Aktiespararnas Österrikiska systerorganisation, Intressen-
verband für Anleger (IVA), anordnade årets första general-
församling för aktieägarföreningar i Europa. Mötet hölls 
i Wien med deltagare från nitton länder. Diskussionerna 
rörde sig framför allt kring hur aktieägare i Europa kan 
samarbeta för att undvika överdrivna ersättningar till led-
ningspersonal och företagsskandaler som till exempel i 
Parmalat i Italien. Organisationerna i de nya EU-länderna, 
vars lagstiftning och företagskultur ofta missgynnar enskilt 
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aktieägande, är mycket aktiva och intresserade medlem-
mar i Euroshareholders. Vid årets utgång var 25 nationella 
aktiespararorganisationer medlemmar i Euroshareholders. 
Arbetet inom Euroshareholders har i stor utsträckning    
varit inriktat på det pågående arbetet med att harmonisera 
reglerna för den finansiella sektorn i Europa. Ordförande i 
Euroshareholders är Lars Milberg.

World Federation of Investors (WFIC) 

Medan Euroshareholders mer har fokus på lagstiftning och 
regelverket inom börs- och värdepappersområdet är WFIC 
mer inriktat på utbildning. WFICs medlemmar, som är 
färre till antalet (22) än Euroshareholders, möts en gång 
per år. Årets möte ägde rum i november i Phoenix, USA, i 
samband med de amerikanska aktiespararnas årskongress. 
Vid mötet fastställdes nya riktlinjer för WFICs framtida  
inriktning. Ordförande i WFIC är Lars-Erik Forsgårdh.

Vid den amerikanska systerorganisationen NAICs årskongress i november 
2004 fick Lars-Erik Forsgårdh motta utmärkelsen ”Distinguished Service 
Award in Investment Education”.

Äganderätt 
Den enskilda äganderätten är grunden för ett demokratiskt 
samhälle. Den är också avgörande för en fungerande finan-
siell marknad. Förbundets arbete att stärka det äganderätts-
liga skyddet bedrevs liksom tidigare inom ramen för Ägar-
främjandet, vars uppgift är att öka förståelsen och respekten 
för det privata ägandet. Ägarfrämjandet har publicerat ett 
20-tal skrifter som behandlar konkreta äganderättsfrågor 
och under 2004 publicerades boken Äganderätten – Ansvar 
– Skydd. Där belyses dels villkoren och skyddet av den pri-
vata äganderätten i Sverige idag, dels pekar man på de för 
medlemsorganisationerna mest angelägna reformerna för 
att stärka skyddet för äganderätten till gagn för fortsatt 
tillväxt och uthålligt välstånd. Förbundet är representerat i 
Ägarfrämjandets styrelse genom Lars-Erik Forsgårdh som 
vice ordförande och Lars Milberg som suppleant.
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Medlemsaktiviteter 

Aktiespararna ska säkerställa att medlemmarna fortlö-
pande får tillgång till aktuell och för ett lönsamt aktiespa-
rande ändamålsenlig information. Medlemmarna ska vara 
väl informerade om aktuella aktiviteter inom Förbundet, 
såväl centralt som lokalt. Det sker bland annat genom de 
aktieträffar, aktiedagar och andra evenemang som anord-
nas i samarbete med Förbundets lokalavdelningar i de fyra 
regionerna. Årligen återkommande möten som anordnas 
från centralt håll är regionkonferenser och närområdes-
träffar. Medlemsaktiviteters verksamhet omfattar lokal-
avdelningsverksamhet med aktieträffar, aktiedagar, Stora 
Aktiekvällen och aktiegolf. Förutom de ideellt arbetande i 
lokalavdelningarna arbetade sju personer med Förbundets 
Medlemsaktiviteter vid utgången av 2004.

Lokalavdelningsverksamheten
Lokalavdelningarna utgör basen för Förbundets verksam-
het. 150 lokalavdelningar var vid årsskiftet verksamma över 
hela landet. En avdelning avvecklades och tio återstartades 
under året. Avdelningarna är fördelade på fyra regioner: 
Nord (21 avdelningar), Öst (43), Väst (44) och Syd (42). 930 
personer arbetar ideellt i de 150 lokalavdelningarna med att 
sprida Aktiespararnas budskap. 
 I takt med att börsläget förbättrades under året och       
genom Förbundets opinionsskapande verksamhet ökade 
åter medlemmarnas intresse för den lokala verksamheten. 
Däremot kvarstår utmaningen att locka fler nya människor 
till de lokala aktieträffarna.    
 En ny förmån för ledningsgrupperna var det av Aktie-
spararna Kunskap framtagna analysverktyget Hitta kurs-
vinnare. Alla ideellt arbetande personer får verktyget och 
utbildningsmaterialet kostnadsfritt. Detta ökar inte bara 
kunskapen inom ledningsgrupperna, till gagn för med-
lemmarna, utan gör det också mer attraktivt att vara med 
i ledningsgruppen. Ytterligare utbildning och kompetens-
utveckling erbjöds vid regionkonferenser, närområdesträf-
far och vid årskongressen. Flera ledningsgrupper använde 
också det utbildningsanslag på 2 000 kronor som årligen 
står till lokalavdelningens förfogande.
 175 nya ledningsgruppspersoner tillkom under året som 
en följd av avdelningsombildningen. Under 2004 påbör-
jade förbundet ett program för introduktion och utbildning 
för att välkomna dessa personer. Region Väst genomförde      
utbildningar på fyra platser vilka samlade ett hundratal del-
tagare. Den tre timmar långa utbildningen skedde kvällstid 
och behandlade arbetet i ledningsgruppen, mål, planering, 
lokala aktiviteter, hur man håller sig informerad, finansie-
ring av lokal verksamhet och information om Förbundets 
verksamhet, styrelse och organisation. Under 2005 kom-
mer övriga regioner att genomföra liknande utbildningar.

Aktieträffar
985 aktieträffar genomfördes under året av lokalavdelning-
arna, ungefär lika många som under 2003. Genomsnittet 
var 6,5 träffar per lokalavdelning vilket överträffar Förbun-
dets mål om minst fyra aktieträffar per lokalavdelning och 
år. Besöksantalet var oförändrat jämfört med 2003. 
 Arbetet med att utveckla aktieträffarnas innehåll fort-
satte. Lanseringen av analysprogrammet Hitta kursvinnare 
präglade många aktieträffar. Intresset för dessa utbildnings-
kvällar var stort och förväntas öka under 2005. Tretton sär-
skilda kvinnoträffar arrangerades vilka samlade 1 250 del-
tagare. Andra nya inslag var branschinriktade aktieträffar, 
debatter och medlemsresor till Kina och Ryssland.  

Aktiedagar med investerarmässor och debatter
Målet med aktiedagarna är att stimulera intresset för ak-
tier och lokala aktieträffar i ett större geografiskt område. 
Aktiedagar med investerarmässor anordnades i Sölves-
borg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Gävle, Trelleborg, 
Karlskrona, Falköping, Uddevalla, Örebro, Norrköping, 
Eskilstuna, Stockholm, Göteborg och Umeå. På program-
met stod företagspresentationer, börsinformation, panel-
debatter, seminarier, aktietips och utställningar. Nytt för 
året var de två stora fonddebatter som hölls i Göteborg och 
Stockholm.
 I Förbundets regi genomfördes tio lunchmöten med när-
mare 800 deltagare. Förutom att erbjuda medlemmarna ett 
mervärde ska lunchmötena stimulera fler börsföretag att 
direkt kommunicera med aktieägare genom samarbete med 
Aktiespararna.

Den Stora Aktiekvällen i ny form  
Den Stora Aktiekvällen är sedan 1994 ett återkommande 
inslag i lokalavdelningarnas verksamhet. Målet är att        
erbjuda en intressant aktiekväll och därigenom locka nya 

Stora Aktiedagen i Göteborg samlade cirka 2000 intresserade besökare.
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människor till aktieträffarna. På aktiekvällen lanserades de 
två första i en serie om sju viktiga budskap från Förbundet. 
Budskapen innehåller bland annat information om aktiers 
möjligheter, Aktiespararna och medlemsförmånerna.
 Under 2004 anordnades Stora Aktiekvällen på ett hund-
ratal platser med drygt 15 000 deltagare. De två Stora 
Aktiekvällarna i Göteborg och Stockholm drog 2 000 res-
pektive 1 000 deltagare. I Umeå besöktes aktiekvällen av 
närmare 700 deltagare.

Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf
Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf anordnades för     
nionde året. Tävlingen hölls på 20 platser runt om i landet 
med närmare 1 300 deltagare. Antalet deltagare ökade med 
30 procent jämfört med 2003. I fyra regionfi naler avgjor-
des vilka spelare som fi ck delta i den avslutande fi nalen på 
Cypern. Förutom en samlande aktivitet för medlemmar är 
avsikten med tävlingen att bjuda in intresserade golfare till 
aktieträffar på hemorten och rekrytera nya medlemmar. 

ping, Kristinehamn, Västerås, Stockholm, Sundsvall och 
Luleå.
 Nominering av ledamöter till Förbundets valberedning 
och framtidsdialogen med förbundsstyrelsens ledamöter 
är viktiga inslag på konferenserna. Nytt för 2004 var två      
seminarier: Hitta kursvinnare och Lokal marknadsföring.
 Närområdesträffar ägde rum på 22 platser under januari 
– februari och behandlade främst lokala frågor och erfa-
renhetsutbyte.

Godkänt i medlemsundersökning
Den under hösten 2004 genomförda medlemsundersök-
ningen gav lokalavdelningsverksamheten klart godkänt. 
Närmare 50 procent av medlemmarna har någon gång       
under de senaste två åren varit på aktieträff, vilket är betyd-
ligt fl er än vid tidigare medlemsundersökningar. Förbätt-
ringsområden inom lokalavdelningsverksamheten hamnar 
en bit ner på medlemmarnas önskelista men är ändå intres-
santa ur utvecklingssynpunkt. Detta gäller bland annat 
förnyelse av mötesformerna och att nyttan med de lokala 
träffarna måste bli tydligare. Under 2005 kommer ett antal 
åtgärder att vidtas för att ytterligare förbättra lokalavdel-
ningsverksamheten med utgångspunkt från medlemmar-
nas önskemål.  

Planer inför 2005
För att få bättre utbyte av lokalavdelningsarbetet ska alla 
lokalavdelningar ta fram en verksamhetsplan med tydlig 
arbetsfördelning. Interninformationen ska förbättras så 
att ledningsgrupperna känner sig väl informerade om den     
lokala verksamheten och vad som händer inom Förbundet. 
Regionerna och Förbundet centralt ska ge ledningsgrup-
perna stöd och erkänsla för utfört arbete och stimulera    
erfarenhetsutbyte mellan ledningsgrupperna.

