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Aktiespararna 2006 – en 40-åring i stark utveckling 

met vill förbundet samla alla med-
lemmar bakom en tydlig inriktning 
av verksamheten och tydliggöra sitt 
uppdrag och sina prioriteringar. Det 
idépolitiska programmet lägger fast 
ramar inom vilka styrelse, ledning och 
förtroendevalda landet runt ska arbeta 
på medlemmarnas uppdrag. Det gäller 
allt från lokala aktiesparmöten till Ak-
tiespararnas agerande i övergripande 
aktiepolitiska frågor. 

Men året fick inte enbart en positiv 
inledning. Den valberedning som ut-
sågs vid årskongressen 2005 delades 
i två falanger – en som stödde Aktie-
spararnas grundläggande idéer och 
en som menade sig stå för förnyelsen 
inom förbundet. Den senare falangen 
ville byta ut stora delar av styrelsen 
och valde, i strid med förbundets in-
tresse, god sed och sekretessregeln, 
att via media framföra sina förslag 
och synpunkter. 

Effekterna av skriverierna i medi-
erna drabbade förbundet i varierande 
grad runt om i landet. Företagen blev 
tveksamma till att delta i aktieträffar 
vilket blev ett problem för arrang-
erande lokalavdelningar. Styrelsen 
hade dock ett betydande stöd bland 
medlemmarna. 

På kongressen fick alla tillfälle att 
framföra sina synpunkter och efter 
en rekordlång kongressförhandling 
kunde konstateras att förnyelsefa-
langens samtliga förslag hade blivit 
nedröstade med en överväldigande 
majoritet av kongressen. Efter att ha 
hakat på de negativa uttalandena från 
denna falang blev det total tystnad i 
medierna om utfallet av kongressen. 
Detta föranledde att förbundet gick ut 
med information till medier, börsbo-
lag och andra för att informera om att 
förbundet nu stod enat och starkt med 
en pågående stark utveckling på samt-
liga sina verksamhetsområden.

Förbundets starka utveckling fort-
satte och förnyelseprogrammet visade 
resultat under året. En ny profil och 
en ny kommunikationsstrategi lan-
serades. En uppmärksammad mark-
nadsföringskampanj med fokus på 

kvinnorna skapade intresse kring Ak-
tiespararna. En ny modernare webb-
plats lanserades under hösten. En 
webbplats med ny struktur och nytt 
innehåll, bland annat ett chattforum, 
mötte nya och befintliga medlemmar. 
Webbplatsen ökar medlemsvärdet och 
erbjuder en ny mötesplats för nuva-
rande och framtida aktiesparare.

Aktieinvest utökade under året sitt 
utbud av tjänster med internethandel i 
börsposter och en ny fondmarknads-
plats. Prisnivån sänktes avsevärt, i 
synnerhet mot medlemmarna. Aktie-
invests erbjudande är nu mer integre-
rat med förbundets totala medlemser-
bjudande än tidigare. 

För att möta nya läsares och 
medlemsgruppers behov breddades 
tidningen Aktiespararens innehåll yt-
terligare med fler fondsidor och djup-
gående aktie- och aktiefondanalyser. 
Aktiespararen är enligt undersök-
ningen Orvesto Konsument det eko-
nomiska magasin som har det mest 
analytiska innehållet.

Aktieägandets förutsättningar
Aktiesparande är på lång sikt en 
överlägsen sparform. Det är därför 
anmärkningsvärt att aktieägandet 
fortsätter att minska trots den starka 
börsutvecklingen. Nettosparandet i 
aktiefonder avtog ytterligare under 

2006 blev ett händelserikt år för Ak-
tiespararna i många avseenden. Året 
präglades av att förbundet firade sitt 
40-årsjubileum. Årskongressen, som 
hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö, 
avslutades med en jubileumsbankett 
i Stockholms stadshus. De många lo-
kala jubileumsträffarna under året för-
stärkte firandet. 

För att dokumentera förbundets 
utveckling under de gångna 40 åren 
gavs Aktiespararens tidigare redak-
tionschef Arne Larsson i uppdrag att 
skriva förbundets historia. Boken fick 
titeln Aktier år folket! med underrub-
riken Så fick Sverige en ny folkrörelse 
och blev aktieägartätast i världen.