Ledningsgruppspersoner ska vidareutbildas vid minst fyra 
tillfällen. Minst en ny person per lokalavdelning ska rekry-
teras och introduceras i ledningsgruppsarbetet och ung-
domsrepresentanter ska rekryteras i samarbete med Unga 
Aktiesparare.
 I varje lokalavdelning ska en aktieträff planeras med ett 
helt eller delvis nytt innehåll.
 Ledningsgruppspersonerna ska få fortsatt utbildning 
i analysprogrammet Hitta kursvinnare samt informeras 
om möjligheterna med portföljsparande och sparande via    
Aktieinvest.                           
 I linje med Förbundets satsning på aktiefonder ska Den 
Stora Fondkvällen prövas under våren.

Inslag i lokal massmedia
En viktig uppgift för den lokala verksamheten är, vid          
sidan om samarbetet med de besökande börsföretagen 
och de lokala bankerna, bearbetning av lokal media. Un-
der 2004 fördubblades antalet artiklar om Aktiespararna 
i lokal massmedia jämfört med 2003. Lokalavdelningarna 
i region Syd är hittills mest framgångsrika. Totalt har Ak-
tiespararna via lokalavdelningarna en täckning på drygt 
40 procent av alla lokaltidningar. Aktiespararna kommer     
under 2005 att ytterligare öka bearbetningen.

Regionkonferenser och närområdesträffar
Regionkonferenserna genomfördes även 2004 som enda-
garskonferenser på åtta platser: Kävlinge, Växjö, Falkö-

Klipp ur Värmlands Folkblad
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Tidningen Aktiespararen

Tidningens övergripande mål är att säkerställa att med-
lemmarna fortlöpande får tillgång till aktuell och för ett 
lönsamt aktiesparande ändamålsenlig information som ska 
underlätta för medlemmarna att göra bra, långsiktiga aktie-
affärer. Rådgivning, opinionsbildning och utbildning utgör 
de tre grundbultarna i det redaktionella konceptet. 
 Medlemmarna ska vara väl informerade om Förbundets 
ställningstaganden och agerande i för medlemmarna cen-
trala frågor. För att nå detta mål innehåller Aktiespararen 
ett brett och varierat utbud av artiklar som rör sparande i 
aktier och andra aktierelaterade instrument, främst aktie-
fonder.
 Tidningens fast anställda personal utgörs sedan fyra år 
tillbaka av 6,6 tjänster, varav en är tidningens marknads-
chef. I övrigt anlitas en liten, kvalificerad och i huvudsak 
fast knuten stab som medarbetar på frilansbasis.

Ekonomin
Tidningens nettokostnad för Förbundet är ungefär sex kro-
nor per nummer och medlem, inklusive Deklaration Spe-
cial, Spara i aktier-bilagan samt tidningens tjänster på nä-
tet. En fortsatt kostnadsjakt har bidragit till att kostnaderna 
för tidningsproduktionen kunnat pressas något.

Annonskonjunkturen
Förhoppningarna om en allmän vändning uppåt för de 
svenska affärstidningarnas annonsintäkter infriades inte 
under 2004. Aktiespararen lyckades dock bryta den flerår-
iga negativa trenden med fallande annonsvolymer och kan 
för verksamhetsåret redovisa en ökad intäkt på 3 procent. 
Tidningens marknadsandel på cirka 10 procent av annonse-
ringen i den ekonomiinriktade vecko- och månadspressen 
förblev i stort sett oförändrad. Annonsintäkterna är som    
tidigare tidningens i särklass största intäktskälla.

Upplagan
Upplagan följer utvecklingen av Förbundets medlemsantal. 
Detta innebar ytterligare ett år med sjunkande upplaga, 
från 84 400 exemplar 2003 till 78 600 under 2004. Räck-
vidden, alltså antalet läsare, sjönk också i takt med antalet 
förlorade medlemmar. Under tredje tertialet 2004 hade tid-
ningen 159 000 läsare (Orvesto Konsument 2004:3) vilket 
innebär en minskning med 9 procent jämfört med 2003. 
Varje exemplar av Aktiespararen har därmed drygt 1,9     
läsare, en för medlemstidningar mycket hög siffra.

Planer inför 2005
Under 2004 genomfördes såväl en medlemsundersökning 
som läsarundersökning. Undersökningsresultaten kommer 
att ligga till grund för tidningens fortsatta utvecklingsar-
bete. Likaså kommer Förbundets beslut att öka aktiefonds-
innehållet i verksamheterna att resultera i en utökning av 
tidningens aktiefondmaterial.

Tidningsåret 2004
Under 2004 fortsatte förändringsprocessen när det gäller 
formgivningen och det redaktionella materialets urval. En 
läsvärdesundersökning har genomförts. Temasatsningar 
och tyngre artikelserier har gjort tidningen mer läsvärd. 
Förbundets utvärdering av fusionen mellan Astra och      
Zeneca gavs stort utrymme i tidningen. 
 Även 2004 producerades en Deklaration Special i sam-
arbete med Intressebevakningen. Spara i aktier-bilagan 
ingick i november månads ”stornummer” som, förutom 
till medlemmarna, distribuerades till 85 000 aktieägare i 
samverkande bolag.

www.aktiespararen.se
Tidningens nätversion, www.aktiespararen.se, utveckla-
des också väl under året även om knappa resurser innebär 
att mycket återstår att göra. I nättidningen rapporteras om   
Aktiespararnas agerande på bolagsstämmorna.
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Aktiespararna Kunskap

Ett av Aktiespararnas mål är att utbilda medlemmarna i 
aktiekunskap. För- och nackdelar med olika aktieplace-
ringsstrategier, betydelsen av ett långsiktigt och kontinu-
erligt aktiesparande samt vikten av att begränsa riskerna 
framhålls. Alla medlemmar ska ha möjlighet att förvärva 
de grundläggande kunskaper som krävs för att genomföra 
aktieaffärer och ha kunskap om Aktiespararnas Gyllene 
regler. Alla medlemmar ska också ha möjlighet att förvärva 
den kunskap som krävs för att tillgodogöra sig ekonomisk 
information om börsbolagen och omsätta den i sina place-
ringsbeslut.
 Aktiespararna Kunskap erbjuder såväl traditionell ut-
bildning, böcker och olika former av datorbaserade infor-
mations- och beslutsmodeller. Antalet anställda var vid ut-
gången av 2004 två personer. 
 Efter flera år av svagt intresse för utbildning, böcker 
och programvaror ökade efterfrågan under 2004. Försälj-
ningen ökade med 90 procent jämfört med 2003 och gällde 
då främst aktieanalysprogrammet. Aktiespararna Kunskap 
omsatte under året 3 850 tkr (2 400) tkr.

Hitta kursvinnare 
Aktiespararnas nyutvecklade analysprogram Hitta kurs-
vinnare möttes av stort intresse bland medlemmarna. Cirka 
4 600 medlemmar har köpt programmet till medlemspriset 
350 kronor. I programmet ingår moduler för fundamental 
aktieanalys, teknisk analys, portföljhantering samt nyckel-
talssortering. Under året inhämtades erfarenheter och syn-
punkter från användarna vilket resulterat i nya funktioner 
och bättre användargränssnitt. En utbildningsfilm produce-
rades som beskriver hur man kan arbeta med programmet. 
Alla användare får utan kostnad månadens analys i digital 
form, som kan hämtas från nätet och läggas in i det egna 
programmet. På den särskilda hemsidan www.hittakurs-
vinnare.se ges en fördjupad kunskap kring användandet av 
programmet.

Utbildningsmaterial och böcker
Marknadsföringen av utbildningsmodellen Aktiekunskap 
ABC fortsatte mot studieförbunden, främst genom ett för-
djupat samarbete med Medborgarskolan. Trots börsupp-
gången var intresset för utbildning från medlemmarna och 
den aktiesparande allmänheten fortsatt svagt. Under 2004 
utbildades 800 (625) aktiesparare i Aktiekunskap via stu-
diecirklar. 
 Aktiespararna Kunskap producerar och säljer böcker 
som dels används i Aktiekunskap ABC, dels säljs direkt till 
enskilda medlemmar och privatkunder. Utbudet innefattar 
även programvaror och utländska böcker, främst ameri-
kanska. Under året utgavs en ny titel, Hitta kursvinnare. 

Två tredjedelar av bokförsäljningen går via den egna inter-
netbokhandeln Kunskapsbörsen. Under året såldes 11 800 
böcker och 4 600 Hitta kursvinnare-program.

Allt om aktier
En ny informationssajt, www.alltomaktier.se, färdigställ-
des under året. Den är utvecklad och finansierad av ett tio-
tal börsnoterade bolag. Tjänsten ska höja kunskapsnivån 
bland främst småspararna så att de blir mer framgångsrika 
i sitt aktiesparande och bättre förstår aktiemarknadens för-
utsättningar. Den ska även fungera som en källa för infor-
mation för anställda inom börsbolagen. 

Planer inför 2005
Aktiekunskap ABC ska transformeras från lärarledd un-
dervisning till digitalt baserad distansutbildning via en           
Internetplattform. Som komplement behålls undervisning-
en via studiecirklar i samarbete med Medborgarskolan.
  Analysverktyget Hitta kursvinnare med Aktiespararnas 
Aktieanalys vidareutvecklas med nya funktioner inom den 
fundamentala aktieanalysen samt en mer avancerad port-
följutvärdering. Konceptet innehåller även utbildning och 
användarseminarier, analysstöd i varje nummer av  Aktie-
spararen, en egen hemsida samt aktiviteter ute i lokalav-
delningarna. 
 Under året planeras en ny Hitta kursvinnare-bok samt 
en ny Aktie- och fondhandbok. Det under 2003 inledda ut-
bildningssamarbetet med ett urval av de börsnoterade bo-
lagen kommer att fortsätta. Fler bolag erbjuds att nå sina 
aktieägare via utbildningssajten www.alltomaktier.se.

www.alltomaktier.se
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Aktiespararna Företagsutbildning 

Syftet med Aktiespararna Företagsutbildning är att infor-
mera och utbilda finansmarknadens företag för att öka 
kunskapen i företagen vilket i förlängningen ska gynna 
den enskilda aktieägaren – Aktiespararnas medlemmar. 
Aktiespararnas Företagsutbildning utvecklar och genom-
för seminarier och kurser för börs- och finansmarknadens 
företag och till dem rådgivande företag. Utbildningarna   
arrangeras både som öppna endagsseminarier, längre kur-
ser eller som skräddarsydda företagsinterna utbildningar. 
Vid utgången av 2004 var en person anställd på Aktiespa-
rarnas Företagsutbildning.

Utbildningsmarknaden under 2004
Utbildningsmarknaden har under 2000-talet varit en mark-
nad i nedgång. Kunderna har fokuserat på kostnadsbespa-
ringar och rationaliseringar och sparat in bland annat på 
utbildningskostnaderna. Under 2004 fanns en tendens att 
nedgången började plana ut. Konjunkturen har vänt för 
många av företagen och flera stora förändringar vad gäller 
lagar och regleringar börjar gälla under 2005–2006. Detta 
indikerar att det åter börjar ljusna för utbildningsföretagen 
under 2005.

bildningen utvecklade även en handledarutbildning samt 
examinationsfrågor. Efter avslutad e-learning-utbildning 
genomförs ett examensprov. Efter godkänt prov blir del-
tagarna certifierade av Aktiespararna Företagsutbildning 
och Folksam i enlighet med Finansinspektionens krav.
 
Kurser och seminarier
I Aktiespararna Företagsutbildnings öppna kurs- och         
seminarieverksamhet genomfördes under 2004 totalt 12 
(22) seminarier/kurser. Av dessa nyutvecklades seminarier 
om bland annat Nomineringskommitté, Revisionskommit-
té och Ersättningskommitté, Ny svensk kod för bolagsstyr-
ning och Nya Aktiebolagslagen. 

Planer inför 2005
Efter fyra ekonomiskt besvärliga år för utbildningsbran-
schen ser Företagsutbildningen inför 2005 fram emot en 
allmän konjunkturuppgång och en stabilare finansmarknad 
som bör föra med sig att fler bolag noteras på Stockholms-
börsen. Fler företag kommer att behöva utbilda personal 
inför de många förändringar som kommer inom regelverk 
och lagstiftning inom börs- och finansmarknaden. Före-
tagsutbildningen planerar följande kurser och seminarier 
inför 2005:
 Svensk kod för bolagsstyrning
 Nya Aktiebolagslagen
 Hur man informerar sina aktieägare
 Hur man ordnar en bolagsstämma
 Nya prospektregler
 IFRS 3
 Bolagets väg till börsen
 Licensieringskurs inför SwedSecs test

e-learning om finansiell rådgivning
Finansinspektionen gav under 2004 ut nya direktiv vad 
gäller finansiell rådgivning för bland andra banker och 
försäkringsbolag. Aktiespararna Företagsutbildning fick i 
uppdrag av Folksam att under året utveckla en e-learning-
utbildning inom området finansiell rådgivning. Företags-
utbildningen startade utvecklingsarbetet i april och blev i 
december klar med en e-learning-utbildning omfattande 
tio avsnitt med fokus på finansiell rådgivning. Företagsut-

Claes Dahlbäck talar vid ett seminarium om nomineringskommittéer.
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Aktiesparinvest AB

Aktiesparinvest AB är ett av Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund helägt dotterdotterbolag. Bolaget erbjuder 
aktiespartjänster anpassade efter medlemmarnas behov 
och Förbundets grundläggande idéer. Tjänsterna ska även      
erbjudas en vidare krets. Verksamheten omfattar fyra om-
råden: Aktieinvest, Företagssamarbeten, Fondverksamhet 
och Emittentservice. 
 Vid utgången av 2004 var cirka 85 000 privatkunder  
anslutna till Aktieinvest, Fondverksamheten samt till oli-
ka aktiesparprogram som administreras åt några svenska 
börsbolag. Därutöver erbjöds tjänster vid emissioner och 
VPC-registreringar. Bolaget hade vid utgången av året 25 
anställda.
 Omsättningen under 2004 uppgick till 36,4 mkr (37,9 
mkr). Föregående år ingick dock övriga rörelseintäkter om 
5,9 mkr bestående av återbetald moms. Under året påbör-
jades avskrivningen av det nya systemet och produktions-
sättningskostnaderna blev högre än förväntat, vilket starkt 
bidrog till ett resultat före bokslutsdispositioner på –3,2 
mkr (0,7 mkr). 
 Årets resultat har belastats med ökade avskrivningar (3,5 
mkr) utvecklingskostnader (1,8 mkr) och kostnader för pro-
duktionssättning av Aktiesparinvests nya depåhanterings-
system (4 mkr). 

Viktiga händelser 2004
Början av år 2004 präglades av en mycket stark handel på 
Stockholmsbörsen. Handeln föll sedan kraftigt under våren 
och återhämtade sig först under senhösten. Stockholmsbör-
sens kursuppgång för året blev 17,6 procent (30 procent). 
 För Aktiesparinvest visade sig effekterna av de stora 
svängningarna på börsen direkt till skillnad mot tidigare år, 
då kunderna reagerade långsammare. Handelsfrekvensen 
var god i inledningen och i slutet av året men mycket låg 
under sommarmånaderna. Andelen månadssparare växte 
successivt med 2 200 men det totala antalet depåer sjönk 
under året från 82 600 till 79 600.
 Courtageintäkterna var 27 procent högre än föregåen-
de år. Kurssvängningarna på Stockholmsbörsen var dock 
lägre än tidigare år vilket medförde att Aktiesparinvests 
lagerintäkter blev markant lägre. Därmed uppnådde inte 
rörelseintäkterna budget men översteg ändå år 2003 med 
14 procent. 

Nyheter
En rad nyheter infördes. Den största nyheten var att det nya 
depåhandelssystemet lanserades till samtliga kunder. Nya 
priser infördes som gynnar medlemmar och autogirospa-
rare och en ny funktion för att spara i modellportföljer lan-
serades. 

Aktieinvest 
Inom affärsområdet Aktieinvest, där även Pensionsinvest 
och Juniorinvest ingår, ges privatpersoner möjlighet att 
med mindre belopp genom långsiktigt och kontinuerligt 
sparande bygga och underhålla en aktieportfölj med god 
riskspridning till låga kostnader. 
 Grunden för Aktieinvest utgörs av en väl fungerande och 
effektiv administration med bra datastöd. I januari 2004 
driftsattes det nyutvecklade depåhanteringssystemet efter 
ett omfattande projekt som påbörjades redan 1999. Med det 
nya systemet ska företagets lönsamhet och konkurrenskraft 
stärkas och förbättringar införas för kunderna.
 Aktieinvest kommer att kunna erbjuda en mer fullö-
dig aktiespartjänst, där det långsiktiga sparandet genom 
andelshandel och utnyttjandet av autogirotjänster kom-
pletteras med en Internetbaserad börsposthandel. Genom 
börsposthandeln kan kunder som sparat under lång tid och 
byggt upp ett större innehav förvalta sina portföljer på ett 
effektivare sätt. Aktieinvests system är även ett bra val för 
aktiesparklubbar, där upp till 15 personer kan vara regist-
rerade delägare.
  Aktieinvests kundstock minskade något under 2004. 
Att öka aktiviteten hos befintliga kunder och i nästa steg 
utöka kundstocken prioriteras. För 2005 är målsättningen 
att öka antalet autogiroanslutningar med 50 procent och 
handelsaktiviteten med 15 procent. 
 
Aktieinvest Pensionsspar
Aktieinvest Pensionsspar (tidigare kallat Pensionsinvest) 
är en tjänst för avdragsgillt pensionssparande direkt i            
aktier inom ramen för individuellt pensionssparande (IPS). 
Genom det nya depåhanteringssystemet ges bättre stöd för 
spartjänsten och ökade utvecklingsmöjligheter. Kunderna 

Aktieinvests kundtjänst
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ges en unik möjlighet att vid sidan av det traditionella pen-
sionssystemet spara till sin pension direkt i aktier efter eget 
val och med möjlighet till god riskspridning. Målet för 
2005 är att öka antalet kunder med 10 procent.  

Aktieinvest Juniorspar 
Aktieinvest Juniorspar (tidigare kallat Juniorinvest) är en 
tjänst som erbjuder ett rabatterat sparande till minderåriga. 
Aktieinvest Juniorspar är en attraktiv tjänst som hittills 
lockat över 6 000 kunder. I det nya depåhanteringssystemet 
har funktionen för minderårigas depåer förbättrats. Målet 
är att antalet kunder som sparar till barn ska öka med 15 
procent under 2005. 

Börs-SM
Börs-SM arrangeras av tidningarna Dagens Industri och 
Aktiespararen, som uppdragit åt Aktiesparinvest att admi-
nistrera tävlingen.
 Till tävlingsstarten år 2004 anmäldes 9 225 (6 047) 
portföljer, vilket var en förbättring med drygt 50 procent 
jämfört med föregående år. Med det nya systemet fungerar 
möjligheten att både anmäla sig automatiskt och betala in 
sina insatser över Internet mycket bra, vilket starkt bidrog 
till det ökade deltagarantalet. 
 Till Börs-SM 2004 ändrades reglerna så att portföljerna 
måste innehålla fyra aktier och vid uppköp måste likviden 
omplaceras till nya aktier. De ändrade reglerna med den 
ökade riskspridningen har mottagits väl av de tävlande. 
Under tävlingstiden steg börsen med cirka 15 procent. Den 
bästa tävlingsportföljen steg med 66 procent och många 
deltagare hade en positiv utveckling av sina portföljer.
 Mindre regeländringar har gjorts till tävlingen 2005. 
Kampanjinsatserna har intensifierats för att uppbåda ett 
större intresse, inte minst med hänsyn till att tävlingen 
startar något tidigare 2005.

vest. Detta, tillsammans med de stora grupper som kan 
erbjudas att delta i ägarspridningar, gör att Aktiesparinvest 
är en intressant samarbetspartner för emittenter och emis-
sionsinstitut. Aktiesparinvest erbjuder en exklusiv kanal 
för emissioner och service. Det kan vara alltifrån incita-
mentsprogram för personal till olika typer av emissioner 
som registreras i VPC. De lösningar som kan erbjudas är 
mycket kostnadseffektiva. Under 2004 genomfördes tre 
uppdrag med gott resultat. Målet är minst fem uppdrag un-
der 2005. 

Fondförvaltning 
Fondverksamheten förvaltar och administrerar indexfon-
den Aktiespararna Topp Sverige. Det förvaltade kapitalet 
ökade under 2004 till 604 mkr (421 mkr). OMX-index    
(exklusive utdelningar) gick upp 16,6 procent. Värdet på en 
fondandel inklusive utdelningar steg med 19,2 procent. 
 Fonden har två unika egenskaper, dels det aktiva ägar-
ansvaret, dels de låga avgifterna. Förbundet representerar 
fondens aktieinnehav på bolagsstämmorna. Förbundets 
Ägarstyrningspolicy ligger till grund för fondens agerande 
på stämmorna. Målsättningen för fonden är att hålla mark-
nadens lägsta avgifter för jämförbara fonder. Fondens för-
valtningsavgift är 0,3 procent och totalavkastningsandelen 
(TKA) 0,31 procent.

Företagssamarbeten
Under 2004 ökade intresset hos noterade bolag för aktie-
baserade incitamentsprogram till personalen. Aktiesparin-
vest fick ett antal förfrågningar under året och vid ingången 
av 2005 diskuteras flera offerter. 
 Sedan flera år erbjuder Aktiesparinvest samarbetspro-
gram som innebär att börsbolag kan starta investeringspro-
gram för sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin 
personal. Administration av sådana program är ett område 
där Aktiesparinvest kan erbjuda ett mervärde för såväl bo-
lag som programdeltagare. Målet är att erbjuda spar- och 
administrationstjänster till fler bolag under 2005 och att 
aktivt arbeta för att öka värdet av dessa samarbeten. 