Lars-Erik Forsgårdh avtackades 
efter 22 år som Aktiespararnas mycket 
uppskattade VD. Vid den avslutande 
middagen berömdes Lars-Erik Fors-
gårdhs utomordentliga insatser av 
många talare från näringslivet. Elisa-
beth Tandan utsågs av förbundsstyrel-
sen till ny VD och tillträdde tjänsten 
den 18 september. 

På kongressen presenterades för-
bundsstyrelsens beslut att inrätta en 
utbildningsfond för gymnasiesko-
lan. Beslutet att inrätta en fond har 
flera orsaker, dels att stärka insikten 
om behovet av ungdomsutbildning 
i ekonomi, dels att uppmärksamma 
Aktiespararnas 40-årsjubileum. Syf-
tet med fonden är att bidra till att öka 
kunskaperna bland svenska ungdomar 
om deras egen privatekonomi och en-
skilt aktiesparande. Fonden utgår från 
det idépolitiska programmet. Beslutet 
innebär att 15 mkr avsattes för fon-
dens verksamhet med avsikt att dessa 
pengar ska förbrukas under tio år. 

Lars-Erik Forsgårdh utsågs till Ut-
bildningsfondens första ordförande.

Hösten 2005 startade arbetet med 
att ta fram Aktiespararnas idépolitiska 
program och programmet presentera-
des för och fastställdes av årskongres-
sen den 17 mars 2006. Det idépolitiska 
programmet utgår från förbundets vi-
sion och verksamhetsidé. Programmet 
sammanfattar förbundets värderingar 
och ståndpunkter. Genom program-

Sten Trolle
Ordförande 
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2006 med 17,3 mdr (exklusive PPM) 
och det enskilda aktieägandet minska-
de med 26,1 mdr. Antalet enskilda ak-
tieägare var vid årsskiftet 2006/2007 
2 036 393 mot 2 112 474 vid det fö-
regående årsskiftet. (Källor: Fondbo-
lagens förening, Sparbarometern SCB 
och VPC).

Förutsättningarna för det enskilda 
aktieägandet måste förbättras både 
i ett internationellt perspektiv och 
i jämförelse med det institutionella 
sparandet. Aktiespararnas årliga un-
dersökning ”Beskattningen av en-

skilt aktieägande inom OECD och 
EU 2006”, avseende beskattningsåret 
2005, visade att en svensk aktieägare 
betalar nästan tre gånger mer i årlig 
aktieskatt än sin motsvarighet inom 
OECD och EU. 

Aktiespararna är positivt till att 
den nya regeringen beslutat att förmö-
genhetsskatten ska halveras från och 
med 2007. Aktiespararna verkar för 
att hela förmögenhetsskatten avskaf-
fas. Det är först då de positiva effek-
terna kan förväntas. 

En av de prioriterade uppgifterna 
är också att arbeta för införande av 
investeringskonton. Avkastning och 
värdestegring ska vara skattefria så 
länge inga medel lyfts från kontot. 
Omplaceringar ska inte utlösa be-
skattning. 

Medlemsläget
Vid årets slut uppgick Aktiespararnas 
medlemsantal till 76 996. Den nega-
tiva trenden som varat de senaste åren 

börjar nu långsamt att plana ut och 
stabiliseras. 

Totala antalet medlemmar sjönk 
under året med 3,9 procent från 80 146 
till 76 996. Antalet kvinnor minskade 
från 17 938 till 17 263. Antalet unga 
aktiesparare sjönk från 7 107 till 6 837 
medlemmar. 

Kreativa medlemsträffar
Förbundets breddning av verksamhe-
ten till att även innefatta fonder fick 
under året genomslag i lokalavdel-
ningsverksamheten. Närmare hälften 

av alla lokalavdelningar hade träffar 
med fondinslag under 2006. Nya lo-
kala uppslag som träffar med Villa-
ägarna, kvinnoträffar, aktiekaféer, 
utbildningsträffar och intressanta lo-
kala samarbeten tillförde många nya 
medlemmar under året. Kreativiteten 
kring träffarna var hög. 

Fyra lokalavdelningar fick pris för 
att ha anordnat regionens mest kreati-
va träff. Det var Laholm i region Syd, 
Hjo/Tibro/Karlsborg i region Väst, 
Södermalm i region Öst och Umeå i 
region Nord. 

Totalt anordnades över 1 000 
aktieträffar. Lokal marknadsföring 
i pressen slog rekord med närmare 
600 inslag i 105 lokaltidningar vilket 
stärkte bilden av den lokala verksam-
heten.

Aktiespararen får toppbetyg!
Orvesto Konsument genomförde un-
der året en undersökning för att värde-
ra det upplevda värdet av 227 tidning-

ars egenskaper. Förbundets tidning, 
Aktiespararen, bedömdes som analy-
tisk, välinformerad, innehållsrik och 
trovärdig. I kategorin mest analytisk 
fick Aktiespararen högsta värdet. Det-
ta fick genomslag genom en ökning 
av antalet läsare (Orvesto 2006:3).

Aktiespararna bevakade  
521 stämmor 
Under 2006 bevakade Aktiespararna 
521 stämmor för medlemmarnas räk-
ning.  Till grund för bolagsstämmo-
bevakningen ligger Aktiespararnas 
Ägarstyrningspolicy. Inför 2007 har 
denna reviderats för att bättre klargö-
ra förbundets ställningstaganden inför 
kommande stämmor. Viktiga frågor 
som emissionsbemyndiganden, inci-
tamentsprogram och valberedningens 
tillsättning prioriteras.

Utmärkande för året var det höga 
antalet bud och företagstransaktioner. 
Under året lämnade Aktiespararna 
sjutton budrekommendationer varav 
sju bud inte accepterades. Genom 
att aktivt ta ställning till buden kan 
Aktiespararna medverka till att höja 
budnivån till fördel för förbundets 
medlemmar.

Uppmärksammade  
företagsaffärer 
Årets mest uppmärksammade affär 
var MANs bud på Scania. Den 18 
september lade MAN ett bud om 95 
mdr (10,3 miljarder euro) trots att hu-
vudägarna Volkswagen och Investor, 
med över 60 procent av rösterna, inte 
accepterat budet. MAN fortsatte bud-
förfarandet och förlängde budet trots 
huvudägarnas motstånd. Aktiesparar-
na rekommenderade sina medlemmar 
att inte anta budet. Aktiespararna är 
kritiska mot det utdragna förfarandet 
som skapat osäkerhet bland mindre 
aktieägare. 

Investors och EQTs bud på Gam-
bro skapade kraftiga reaktioner från 
många av marknadens aktörer men 
framför allt från Aktiespararna. Med 
Gambro utanför börsen hoppas In-
vestor och EQT kunna genomföra 
värdeförbättrande åtgärder till gagn 
för ägarna. Anmärkningsvärt är att 
ledande personer från Investor fanns 
representerade i Gambros styrelse re-
dan före budet och att dessa underlåtit 

Lars-Erik Forsgårdh
VD till 18 september

Elisabeth Tandan
VD från 18 september
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att vidta värdeförbättrande åtgärder 
medan bolaget var börsnoterat. Varje 
styrelse ska enligt bolagsordningen 
representera samtliga aktieägare. Till 
fördel för samtliga aktieägare var 
att budgivarna tvingades höja budet 
innan det fick acceptans. Old Mutuals 
fientliga förvärv av Skandia slutför-
des. Kvar är 10 000 aktieägare med 
aktier värda närmare en miljard kro-
nor. Tvångsinlösenprocess är inledd.

Medlemsutbildning
Under året vidareutvecklades Aktie-
spararnas analysprogram Hitta kurs-
vinnare i två versioner, Bas och Pro. 
Förutom de fyra grundmodulerna 
innehåller Pro fler avancerade funk-
tioner. 4 990 analysprogram såldes 
och utgjorde 34 procent av försälj-
ningen. Totalt ökade försäljningen 
med 19 procent jämfört med föregå-
ende år. 

En ny titel, Smallcaphandboken, 
producerades och ett flertal av övriga 
egna titlar trycktes i nya upplagor. Un-
der året såldes 9 300 (7 800) böcker.

Företagsutbildning
Aktiespararnas Företagsutbildning ut-
vecklar och genomför seminarier och 
kurser för börs- och finansmarknadens 
företag. Företagsutbildningen visar en 
uthållig lönsamhetsutveckling med 
ett resultat för året om 626 tkr (221) 
tkr. Förutom sex licensieringskurser 
för det så kallade Mäklarkörkortet ge-
nomfördes 12 (13) seminarier under 
året. 