Emittentservice
Kompetens inom värdepappersadministration och aktie-
marknadens regelverk har byggts upp inom Aktiesparin-

Planer inför 2005
Under 2005 kommer Aktiesparinvest att fortsätta med 
förändringar och förbättringar för att utveckla bolagets 
position på marknaden. En omfattande studie genomför-
des   under hösten 2004 som visade vad kunderna upplevde 
som de största problemen i bolagets tjänsteutbud. Utifrån 
resultatet av denna studie kommer nya projekt att startas, 
där förbättring av kommunikationen med kunderna priori-
teras. Aktiesparinvests särskiljande egenskaper ska lyftas 
fram och verksamheten vidareutvecklas med förenklingar 
som exempelvis deklarationshjälp. 
 Målet är att öka aktivitetsnivån och därmed omsättning-
en. Detta ska ske genom att även fortsättningsvis erbjuda 
den bästa möjligheten till långsiktigt portföljsparande     
enligt Aktiespararnas Gyllene Regler. Många projekt sker 
i samarbeten inom koncernen. Aktiesparinvest ska satsa på 
att skapa samarbeten med börsbolag och att ta uppdrag för 
emissionshantering. Förväntningarna är att privatpersoner 
kommer att öka handelsaktiviteten år 2005 när bolagets ny-
heter lanseras.
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Aktiespararnas Kapitalförvaltning

Målet för Aktiespararnas kapitalförvaltning är att inom ra-
men för en given riskpolicy långsiktigt generera så stor av-
kastning som möjligt, för att därigenom kunna bidra med 
medel till Förbundets och Servicebolagets löpande drift. 
Målet är att den totala avkastningen i genomsnitt över en 
rullande femårsperiod ska uppgå till minst 10 mkr per år. 
Därtill ska totala kapitalet realt behållas intakt. Tillgängligt 
kapital i Förbundet och Servicebolaget ska placeras i värde-
papper och likvida medel enligt placeringsreglerna nedan. 
Utgångspunkt för aktieplaceringarna ska vara Aktiespa-
rarnas Gyllene Regler.

Beslutsordning
Förbundets och Servicebolagets styrelse fattar beslut om 
förändringar i detta placeringsdokument. Finanskommit-
tén har det operativa ansvaret för att föreskrifterna följs 
och det ingår i Finanskommitténs uppgift att följa upp 
eventuella avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder. I Fi-
nanskommittén ska ingå ledamöter som utses gemensamt 
av Förbundets och Servicebolagets styrelse. Förbundets 
vice ordförande Johan Flodström är ordförande i kommit-
tén. Vidare ingår Jack Junel, ledamot av Aktiesparinvests 
styrelse samt Förbundets och Servicebolagets VD Lars-
Erik Forsgårdh.

Placeringsregler
Placeringar i räntebärande medel ska normalt uppgå till 30 
mkr + 20 procent vilket för närvarande motsvarar cirka 20 
procent av totala portföljvärdet. Hittills har dessa place-
ringar skett avista i svensk bank.
 Hedgefonder kan enligt vissa restriktioner uppgå till 15 
mkr av den räntebärande delen av portföljen och högst 20 

procent av den totala portföljens värde. Hittills har inga 
medel placerats i hedgefonder.
 Placering i aktier och aktieliknande instrument ska ske 
av den del av kapitalet som inte placeras i räntebärande 
medel eller hedgefonder. Med aktieliknande instrument av-
ses aktiefonder, konvertibler och aktieindexlån (så kallade 
garantiprodukter). För närvarande avser aktieplacering-
arna enbart aktier som noteras på OM Stockholmsbörsens 
A- och O-lista. 
 Den utländska andelen av aktieportföljen får utgöra högst 
20 procent. Aktier får i enskilt företag uppgå till högst 10 
procent av totala värdepappersportföljens värde. Tills vi-
dare är placeringarna i Avanza och HQ fonder undantagna 
dessa regler.

Årets förvaltningsresultat
2004 års förvaltning var liksom 2003 års mycket fram-
gångsrik. Den totala årsavkastningen uppgick till 39,5 pro-
cent (53,5 procent) på den del av koncernens totala aktie-
innehav som förvaltas av finanskommittén. Detta innehav 
var vid årets utgång värt 145 mkr (121,1 mkr). Per den 28 
februari 2005 var marknadsvärdet 156,3 mkr. Innehaven i 
Avanza och HQ fonder förklarar till stor del det goda för-
valtningsresultatet. Även de övriga placeringarna har dock 
gett en högre totalavkastning än jämförelseindex (SIXRX) 
20,8 procent. Under året har aktier till ett värde av 17,5 mkr 
nettosålts för att dels omplaceras i räntebärande medel, dels      
finansiera den löpande driften.

AVKASTNING AKTIEFÖRVALTNING

 Marknadsvärde Netto- Värde- Marknadsvärde  Total 
Belopp i tkr 2003–12–31 placeringar förändring        2004–12–31 Utdelning     avkastning %

Förbundet 
Aktier 17 575 272 3 245 21 092 474 3 719 21,3 

Servicebolaget 
Aktier 103 567 -17 469 37 768 123 866 4 536 42 304 42,7

Summa 121 142 -17 197 41 013 144 958 5 010 46 023 39,5
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Marknadsföring och Medlemsservice

Ett stort medlemsantal och en god ekonomi är en förut-
sättning för Aktiespararnas framgång när Förbundet driver 
olika intressefrågor. Aktiespararna verkar därför för att 
öka medlemsantalet. 
 Verksamheten omfattar medlemsvärvning, medlems-
hantering och service till medlemmarna med medlems-
registret som bas. Fem personer arbetar med förbundets 
Marknadsföring och Medlemsservice.
 Trots att börsen fortsatte upp även 2004 var allmänheten 
mycket avvaktande till att investera i enskilda aktier och 
aktiefonder. Man valde istället räntefonder och så kallade 
garantiprodukter som aktieindexobligationer. 

Medlemsantalet stabiliserades
Medlemsantalet minskade 2004 med 6 procent till 85 096 
(90 356). Relativt sett är det ungdomar och kvinnor som 
står för den största nedgången. Efter en svag inledning av 
2004 stabiliserades medlemsantalet under hösten kring 
85 000 medlemmar. 
 Andelen tidigare års medlemmar som förnyade sitt med-
lemskap fortsatte att öka. Även nyrekryteringen förbättra-
des och uppgick till 17 361 (14 559).  

Trendbrott i personlig värvning
Personlig värvning har alltid varit en betydelsefull nyre-
kryteringskanal för Aktiespararna. Under 2004 genomför-
des ett antal åtgärder för att bryta den nedgång som började 

år 2000. Olika värvarkampanjer genomfördes, bland annat 
New York-kampanjen och ledningsgruppsutmaningen. En 
projektledare anställdes för att utöka kontakten med vär-
varna och ledningsgrupperna samt ta fram idéer och verk-
tyg för att stimulera till ytterligare värvarinsatser. Trots 
trendbrottet är resultatet fortfarande otillfredsställande och 
ökade insatser planeras för 2005.

Ökad återvärvning
Omfattande insatser, såväl lokalt som centralt, genomför-
des för att återvärva personer som tidigare varit medlem-
mar. Cirka 40 procent av rekryteringen under 2004 kom 
genom dessa insatser. Förnyelsetalen för fullbetalande 
medlemmar låg samtliga månader mellan 80 och 86 pro-
cent för första gången sedan 2000. I huvudsak sker åter-
värvning genom telefonbearbetning från såväl förbundet 
centralt som ledningsgruppernas sida, där många ledamö-
ter gjorde berömvärda insatser.  

Extern marknadsföring
Marknadsföring av Aktiespararna på bolagsstämmor       
utvecklades ytterligare under 2004. En annonskampanj       
genomfördes i samarbete med ett antal lokaltidningar 
(FLT-tidningar) och annonsbyten med andra ekonomitid-
ningar (Affärsvärlden, Veckans Affärer, Privata Affärer, 
Placeringsguiden). I samband med Stora Aktiekvällen 
i Stockholm drevs en annonskampanj i tunnelbanan. I 

Affi scher från annonskampanj i Stockholms tunnelbana.Många marknadsföringskampanjer genomfördes 2004
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Svenska Dagbladet provades en annonskampanj i samband 
med Skandia-affären.
 Annonsbyten gjordes med andra hemsidor. Marknadsfö-
ringen via Internet förbättrades ytterligare och gav 1 900 
nya medlemmar. Internet är idag Aktiespararnas näst stör-
sta nyrekryteringskanal. Samarbetet med Aktiesparinvest 
och Börs-SM resulterar i ett årligt medlemsinflöde.

Aktiespararnas Medlemsservice kan nås av medlemmarna hela dygnet. 
Antingen direkt till Eva-Lena Johnsson, Lena Löf eller Carina Olson på Med-
lemsregistret eller via 0200–88  15 80.

Utveckling av hemsidan
Arbetet med att göra hemsidan mer aktuell och nyhetsin-
riktad var i fokus under 2004. Fler nyheter än tidigare pre-
senterades på startsidan varvid bland annat medlemskapet 
och dess fördelar lyftes fram. 
 En ny infrastruktur för Förbundets Internetverksamhet 
byggdes upp för att möta ökande krav på tillgänglighet 
och säkerhet. För att kunna föra statistik över besökarna 
på Förbundets hemsida installerades ett nytt statistik-
program under hösten. Genom programmet kan besöka-
rens behov av information och tjänster kartläggas bättre.

Ny medlemsundersökning
Under hösten genomförde Förbundet en ny medlemsunder-
sökning. Undersökningen är en så kallad Problem Detec-
tion Study (PDS-studie) som kartlägger vad medlemmarna 
själva upplever som problem och vad man vill ha hjälp 
med. Problemen och önskemålen rangordnas sedan för 
att fokusera på det som är viktigast för medlemmarna och 
vad medlemmarna vill att Aktiespararna ska göra bättre.  
Ökad nyhetsförmedling står högst upp på medlemmarnas 
önskelista, bland annat i form av ett dagligt eller veckovis 
utkommande nyhetsbrev, och förbättringar i tidningen Ak-
tiespararen. Medlemmarna vill också veta mer om Aktie-
spararnas aktiejuridiska rådgivning, olika verktyg för att 
hitta kursvinnare och få mer information om fördelarna 
med medlemskapet. 
 Det är intressant att notera att medlemmarnas priskäns-
lighet vad gäller medlemsavgiften är förvånansvärt låg. 
Aktiespararna uppfattas som en trovärdig och seriös orga-
nisation, vilket är mycket tillfredsställande. 

Oförändrade medlemsavgifter
Medlemsavgiften var oförändrad för samtliga medlemska-
tegorier under 2004. Fullbetalande medlemmar betalar 365 
kronor och vuxna familjemedlemmar 35 kronor. 
 Som ett resultat av de höjda medlemsavgifterna ökade 
medlemsintäkterna med 0,7 mkr till 22,7 mkr, trots sjun-
kande medlemsantal. Kostnaderna för marknadsföring och 
medlemsservice ökade under året till följd av ett intensi-
vare nyrekryterings- och återvärvningsarbete.