Aktieinvest
En stark börsnedgång under maj må-
nad skrämde många aktiesparare, 
men trots kraftiga börsrörelser blev 
2006 ytterligare ett starkt börsår. Vid 
utgången av år 2006 hade Aktiein-
vest totalt cirka 112 000 depå- och 
fondkunder. Omsättningen uppgick 
till 48 (40) mkr och rörelseresulta-
tet före bokslutsdispositioner till 5,2 
(0,2) mkr. Antalet depåer hos Aktie-
invest och antalet affärer per depå 
ökade under 2006. Indexfonden Ak-
tiespararna Topp Sverige hade under 
året ett positivt nettoinflöde och för-
valtade vid årsskiftet ett kapital om 
1,10 mdr. Genom att investera i fon-
den tar spararen ett aktivt ägaransvar. 

Aktiespararna representerar fondens 
innehav på bolagsstämmor och i ägar-
styrningsfrågor. Inför 2007 ska Aktie-
invest fokusera på att öka befintliga 
kunders nettosparande och förenkla 
för nya kunder att komma igång med 
sitt sparande.

Marknadsföring och värvning
Rekryteringen under året gav totalt 
9 625 medlemmar och varav 548 var 
återvärvade. En marknadskampanj 
under hösten ökade medlemsantalen 
med drygt 2 000 medlemmar och för-
stärkte varumärket. 

Besökare på den nya webben öka-
de med 300 procent under kampan-
jen och idag har Aktiespararna cirka 
7 000 registrerade användare samt ett 
begynnande webbforum. Direktmark-
nadsföringskampanjer och telefon-
rekrytering förstärkte rekryteringen 
ytterligare. Ett nytt nyhetsbrev och 
ett baspaket lanserades med en tydlig 
paketering av medlemserbjudandet. 

Ekonomi
Koncernens finansiella ställning är 
fortsatt stark tack vare en framgångs-

rik aktieförvaltning som resulterat i 
ett värdepappersinnehav på närmare 
247 mkr. Förvaltningen genererade 
under året en avkastning om 32,0 
(68,7) procent. Jämförelseindex steg 
med 28,1 procent. 

Koncernens resultat efter skatt är 
4,7 mkr. Resultatet inkluderar reali-
serade och orealiserade vinster från 
koncernens aktieförvaltning. Resulta-
tet har belastats med en avsättning  på 
15 mkr till den utbildningsfond som 
förbundsstyrelsen beslutade våren 
2006 i samband med Aktiespararnas 
40-årsjubileum och som årskongres-
sen ställde sig bakom.  

Förbundets omsättning uppgick 
till 31,6 (33,9) mkr. Resultatet efter 
skatt blev 8,8 (3,0) mkr.  Resultatet in-
kluderar realiserade och orealiserade 
vinster från förbundets aktieförvalt-
ning samt en utdelning från service-
bolaget om 30 (0) mkr. Resultatet har 
belastats med en avsättning på 15 mkr 
till utbildningsfonden.

För förbundet och servicebolaget 
var rörelseresultatet före värdesteg-
ringar fortsatt negativt. Under året har 
kostnader för marknadsföring samt 
avsättning av medel till utbildnings-
fonden påverkat resultatet.

Aktieinvests rörelseresultat blev 
5,2 (0,2) mkr. Omsättningen ökade 
från 39,5 till 48,5 mkr. 

Systemkostnader i Aktieinvestsys-
temet om 3,0 mkr har kostnadsförts.

Företagsutbildningen gav ett över-
skott på 0,6 mkr till koncernen. 

Tack till alla ideellt arbetande!
Det mest fantastiska med vårt förbund 
är alla ni i våra 150 lokalavdelningar 
som på er fritid arbetar för att främja 
aktiesparandet. Jättefina aktieträffar, 
aktie- och fonddagar, aktiecaféer och 
företagsbesök arrangeras med entusi-
asm och glöd. Detta skapar oerhörda 
medlemsvärden och en stabil grund 
för vår fortsatta utveckling. 

Vi tackar er för ert stora engage-
mang och alla lysande insatser.

Aktiespararnas jubileumslogotyp och 
jubileumsbok.
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Planer för 2007
Inför 2007 väntar en viktig förändring i Aktiespa-
rarnas ledning då ordförande Sten Trolle avgår. En 
ny ordförande väljs vid kongressen i april. Valbered-
ningen, som tillsattes vid årskongressen 2006, leds 
av John Örtengren som ordförande.

Aktiespararnas prioriterade uppgifter under året:
• Förstärka det opinionsdrivande arbetet ytter- 

ligare.

• Öka trycket på regeringen att avskaffa förmögen-
hetsskatten helt. 

• Verka för införande av investeringskonton och 
lägre aktiebeskattning och därigenom skapa 
bättre förutsättningar för enskild aktie- och aktie-
fondförvaltning.   

• Representera de enskilda aktieägarnas intressen 
genom att aktivt driva utvecklingen av bolagens 
ägarstyrning.

Under 2007 ska Aktiespararna arbeta vidare med 
att stärka medlemsvärdet och stabilisera medlemsan-
talet. Till ledningsgrupperna söks fler yngre och fler 
kvinnor för att bättre tillgodose nya medlemsgrup-
pers behov. 

Förbundet välkomnar alla aktie- och aktie-
fondsparare som vill lära sig mer om aktiesparande 
samt ta ett aktivare ansvar för sitt sparande. Arbetet 
med att bredda verksamheten fortsätter. 

I verksamhetsplanen för året ingår att:
• Vidareutveckla webbens nyhetsinnehåll och 

struktur – för att underlätta tillgängligheten och 
kvaliteten på information och kommunikation.

• Bredda tidningen och vässa utformningen – för 
att öka läsbarheten och kvaliteten på aktie- och 
fondanalyser.

• Fokusera på värvning och försäljning – för att 
öka den opinionsbildande tyngden och stärka för-
bundets ekonomi.

• Bredda träffarnas innehåll och stödja lednings-
gruppernas arbete – för att ännu bättre tillgodose 
medlemmarnas behov.

• Utöka satsningen på interaktiv utbildning på web-
ben – för att medlemmarna ska kunna göra bättre 
aktie- och fondaffärer.

Ett strategiarbete har inletts för att tydligare de-
finiera potentiella nya medlemsgrupper och att med-
lemsanpassa erbjudanden och kommunikationen yt-
terligare. Till grund för detta bedrivs ett strategiskt 
arbete baserat på kommande målgruppsanalyser och 
med hjälp av fokusgrupper. 

Förbundet vill verka för att ett medlemskap i Ak-
tiespararna blir det självklara valet för den aktie- och 
fondintresserade spararen.
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 Intressebevakningen

Investor lade tillsammans med det 
närstående riskkapitalbolaget EQT ett 
bud på Gambro. Investor har under 
lång tid varit huvudägare i Gambro 
och som sådan låtit flera av sina le-
dande personer sitta i Gambros sty-
relse. Med Gambro utanför börsen 
kan man nu genomföra de värdeför-
bättrande åtgärder som man underlåtit 
att genomföra tidigare. Investors age-
rande utsattes för stark kritik i mass-
media och bland marknadens aktörer. 
Likaså ifrågasattes agerandet hos de 
ledamöter i Gambros styrelse som 
representerade Investor. Budgivarna 
tvingades höja budet något innan det 
vann marknadens acceptans. 

 Ett riskkapitalbolag lade direkt 
efter en mindre god delårsrapport ett 
bud på börsens enda operatör av sjuk-
hus, Capio. Aktiespararna sade nej 
och medverkade till att framtvinga en 
höjning av budet som därefter gick 
igenom.

Det tyska noterade företaget MAN 
lade den 18 september ett bud om 95 
mdr på lastbilsföretaget Scania trots 
att huvudägarna Volkswagen och In-
vestor med över 60 procent av rös-
terna sade nej till budet. Prospektet 
dröjde nästan två månader och budet 
förlängdes till den 31 januari 2007. 
Aktiespararna uppmanade sina med-
lemmar att säga nej till budet.