Medlemsvärdet ökar
Över två tredjedelar av lokalavdelningarna har infört dif-
ferentierade avgifter för medlemmar och icke-medlemmar. 
Detta tydliggör medlemskapets värde vilket kan vara av av-
görande betydelse när medlemskapet ska förnyas. Många 
före detta medlemmar som går regelbundet på aktieträffar 
har nu valt att åter bli medlemmar i Aktiespararna. 
 Värdet av medlemskapet ökade under året då medlems-
förmånen Hitta kursvinnare lanserades. Förhoppningen är 
att det nya analysprogrammet även kommer att attrahera 
nya medlemmar.
 Genom Aktiesparinvests nya medlemsrabatter kan med-
lemmarna spara in medlemsavgiften genom att handla till 
rabatterade priser. 
 Det nya medlemskortet togs i bruk under året. Det sänds 
ut till nya medlemmar och till gamla medlemmar när ny 
medlemsavgift erläggs.

Direktbetalning via Internet 
Under hösten lanserades en ny betalningsform på Aktie-
spararnas hemsida – direktbetalning av medlemsavgiften 
via Internetbank eller via betalkort. Intresset för att betala 
medlemsavgiften via Internet har överträffat förväntning-
arna. Sedan tidigare erbjuder Förbundet även autogiro som 
betalningsalternativ.
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Förbundets beslutande organ

Årskongressen 2004
Förbundets årskongress hölls lördagen den 20 mars i Sand-
viken och inleddes med en presentation av Sandvik AB 
av dess VD Lars Pettersson. Gävle lokalavdelning fyllde 
30 år 2004. För att fira detta med eftertryck erbjöd sig av-
delningen att tillsammans med Sandvikens lokalavdelning 
arrangera årskongressen och aktiedagen, vilket de gjorde 
med den äran. 159 kongressombud, representerande 120 av 
Förbundets 155 röstberättigade lokalavdelningar, var när-
varande tillsammans med nio av Förbundets styrelseleda-
möter. 
 I sitt inledningsanförande framhöll förbundsordföran-
den Sten Trolle den betydelse som ledningsgrupperna har 
för Förbundets utveckling och framgång.
 Årsmötesförhandlingarna leddes med vänlig auktoritet 
av före detta riksdagsmannen Elver Jonsson.
 Sju motioner ställda till årets kongress behandlades.
Kongressen beslöt att medlemsavgifterna ska vara oför-
ändrade.
 Kongressen samlades kring ett uttalande där man starkt 
fördömde utredningsförslaget om att även O-listenoterade 
aktier ska förmögenhetsbeskattas.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades Jan Karls-
son, Vetlanda/Sävsjö, Arnold Öhrn, Limhamn, Sigvard 
Carlsson, Älmhult/Osby, Rolf Grahm, Vara/Nossebro, Dag 
Källvik, Partille, Lars-Erik Björkman, Sollentuna, Marga-
reta Ivedal, Enköping/Bålsta, Rolf Johansson, Kalix, Lars 
Frank, Hudiksvall och Anders Haskel, Stockholm.
 Leif Vindevåg, Solna, medlem av Förbundets Bolags-
kommitté och tidigare ledamot av förbundsstyrelsen, till-
delades Merchantstipendiet för mångårig och framstående 
marknadsföring av Förbundet.
 Jan-Åke Karlsson, Kalmar/Nybro, som under året åter- 
och nyvärvat 130 medlemmar, blev vinnare av Stora Vär-
varpriset för tredje året i rad.
 Förbundets förtjänsttecken för anställda tilldelades Eva-
Lena Johnsson, Medlemsregistret.

Aktiespararnas Aktiedag
De i samband med årskongressen sedvanliga två aktieda-
garna hade komprimerats till en, men höll högsta klass. 
Många besökare hade sökt sig till Gävle Konserthus där 
de kunde välja mellan tio seminarier, fem företagspresen-
tationer och en paneldebatt. Kinneviks VD Vigo Carlund, 
Axfoods VD Mats Jansson, Consiliums affärsutvecklings-
chef Carl-Adam Rosenblad, Karlshamns VD Jerker Hart-
wall och SEBs analytiker Martin Guri presenterade sina 
respektive företag. I paneldebatten Hur går börsen 2004? 

medverkade Jessica Gertun, Nordnet, Martin Guri, SEB, 
Ulf Petersson, Börsveckan, och Niclas Storåkers, Avanza, 
med Gunnar Ek, Aktiespararna, som moderator. 
 På investerarmässan informerade ett tjugotal företag om 
sina respektive verksamheter.

Styrelsen
Till nya ledamöter av styrelsen valde kongressen Lena 
Holm, Göteborg, generalsekreterare för Majblommans 
Riksförbund, och Andreas Johansson, Stockholm, konsult 
vid Hallvarsson & Halvarsson, tidigare VD för Unga Ak-
tiesparare. 
 I styrelsen omvaldes Krister Eurén, Trelleborg, Johan 
Flodström, Stockholm, Kent-Erik Leander, Falköping, och 
Bo G Lundberg, Eksjö.
 Till 2005 års kongress kvarstod dessutom Jan Ahnberg, 
Jönköping, Ulf Breitholtz, Kramfors, Inger Eriksson, Gäl-
livare, Wictoria Häggström, Stockholm, Anne-Marie Påls-
son, Lund, Jan Sandström, Södertälje, samt ordförande 
Sten Trolle, Lund. Anne-Marie Pålsson avsade sig styrel-
seuppdraget den 4 oktober 2004 på grund av för stor ar-
betsbelastning. 
 Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Martin Peters-
son, Stockholm, och vice ordförande Günther Mårder, Sol-
lentuna, till ungdomsförbundets representanter i förbunds-
styrelsen.
 Styrelsen sammanträdde sex gånger under året. Sekrete-
rare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Sonja Call-
mer Olsson.

Styrelsens arbetsutskott
I styrelsens arbetsutskott har ingått Sten Trolle, ordförande, 
Johan Flodström, vice ordförande, Jan Ahnberg, Ulf Breit-
holtz och Jan Sandström. Arbetsutskottet hade fyra sam-
manträden under året.

Revisorer
Ordinarie revisorer var under året auktoriserade revisorn 
Björn Fernström, Ernst & Young AB, och ekonom Anne 
Strömbeck. Björn Fernström valdes till Förbundets revisor 
år 1992. 
 Revisorssuppleanter var auktoriserade revisorn Anna 
Peyron och civilekonom Göran Öhrn. Björn Fernström och 
Anna Peyron är båda revisorer i Ernst & Young AB.
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Styrelse, ledning och revisorer

Sten Trolle 
Lund, född 1942. 
Styrelseordförande. Invald 1996. Styrelseordförande 1997. 
Övriga uppdrag inom koncernen: Styrelseledamot av Aktiespararnas Service AB och Aktiesparinvest AB. 
Ordförande i Policy- och Framtidskommittén och Ersättningskommittén.
Utbildning: Civilingenjör
VD för Forskarpatent i Syd AB. Ledamot i IVA. Styrelseledamot av PRV. 

Johan Flodström 
Stockholm, född 1945.
Vice ordförande och AU-ledamot. Invald 1992.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ordförande i Finanskommittén och Stadgekommittén, ledamot av Bolags-
kommittén, Policy- och Framtidskommittén och Ersättningskommittén.
Utbildning: Jur kand
Chefsjurist i Holmen AB.

Jan Ahnberg
Jönköping, född 1935.
AU-ledamot. Invald 2001.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Marknadskommittén.
Utbildning: Företagsekonom
Tidigare VD för Bröderna Edstrand i Jönköping och senare regionchef.

Ulf Breitholtz 
Kramfors, född 1947.
AU-ledamot. Invald 1995.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ordförande i Lokalavdelningskommittén, ledamot av Stadgekommittén.
Utbildning: Civilingenjör
Utvecklingschef. Styrelseledamot i ett antal mindre bolag. 

Jan Sandström 
Södertälje, född 1938.
AU-ledamot. Invald 1997.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Servicebolagets styrelse, Policy- och Framtidskommittén, 
Kommittén för investerarskydd och konsumentfrågor och Marknadskommittén.
Utbildning: Leg apotekare
Styrelseledamot av Independant Pharmaceutica AB, Senior Vice President Business Development & Licen-
sing, Biolipox AB.
Tidigare Vice President Business Development & Patent Astra Pain Control.
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Inger Eriksson
Gällivare, född 1949. 
Invald 1999.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ordförande i Medlemsutbildningskommittén, ledamot av Lokalavdel-
ningskommittén
Utbildning: Fil kand.
Styrelseledamot av Styrelseakademien Norr- och Västerbotten. Ledamot av Norrbottens Handelskammare. 
Fullmäktigeledamot. Egen företagare. 

Krister Eurén
Trelleborg, född 1942.
Invald 1998.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ordförande i Revisionskommittén, ledamot av Bolagskommittén och 
Lokalavdelningskommittén. 
Utbildning: Civilekonom. Diplomerad skattekonsult. 
Egen företagare. 

Lena Holm
Göteborg, född 1951.
Invald 2004.
Övriga uppdrag inom koncernen: Inga
Utbildning: Marknadsekonom
Generalsekreterare i Majblommans Riksförbund
Styrelseledamot i Connect Väst

Wictoria Häggström
Stockholm, född 1974.
Invald 2003.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Servicebolagets styrelse, Revisionskommittén och Företagsut-
bildningskommittén.
Utbildning: Civilekonom. 
Ekonomichef på Svensk Handel.

Andreas Johansson
Stockholm, född 1973.
Invald 2004.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Medlemsutbildningskommittén, medlem av Aktiespararens 
redaktionsråd.
Utbildning: Ekonomie magister i företagsekonomi.
Konsult, Hallvarsson & Halvarsson AB. 
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Kent-Erik Leander
Falköping, född 1953.
Invald 2002.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: Licensierad och certifierad rådgivare
Certifierad förmögenhetsrådgivare i FöreningsSparbanken, Private Banking

Bo G Lundberg
Eksjö, född 1938.
Invald 1998.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Lokalavdelningskommittén, Företagsutbildningskommittén, 
Revisionskommittén och Redaktionsrådet.
Utbildning: Civilekonom. 
Egen företagare. 

Günther Mårder
Sollentuna, född 1982
Invald 2004.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Lokalavdelningskommittén och Medlemsutbildningskommit-
tén.
Vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Kårordförande för Handelshögskolan Stock-
holm. Styrelseledamot av stiftelsen Aktiefrämjandet. Egen företagare.

Martin Petersson
Stockholm, född 1976. 
Invald 1998.
Övriga uppdrag inom koncernen: Ledamot av Policy- och Framtidskommittén och Revisionskommittén.
Utbildning: Studier vid LTH 1995-2000.
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares 
Service AB. Styrelseledamot av stiftelsen Aktiefrämjandet. 
Konsult och delägare i Hallvarsson & Halvarsson AB. 

Lars-Erik Forsgårdh
Södertälje, född 1942. 
Verkställande direktör sedan 1984.
Övriga uppdrag inom koncernen: Verkställande direktör i Aktiespararnas Service AB. Styrelseordförande i 
Aktiesparinvest AB. Styrelseledamot av Börs-SM AB och Deponova AB. Ledamot av Bolagskommittén och 
Finanskommittén.
Utbildning: Ekonomie doktor 
Ordförande i World Federation of Investors. Ledamot av Market Participants Consultative Panel inom CESR 
samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Styrelseordförande i Skogshöjd Handels- och Fastighets AB. Vice 

ordförande i Ägarfrämjandet. Styrelseledamot av Aksjonærforeningen i Norge. 
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter av Förbundets valberedning ut-
sågs vid årskongressen Bengt Green (ordförande), Mari-
anne  Jonasson (region Syd), Hans von Braun (region Väst), 
Björn Magnusson (region Öst) och Ingrid Lindh (region 
Nord). Marianne Jonasson avgick under verksamhetsåret 
och suppleanten Erling Emsfors trädde in i hennes ställe.
 Till suppleanter i Förbundets valberedning utsågs Erling 
Emsfors (Syd), Ulla Gustavsson, (Väst), Nina Norrgård 
(Öst) och Johan Johansson (Nord).

Kommittéer
Arbetet inom Förbundet initieras och styrs genom olika 
kommittéer. I samtliga kommittéer ingår representanter 
från förbundsstyrelsen.

Policy- och Framtidskommittén – behandlar Förbundets över-
gripande policyprogram och ärenden av policykaraktär 
inom Förbundets intresseområden samhällsekonomi och 
aktiemarknad.
Ordförande är Sten Trolle.

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de börsre-
gistrerade bolagens bolagsstämmor, emissioner och övriga 
affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktieäga-
res mellanhavanden med bolag och fondkommissionärer. 
Ordförande är Lars Milberg

Skattekommittén – behandlar skatteförslag och gällande 
skatteregler inom områdena kapitalskatter och företags-
skatter. 
Ordförande är Lars Milberg.

Kommitté för investerarskydd och konsumentfrågor – 
behandlar konsumenträttsliga frågor på värdepappers-
marknaden. 
Ordförande är Leif Vindevåg.

Stadgekommittén – behandlar på uppdrag av styrelsen För-
bundets stadgar och föreslår till styrelsen sådana stadge-
ändringar som ska framläggas på årskongressen. 
Ordförande är Johan Flodström.

Lokalavdelningskommittén – övervakar och utvecklar  lokal-
avdelningsverksamheten över landet samt ser till att samtli-
ga lokalavdelningar bedriver verksamhet enligt Förbundets 
riktlinjer. 
Ordförande är Ulf Breitholtz.

Marknadsföringskommittén – ansvarar för marknadsföring 
av Förbundet, medlemsrekrytering och medlemsvårdande 
åtgärder.
Ordförande är Jan Berglund.

Medlemsutbildningskommittén – övervakar och utvecklar 
Förbundets utbildningsverksamhet. 
Ordförande är Inger Eriksson.

Företagsutbildningskommittén – bedriver utbildning mot 
börs- och finansmarknadens företag för att uppnå en bättre 
miljö för enskilt aktieägande. 
Ordförande är Inga-Lill Gille.

Revisionskommittén – syftet är att förbättra styrelsens kom-
munikation med revisorerna samt bereda upphandling av 
revisionstjänster. 
Ordförande är Krister Eurén.

Ersättningskommittén – uppgiften är att med VD avtala om 
dennes anställningsförmåner och att tillsammans med VD 
dra upp allmänna riktlinjer för personalens avgångsavtal, 
pensionsavtal, eventuella tantiem etc. 
Ordförande är Sten Trolle.

Finanskommittén – uppgiften är att i enlighet med Kapital-
förvaltningsinstruktionen för Förbundet och Servicebola-
get inom ramen för en given riskpolicy långsiktigt förvalta 
tillgängliga medel. 
Ordförande är Johan Flodström.

Redaktionsråd – syftet är att tillsammans med tidningen 
Aktiespararens chefredaktör bedriva en fortlöpande ut-
veckling av Aktiespararen. 
Ordförande är Gunnar Johansson.

Styrelse, ledning och revisorer 
i Förbundets dotterbolag
Ledamöterna i Aktiespararnas Service ABs styrelse är Jan 
Sparr, ordförande, Sten Trolle, vice ordförande, Jan Berg-
lund, Lars Bringert, Patrik Engellau, Wictoria Häggström, 
Jan Sandström och Margareta Theander. Lars-Erik Fors-
gårdh är VD i Servicebolaget.
  Revisorer är auktoriserade revisor Björn Fernström, 
Ernst & Young AB, och ekonom Anne Strömbeck.
 Björn Fernström valdes till Servicebolagets revisor år 
1992. Revisorssuppleanter under året var auktoriserade   
revisor Anna Peyron och civilekonom Göran Öhrn.
 Ledamöterna i Aktiesparinvest AB är Lars-Erik Fors-
gårdh, ordförande, Bo Hägg, Jack Junel, Håkan Gartell, 
Jan Sparr och Sten Trolle. Anna-Carin Söderblom är VD 
i Aktiesparinvest.
 Revisorer är auktoriserade revisor Björn Fernström och 
auktoriserade revisor Susanne Sundvall, utsedd av Finans-
inspektionen.
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2004 2003 
    
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2, 3 79 661 78 527 

Rörelseintäkter  79 661 78 527

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader  –6 553 –7 454
Övriga externa kostnader  –46 173 –42 023
Personalkostnader 4 –38 903 –38 929
Systemkostnader 5 –4 512 –8 836
Avskrivningar på anläggningstillgångar 6 –4 386 –1 195

Rörelsekostnader  –100 527 –98 437

Rörelseresultat  –20 866 –19 910

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 5 066 3 105
Ränteintäkter 8 370 750
Räntekostnader 8 –14 –42
Realisationsvinster/förluster 7 – –1 164
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 7 – 11 418 
Värdeförändring av finansiella instrument 1, 7, 10 41 335 –

Resultat efter finansiella poster 2 25 891 –5 843

SKATTER 9 –9 267 2 634

ÅRETS RESULTAT  16 624 –3 209

  

Koncernens resultaträkning
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2004–12–31 2003–12–31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill 6 346 390 
Immateriella  6 28 259 31 282 
Materiella 6 3 379 4 116 
Finansiella tillgångar 1, 10 146 907 92 094 
Stipendiefond  73 65

Summa anläggningstillgångar  178 964 127 947

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager 11 3 306 3 471 
Kundfordringar  3 140 5 371 
Skattefordran  – 2 857 
Övriga fordringar  1 583 1 736 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 5 131 5 094 
Kassa och bank 13 39 694 28 409 

Summa omsättningstillgångar  52 854 46 938

Summa tillgångar  231 818 174 885

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 14 20 375 22 681 
Fritt eget kapital 14 151 326 110 277 
 
Summa eget kapital  171 701 132 958

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjuten skatt 15 17 819 1 413
Övriga långfristiga skulder 16 10 603 10 313

Summa långfristiga skulder  28 422 11 726

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder  3 665 4 913 
Skatteskuld   356 –
Övriga kortfristiga skulder  6 120 3 244 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 21 554 22 044

Summa kortfristiga skulder  31 695 30 201

Summa eget kapital och skulder  231 818 174 885

STÄLLDA SÄKERHETER   
Beloppet  –  tkr (2 000 tkr) är pantsatt som  
säkerhet för grundgaranti utställd av Aktiespararnas
likvidbank till förmån för Värdepapperscentralen AB.  – 2 000

ANSVARSFÖRBINDELSER  – –

Koncernens balansräkning
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2004 2003 
    
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning  31 178 29 006 

Rörelseintäkter  31 178 29 006

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader  –18 646 –16 550
Personalkostnader 4 –12 158 –11 951

Rörelseresultat  374 505

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 516 516
Ränteintäkter/kostnader 8 30 12
Realisationsvinster/förluster 7 – 45
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 7 – 2 722 
Värdeförändring av finansiella instrument 1, 7, 10 3 527 –

Resultat efter finansiella poster  4 447 3 800

SKATTER 
Skatt 9 –550 –160

ÅRETS RESULTAT  3 897 3 640

  

Förbundets resultaträkning
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2004–12–31 2003–12–31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella  1, 10 34 272 28 716 
Stipendiefond  73 65

Summa anläggningstillgångar  34 345 28 781

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar  1 708 1 579
Fordran på koncernföretag  26 34
Skattefordran  62 196 
Övriga fordringar  197 189 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 799 1 092 
Kassa och bank 13 5 259 4 728 

Summa omsättningstillgångar  9 051 7 818

Summa tillgångar  43 396 36 599

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 14 5 776 5 776 
Fritt eget kapital 14 8 862 3 659 
 
Summa eget kapital  14 638 9 435

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 16 10 603 10 313
Uppskjuten skatt  671 –

Summa långfristiga skulder  11 274 10 313

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder  1 291 631 
Skuld till koncernföretag  76 1 136
Övriga kortfristiga skulder  1 543 994 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 574 14 090

Summa kortfristiga skulder  17 484 16 851

Summa skulder  28 758 27 164

Summa eget kapital och skulder  43 396 36 599

STÄLLDA SÄKERHETER  Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER  – –

Förbundets balansräkning
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Kassaflödesanalys

                                                                                                                          Koncernen                                               Förbundet  
Belopp i tkr 2004 2003 2004 2003

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  VERKSAMHETEN
Resultat efter finansnetto 25 891 –5 843 4 447 3 800

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Uppskrivning av aktier  –11 418  –2 722
Avskrivningar 4 386 1 195  –
Betald skatt –1 432 –214 –350 –160
Realisationsvinster –6 692  –288 
Värdeförändring av finansiella instrument –34 643  –3 239 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet –12 490 –16 280 570 918

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager –29 2 216 – –
Ökning/minskning av fordringar 5 398 3 440 –702 1 504
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 499 –4 099 633 –1 972

Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 622 –14 723 501 450

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –465 –78 – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –117 – – –
Nettoförsäljningar/Anskaffningar  17 199 691 –260 -354 
Goodwill – –435 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 16 617 178 –260 –354

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Långa skulder 290 252 290 252

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 290 252 290 252

ÅRETS KASSAFLÖDE 11 285 –14 293 531 348
Likvida medel vid årets ingång 28 409 42 702 4 728 4 380
Likvida medel vid årets utgång 39 694 28 409 5 259 4 728

Förändring likvida medel 1/ 11 285 –14 293 531 348 

1/ Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Koncernredovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd i tillämpliga delar. I koncernredovisningen 
ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen Aktiespararnas Service AB och Aktiespararnas Intresse AB, dotterdotterbolaget Aktiespar-
invest AB, Deponova AB samt Aktiespararnas Investerings AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att 
koncerne� -
ten. Koncernens obeskattade reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital och dels som uppskjuten skatteskuld. 