Aktiespararna medverkade ge-
nom intensiv massmediaexponering 
till att avslöja fondbolaget Obol som 
sade sig förvalta värden för 100 mdr. 
Fonden har genom frikostiga bidrag 
till olika idrottsklubbar skapat en le-
gitimitet som sedan utnyttjats för att 
få idrottsklubbarnas närstående att 
investera i Obols fonder. Aktiespa-
rarna krävde att Finansinspektionen 
och Ekobrottsmyndigheten ska utreda 
Obol och utredningar har inletts.

 
Aktiebeskattning
Aktiespararnas årliga undersökning 
Beskattningen av enskilt aktieägande 
i OECD och EU visade även 2006 
(gällande beskattningsåret 2005) att 
en svensk enskild aktieägare betalar 

Intressebevakningens uppdrag är att 
verka för en bättre aktieägarmiljö och 
erbjuda säker och objektiv kunskap, 
information och rådgivning enligt 
Aktiespararnas verksamhetsidé och 
strategiska mål:

1. Enkla, tydliga och stabila lagreg-
ler avseende aktieägares rättighe-
ter och skyldigheter samt ett gott 
skydd för minoritetsaktieägare.

2. En internationellt konkurrenskraf-
tig aktiebeskattning som ökar till-
gången på svenskt riskkapital, in-
vesteringar i Sverige samt därmed 
arbetstillfällen.

3. En väl fungerande börshandel 
grundad på fri konkurrens och 
internationell öppenhet. Börshan-
deln ska kännetecknas av hög etik, 
effektiva regler mot insideraffä-
rer och kursmanipulationer samt 
bra regler avseende börsbolagens 
informationsgivning, uppköpser-
bjudanden med mera. Ett effektivt 
system för handel, god likviditet 
och säker registrering bör efter-
strävas även avseende handel med 
mindre värdepappersposter.

4. Börsbolag som på lång sikt maxi-
merar aktieägarnas värden i bola-
gen och som eftersträvar att följa 
Svensk kod för bolagsstyrning 

och Aktiespararnas Ägarstyrnings- 
policy, reviderad år 2006.

5. Fondandelsägarnas intressen ska 
tillvaratas i enlighet med Aktie-
spararnas Fondpolicy.

Verksamheten omfattar sju områ-
den: Bolagsbevakning, Aktiefonder, 
Aktiebeskattning, Börs- och bolags-
lagstiftning, Rådgivning, Internatio-
nellt samarbete och Äganderätt. 

Intressebevakningen hade vid ut-
gången av 2006 tre heltidsanställda, 
en deltidsanställd och en inhyrd med-
arbetare. 

Bolagsbevakning
Under 2006 bevakade Aktiespararna 
521 bolagsstämmor för medlemmar-
nas räkning. Förbundet represente-
rade även fonden Aktiespararna Topp 
Sverige på stämmorna i de mest om-
satta bolagen. 

Till grund för Aktiespararnas ställ-
ningstagande på stämmorna ligger för-
bundets Ägarstyrningspolicy. Policyn 
har genomgått en omfattande revide-
ring inför 2007 för att bättre kunna 
möta de nya frågor som Aktiespararna 
under 2006 fick ta ställning till inför 
stämmorna. Bland dessa var kvitt-
nings- och apportemissionsbemyndi-
ganden samt förvärv genom emission 
av aktier ofta förekommande. 

Andra viktiga principfrågor för-
bundet fick ta ställning till rörde fu-
sion och/eller hot om tvångsfusion i 
samband med uppköpserbjudanden. 

Bolagsaffärer
Under 2006 steg Stockholmsbörsen 
med 23,6 procent.  Högkonjunktur, 
låga räntor och mycket stora utdel-
ningar och återköp förstärkte börs-
uppgången. Flera stora företagsaffä-
rer tillförde betydande likviditet till 
marknaden.

Old Mutuals fientliga förvärv av 
Skandia slutfördes under våren 2006. 
Kvar är 10 000 aktieägare med ak-
tier värda närmare en miljard kronor. 
Tvångsinlösenprocess är inledd.

Gunnar Ek
Tillförordnad chef Intressebevakningen
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nästan tre gånger mer i årlig aktieskatt 
än sin motsvarighet i OECD och EU. 
Villkoren för riskkapital är sämre i 
Sverige än i övriga Europa och jäm-
fört med tidigare år blir Sverige allt 
mer isolerat från de övriga industri-
länderna.

• Sverige har den högsta beskatt-
ningen på aktieutdelningar inom 
hela EU, 50 procent.