Övriga redovisningsprinciper
Samtliga marknadsnoterade finansiella instrument har värderats till marknadsvärde senast betalt per 2004–12–31 i enlighet med Årsredovis-
ningslagens nya regler som gäller från och med 2004–01–01. Årets förändringar i marknadsvärdet har redovisats i resultaträkningen. Tidigare 
års värdeförändringar har redovisats direkt mot eget kapital (se not 14). Hänsyn har tagits till uppskjuten skatt. Redovisningsprincipen har 
ändrats för att ge en mer rättvisande bild av bolagets resultat och finansiella ställning.

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

Fordringar upptas till ett belopp med vilket det beräknas inflyta.

Medlemsintäkterna periodiseras över den period som medlemsinbetalningarna avser. Den del av betalningarna som avser framtida perioder 
redovisas som förutbetald intäkt i balansräkningen. De delar som avser treårsmedlemmar redovisas som långfristig skuld.
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Not 2 Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader 
samt resultat efter finansiella poster

Förbundets, Servicebolagets, Aktiesparinvestkoncernens och Intressebolagets rörelseintäkter 
och rörelsekostnader samt resultat efter finansiella poster fördelar sig på följande 
verksamhetsområden. 

Belopp i tkr 2004 2003

Medlemsintäkter 22 735 22 014
Övriga intäkter 762 720

Gemensamma intäkter 23 497 22 734

INTRESSEBEVAKNING 
Kostnader –3 856 –3 569

INFORMATION/UTBILDNING
Intäkter 21 662 18 914
Kostnader –34 573 –35 636
 –12 911 –16 722

AKTIESPARINVESTKONCERNEN
Rörelseintäkter 35 371 36 228
Ränteintäkter 1 076 1 854
Kostnader –36 463 –30 241
Kostnader utvecklingsprojekt –3 226 –8 836
 –3 242 –995
INTRESSEBOLAGET 
Kostnader –1 –1
Finansiella intäkter 54 5
 53 4
ÖVRIGA KOSTNADER
SARF/SAB-organisation –7 471 –6 287
Administration –7 252 –8 545
Gemensamma kostnader –1 280 –1 358
Marknadsföring/medlemsrekrytering –8 059 –4 528

Summa övriga kostnader –24 062 –20 718

Rörelseresultat –20 521 –19 266

Avskrivningar –289 –644
Finansiellt netto 46 701 14 067

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 25 891 –5 843
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Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
       
         Koncernen                   
Belopp i tkr 2004 2003

Försäljning inom koncernen 2 952 3 315

Not 4 Medeltal anställda och löner

   Koncernen     Förbundet
Belopp i tkr  2004  2003 2004  2003

Medeltal anställda  58  64 25  27
varav kvinnor  30  37 12  15
varav män  28  27 13  12

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, VD och vice VD  3 812  3 868 863  851
Övriga anställda  20 142  20 471 6 691  6 891

Summa löner  23 954  24 339 7 554  7 742

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter  8 892  9 129 2 909  2 978
Pensionskostnader (varav VD 217 tkr)  3 969  3 912 1 091  963
Övriga personalkostnader  2 088  1 549 604  268

Summa personalkostnader  38 903  38 929 12 158  11 951

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Principer
Till styrelsens ordförande samt ledamöter i Förbundets styrelse utgår arvode enligt årskongressens beslut. Förbundets valberedning framlägger 
förslag till årskongressen. Särskilt arvode utgår för kommittéarbete enligt tidigare kongressbeslut med 1 000 kr för hel och 500 kr för halv 
dag. För ordföranden i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på 3 500 kr.

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

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

Vad gäller ledande befattningshavare i koncernen ingår i redovisningen nedan förutom Förbundets ledningsgrupp också VD och vice VD i 
Aktiesparinvest. Lön och andra anställningsvillkor för VD respektive  vice VD i Aktiesparinvest bereds av de tre ordförandena i Aktiesparinvest, 
Förbundet och Servicebolaget. Slutligt beslut tas i Aktiesparinvests styrelse.

Årskongressen beslöt att ett arvode om totalt 420 tkr (400 tkr) skulle utgå till förbundsstyrelsen varav 175 tkr (170 tkr) till ordföranden Sten 
Trolle.

Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2004 utgått ett arvode om totalt 127,5 tkr (127,5 tkr) varav 37,5 tkr till ordföranden Jan 
Sparr.

Till styrelsen i Aktiesparinvest AB har under året utgått ett arvode om totalt 250 tkr (250 tkr). Till styrelsens ordförande Lars-Erik Forsgårdh har 
inget särskilt arvode utgått.
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Till Förbundets och Servicebolagets verkställande direktör Lars-Erik Forsgårdh har under året utgått lön om sammanlagt 1 127 tkr (1 130 tkr). 
Härutöver disponerar VD fritt en tjänstebil. Ersättningen avser Lars-Erik Forsgårdhs uppdrag som VD i Förbundet och Servicebolaget samt som 
ordförande i Aktiesparinvest. För VD finns pensionsutfästelser motsvarande vad som ryms inom ramen för allmän pensionsplan. Därutöver 
finns ett så �
Kostnaden� -
utbetalning ska göras med den procentsats som Alecta tillämpar för ITP-pensionerna. Fortsätter VD sin tjänstgöring efter 2002–09–01 ska den 
pension, som VD annars skulle ha erhållit, istället utbetalas som pension när VD avgår.

För övriga ledande befattningshavare i Förbundet, Servicebolaget och dess dotterbolag Aktiesparinvest finns sedvanliga pensionsutfästelser 
inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). Vid uppsägning av ledande befattningshavare i Förbundet och Servicebolaget följs de regler som 
gäller inom Tjänstemannaavtalet (det vill säga uppsägningstid på cirka 6 månader).

Till VD i Aktiesparinvest, Anna-Carin Söderblom, har under året utgått lön om sammanlagt 945 tkr (951 tkr). Härutöver disponerar VD fritt en 
tjänstebil. För VD erläggs pensionspremier motsvarande 20 procent av kostnadsförd lön. För VD i Aktiesparinvest är den omsesidiga uppsäg-
ningstiden 6 månader. Om bolaget säger upp VD i Aktiesparinvest ska bolaget som högst ersätta VD med 24 månadslöner.

FÖRBUNDET OCH SERVICEBOLAGET 2004

 Styrelsearvode/ 1/ Övriga  Pensions- Rörliga
Belopp i kr grundlön förmåner kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande 173 745 – – – 173 745
Verkställande direktören 1 127 160 72 509 432 840 – 1 632 509
Övriga ledande befattnings-
havare (6 personer) 3 510 656 412 815 912 119 – 4 835 590

Summa 4 811 561 485 324 1 344 959 – 6 641 844

KONCERNEN 2004

 Styrelsearvode/ 1/Övriga Pensions- Rörliga
Belopp i kr grundlön förmåner kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande 211 245 – – – 211 245
Verkställande direktören 2 072 315 130 752 631 825 – 2 834 892
Övriga ledande befattnings-
havare (7 personer) 4 256 788 461 697 1 089 501 – 5 807 986

Summa 6 540 348 592 449 1 721 326 – 8 854 123

Kommentarer till tabellerna
1/ Övriga förmåner avser tjänstebil
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Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning

   Koncernen    Förbundet
Belopp i tkr 2004  2003 2004  2003

Ernst & Young AB
 Revisionsuppdrag 364  343 55  75
 Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 127  15 –  –
 Andra uppdrag (avser ersättning för fristående
 rådgivning) 246  506 38  33
  
Öhrling Pricewaterhouse Coopers
 Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 42  10 –  –

Not 5 Systemkostnader

För 2004 har utgifter för systemutveckling och drift i Aktiesparinvest om 4 512 tkr (8 836 tkr) kostnadsförts. Utgifter för systemutvecklingen 
av det nya depåhanteringssystemet har före år 2002 aktiverats i balansräkningen. 
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Not 6 Anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan har baserats på en nyttjandeperiod om tre till sju år för kontorsinventarier. Den ekonomiska nyttjandeperioden för im-
materiella tillgångar avseende utvecklingsarbeten i det nya Aktiesparinvestsystemet är bedömd till 10 år. Anskaffningsvärdet utgör 31 399 tkr 
och ackumulerade avskrivningar är 3 140 tkr. Goodwill-värdet hänförbart till förvärvet av Deponova AB skrivs av på 10 år.

                                                                                                      Koncernen
Belopp i tkr 2004–12–31  2003–12–31

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde goodwill 435  –
Utgående anskaffningsvärde goodwill 435  435 
Planenligt nettovärde 435  435

Ingående avskrivningar goodwill 45  –
Årets avskrivningar goodwill 44  45
Utgående ackumulerade avskrivningar goodwill 89  45

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE GOODWILL 346  390

ÖVRIGA IMMATERIELLA
Ingående anskaffningsvärde 32 182  32 182
Inköp/Anskaffningar 117  –
Utgående ackumulerade anskaffningar 32 299  32 182

Ingående avskrivningar 900  720
Årets avskrivningar 3 140  180
Utgående ackumulerade avskrivningar 4 040  900

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 28 259  31 282

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde 22 380  22 301
Inköp 465  79
Försäljningar/Utrangeringar –4 165  –
Utgående ackumulerade anskaffningar 18 680  22 380

Ingående avskrivningar 18 264  17 294
Försäljningar/Utrangeringar        –4 165  –
Årets avskrivningar 1 202  970
Utgående ackumulerade avskrivningar 15 301  18 264

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 3 379  4 116

Leasingkostnader har utbetalats under året i Förbundet med 429 tkr (467 tkr). Koncernen har belastats med motsvarande kostnader inneva-
rande år med 1 199 tkr (1 347 tkr). Anskaffningskostnader för leasingobjekt i Förbundet beräknas till  1 513 tkr (1 701 tkr). Koncernens 
anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 4 949 tkr (4 777 tkr). Återstående kontraktsperioder varierar mellan 1 och 33 månader.

Hyreskontrakt lokaler
Hyreskostnaderna för Förbundet uppgår till 611 tkr. Koncernens hyreskostnader uppgår till 3 182 tkr. Hyreskontraktet för koncernen löper 
under perioden 1 mars 2004 till och med 30 juni 2006.          
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som anläggningstillgångar

                 Koncernen             Förbundet
Belopp i tkr 2004  2003 2004  2003

Utdelning på placerings- och bevakningsportföljer 5 066  3 105 516  516
Orealiserad värdeförändring på värdepapper 34 643  11 418 3 239  2 722
Realiserade värdeförändringar vid avyttringar av värdepapper 6 692  –1 164 288  45

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

  Koncernen     Förbundet
Belopp i tkr 2004  2003 2004  2003

Räntor och övriga finansiella intäkter 370  750 43  53
Räntekostnader –14  –42 –13  –41

Not 9 Skatt på årets resultat

  Koncernen                                              Förbundet
Belopp i tkr 2004  2003 2004  2003

Skatt – aktuell –1 432  –214 –350  –160
Skatt – uppskjuten 1/–7 835  2 848 –200  –

Summa skatt –9 267  2 634 –550  –160

1/ Beloppet avser uppskjuten skatt på årets orealiserade värdeförändringar på aktier samt skattedelen av upplösning av obeskattade reserver i 
dotterbolag.
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Not 10 Finansiella tillgångar

FÖRBUNDETS ANDELAR I DOTTERBOLAG

Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31

AKTIESPARARNAS SERVICE AB
Org nr: 556193–7078
Säte: Stockholm

Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Nominellt värde 100 kr 100 kr
Antal andelar 10 000 10 000
Bokfört värde 11 516 11 516

AKTIESPARARNAS INTRESSE AB
Org nr: 556474–6039
Säte: Stockholm

Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Nominellt värde 100 kr 100 kr
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 100 100

ANDRA AKTIER OCH ANDELAR

Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Förbundets bevakningsportfölj 1 564 1 304 1 564 808
Förbundets placeringsportfölj 21 092 17 575 21 092 16 292

 Marknadsvärde Bokfört värde
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Not 10 Finansiella tillgångar, forts

KONCERNENS AKTIEPORTFÖLJ

                                                                                                 Marknadsvärde                                                    Bokfört värde
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Förbundets bevakningsportfölj1/ 1 564 1 304 1 564 808
Förbundets placeringsportfölj (se specifikation nedan) 21 092 17 575 21 092 16 292
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav 285 236 285 120
Aktiespararnas Service ABs aktieinnehav 
(se specifikation nedan) 123 866 103 566 123 866 74 774

 146 807 122 681 146 807 91 994

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

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUNDS AKTIEINNEHAV

                               Marknadsvärde 2004–12–31
Aktieslag Antal  Belopp i tkr

Elekta 3 400  648
Ericsson B 34 000  721
Lundbergsföretagen 3 100  882
Lundin Petroleum 18 000  686
New Wave Group 7  800  994
Nibe B 5 600  1 030
Ratos B 6 500  933
Scania B 3 200  841
SHB A 4 900  848
SKF B 2 500  740

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige 1 788 426  12 769 

Summa   21 092
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Not 10 Finansiella tillgångar, forts

AKTIESPARARNAS SERVICE ABs AKTIEINNEHAV
                               Marknadsvärde 2004–12–31
Aktieslag Antal  Belopp i tkr

Avanza 1 500 000  63 750
HQ Fonder 300 000  39 000
Boliden LTD 12 000  341
Ericsson B 60 000  1 272
FöreningsSparbanken 7 000  1 159
Hennes & Mauritz B 4 000  926
Holmen B 5 000  1 150
Industrivärden A 12 000  2 034
Kungsleden 5 000  1 255
Lundin Petroleum 15 000  572
New Wave Group 4 000  510
Nibe B 4 000  736
Ratos B 12 000  1 722
Sandvik 4 000  1 072
SCA 3 000  850
Sardus 6 000  636
Scania B 2 000  526
SHB A 5 000  865
SSAB A 9 600  1 536
Swedish Match 12 000  924
Vostok Nafta 10 000  1 180
Öresund 10 000  1 850

Summa   123 866
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Not 10 Finansiella tillgångar, forts

ÖVRIGA INNEHAV

                                                                                                 Nominellt värde                                                    Bokfört värde
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Börs-SM AB
Org nr: 556437–1721
Säte: Stockholm

Antal 500 100:– 100:– 50 50
Andel 50%

Börs-SM 2003 AB
Org nr: 556502–9088
Säte: Stockholm

Antal 500 100:– 100:– 50 50
Andel 50%

AKTIESPARINVESTS AKTIEINNEHAV

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm

Antal 1 000 100:– 100:– 703 703
Andel 100% 

Aktiespararnas Investerings AB
Org nr: 556401–2978
Säte: Stockholm

Antal 2 500 100 100 250 250
Andel 100%  
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Not 10 Finansiella tillgångar, forts

SAMMANSTÄLLNING

                                                                                                     Koncernen                                                            Förbundet
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 100 579 101 266 24 602 24 244
Nettoanskaffningar/Försäljningar –10 508 –687 548 358

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 071 100 579 25 150 24 602

Orealiserade värdeförändringar
Ingående redovisade värdeförändringar 1/–8 520 – 1/–7 437
Effekt av ändrad redovisningsprincip 2/30 686 – 2/1 777
Årets värdeförändringar på värdepapper 34 643 – 3 239

Ingående ackumulerade nedskrivningar – –19 938 – –10 159
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar – 11 418 – 2 722

Utgående ackumulerade värdeförändringar 56 809 –8 520 –2 421 –7 437

Utgående redovisat värde 146 880 92 059 22 729 17 165

Redovisat värde på aktier i dotterföretag 
och intresseföretag 3/100 3/100 3/11 616 3/11 616

Summa bokfört värde finansiella 
anläggningstillgångar 146 980 92 159 34 345 28 781

1/ Per 2003–12–31 redovisade ackumulerade nedskrivningar.
2/ Orealiserade värdeökningar vid ändrad redovisningsprincip.
3/ Aktier i dotterföretag och intresseföretag redovisade till anskaffningsvärden i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen.
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Not 11 Lager

Varulagret avser värdepapper i Aktiesparinvest AB till ett belopp om 2 895 tkr (2 953 tkr) och förlagsprodukter till ett belopp om 411 tkr (518 
tkr) upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

                                                                                                     Koncernen                                                            Förbundet
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Upplupna intäkter 285 437 65 176
Diverse kostnadsperiodiseringar 4 846 4 657 1 734 916

Summa 5 131 5 094 1 799 1 092
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Not 13 kassa och bank

                                                                                                      Koncernen                                                           Förbundet
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Kassa 22 17 11 13
Bankräkning 37 053 25 503 2 756 2 220
Postgiro 2 519 2 790 2 392 2 396
Stipendiefond 100 99 100 99

Summa 39 694 28 409 5 259 4 728 

Not 14 Eget kapital
Se även Not 1 Övriga redovisningsprinciper

 Resursfond/ 
 aktiekapital 1/ Övriga Övriga Balanserade Årets
Belopp i tkr i dotterbolag fonder reserver vinstmedel resultat Totalt

KONCERNEN
IB 2004–01–01 15 000 1 776 5 905 113 486 –3 209 132 958
Vinstdisposition    –3 209 3 209
Förskjutning mellan bundet 
och fritt kapital   –2 306 2 306
Effekt av ändrad redovis-
ningsprincip    22 119  22 119 
 
Årets resultat      16 624 16 624

UB 2004–12–31 15 000 1 776 3 599 134 702 16 624 2/ 171 701

  1/ Övriga  Balanserade Årets
Belopp i tkr Resursfonder fonder  vinstmedel resultat Totalt

MODERBOLAGET
IB 2004–01–01 4 000 1 776  19 3 640 9 435
Vinstdisposition    3 640 –3 640 
Effekt av ändrad redovis-
ningspriciper    1 306  1 306

Årets resultat      3 897 3 897

UB 2004–12–31 4 000 1 776  4 965 3 897 3/ 14 638

1/ Riskfonden (1 683 tkr) är avsedd att finansiera juridiska utredningar och processer som är av principiell betydelse för förbundet och dess 
medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning. Resterande medel (93 tkr) utgörs av stipendiefonden.

2/ Av koncernens fria egna kapital är 39 504 tkr hänförliga till orealiserade värdeförändringar i aktier.

3/ I moderbolaget har orealiserade värdeförändringar i aktier påverkat det fria egna kapitalet med –3 106 tkr.
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Not 15 Uppskjuten skatt, obeskattade reserver i koncernen och eget kapital-andel

                                                                                                     Koncernen                                                            
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 

Periodiseringsfonder 1 841 5 046   
   
Summa 1 841 5 046  

Avgår
Uppskjuten skatt –514 –1 413   
     
Eget kapitalandel 1 327 3 633

Uppskjuten skatt avseende 2004 om 17 819 tkr avser
dels uppskjuten skatt på ej realiserade värdestegringar på marknadsnoterade värdepapper om 17 305 tkr,
dels uppskjuten skatt avseende periodiseringsfonder om 514 tkr (1 413 tkr).

Not 16 Långfristiga skulder

                                                                                                      Koncernen                                                           Förbundet 
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Ständiga medlemmar 7 225 6 908 7 225 6 908
3-årsmedlemskap (förfaller löpande 1–3 år) 598 625 598 625
Övriga långfristiga skulder 1/ 2 780 2 780 2 780 2 780

 10 603 10 313 10 603 10 313

1/ Avser pensionsskuld till VD Lars-Erik Forsgårdh

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                                                                                                      Koncernen                                                            Förbundet 
Belopp i tkr 2004–12–31 2003–12–31 2004–12–31 2003–12–31

Upplupna semesterlöner 3 658 3 766 1 526 1 604
Upplupna arbetsgivaravgifter 752 719 376 365
Upplupna styrelsearvoden 958 831 394 325
Förutbetalda intäkter 10 892 10 971 10 527 10 488
Upplupen reklamskatt – 39 – –
Avkastningsskatt IPS 1 444 1 196 – –
Övriga reserveringar 3 850 4 522 1 751 1 308

Summa 21 554 22 044 14 574 14 090
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Aktiespararnas verksamhet

Enskilda äganderätten är grunden
Den enskildes rätt att fritt äga och förfoga över sina aktier är grunden för Aktie-
spararnas verksamhet. Begreppet enskilt aktieägande innefattar också ägande 
i olika former som aktiesparklubbar, aktiefonder och bolag av olika slag. Enskilt 
ägande är en av grundpelarna för ett fritt demokratiskt samhälle och en förut-
sättning för marknadsekonomi. Som medlemsorganisation i Stiftelsen Ägarfräm-
jandet verkar Aktiespararna för ett förbättrat grundlagsskydd för det enskilda 
ägandet.

Ett stort medlemsantal och en god ekonomi –
en förutsättning för Aktiespararnas framgång
Ett stort medlemsantal är till fördel när Aktiespararna driver olika intresse-
frågor. Aktiespararna verkar därför för att öka medlemsantalet. I syfte 
att uppnå och bibehålla en oberoende roll ska Aktiespararna ha en 
sund och solid ekonomi.

Aktiespararnas verksamhetsidé

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en 
oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar 
i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktie-
relaterade värdepapper.
Aktiespararnas uppgift är att för medlemmarna skapa 
bästa möjliga förutsättningar för aktiesparande.

Det sker genom att
 Aktiespararna verkar för en god miljö för enskilt 
aktieägande;
 Aktiespararna informerar och utbildar medlem-
marna i aktiekunskap i syfte att förbättra deras 
förmåga att självständigt besluta om och genom-
föra aktieaffärer;
 Aktiespararna erbjuder medlemmarna aktiehan-
delstjänster anpassade till medlemmarnas behov och 
förbundets grundläggande idéer.

Aktiespararnas organisationsnummer:
857202-1593