• Den svenska kapitalvinstbeskatt-
ningen står i särklass då Sverige 
har samma skattesats, 30 procent, 
oavsett aktieinnehavens längd. 

• Av EUs 25 medlemsstater är det 
bara tre, förutom Sverige, som be-
skattar förmögenheter.  

Undersökningen finns att läsa i sin 
helhet på förbundets webbsida, http://
www.aktiespararna.se/opinion. 

I en alltmer globaliserad ekonomi, 
med fri rörlighet för kapital, är det 
inte i längden möjligt att ha skattereg-

ler som markant avviker från omvärl-
dens. Den höga aktiebeskattningen le-
der till att riskkapital lämnar Sverige 
och internationellt ägande av svenska 
företag gynnas. För att Sverige ska 
kunna få en bra ekonomisk tillväxt 
krävs en god och tillförlitlig tillgång 
på svenskt riskkapital, vilken under-
lättas av en låg aktiebeskattning. Ak-
tiespararna anser att en konkurrens-
kraftig aktiebeskattning är nödvändig 
för att skapa ett bra investeringsklimat 
i Sverige. 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/OECD-
länderna. 

Aktiespararna arbetade även un-
der 2006 aktivt med att framföra krav 
om sänkt aktiebeskattning, bland an-
nat genom möten med företrädare för 
regering, riksdagspartier och fackför-
bund. Förbundet verkar även för att 
underlätta taxeringsförfarandet för 
den enskilde. 

Bland annat har förbundet deltagit 
i Skatteverkets Intressentrådsmöte, 
i vars uppdrag till exempel ingår att 
underlätta deklarationsprocessen för 
både privatpersoner och företag.

Deklaration av aktie- och fond- 
affärer (Aktiekontrolluppgifts- 
utredningen)
Aktiespararna deltog under 2006 i den 
av regeringen tillsatta utredningen 
Aktiekontrolluppgiftsutredningen, (Fi 
2004:16). Skatteverket framförde i en 
rapport att mellan 33 och 40 procent 
av de skattskyldiga deklarerade sina 
aktieaffärer fel varav 20 procent till 
den skattskyldiges egen nackdel. Mot 
denna bakgrund tillsatte regeringen 
en utredning vars uppdrag var att ut-
forma bestämmelser som gör det möj-
ligt att med hjälp av kontrolluppgifter 
beräkna kapitalvinster och kapitalför-
luster vid fysiska personers och döds-
bons försäljning av aktier och andra 
värdepapper. 

Aktiespararna har deltagit som ex-
pert i utredningen, vars resultatrapport 

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden 
Under 2006 lämnade Aktiespararna rekommendationer till medlemmarna vid i princip alla offentliga erbjudanden. 
Rekommendationerna lämnades dels via hemsidan, www.aktiespararna.se, dels via pressmeddelanden. Aktiespa-
rarna lämnade under 2006 sjutton rekommendationer, varav sju ”acceptera ej”.

 Målbolag Budbolag Aktiespararnas  
    Rekommendation

 Biacore International AB GE Healthcare AB Acceptera
 Capio AB APAX och Nordic Capital Acceptera
 Custos AB SPX Corporation AB Acceptera
 Gambro AB Indap AB  Acceptera
 Glocalnet AB Telenor ASA Acceptera
 Intentia International AB Lawson Software Inc. Acceptera
 NEA AB Segulah Alfa AB Acceptera
 Strålfors AB Posten AB Acceptera
 Trio AB Teligent AB Acceptera
 WM-data AB LogicaCMG plc Acceptera

 Capio AB Opica AB Acceptera ej
 Cybercom Group Europe AB JCE Group AB Acceptera ej
 Medicover Holding S.A Celox S.A Acceptera ej
 Scania AB MAN AG Acceptera ej
 Semcon AB JCE Group AB Acceptera ej
 Senea AB Kamstrup A/S Acceptera ej
 Skandia Försäkrings AB Old Mutual plc Acceptera ej
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Pressmeddelanden 2006 

Datum Pressmeddelande

2006-02-03 Situationen är ohållbar för svenska 
ungdomars sparandekunskaper. 

2006-02-08  Aktiespararna rekommenderar inte 
Old Mutuals bud på Skandia – sälj 
aktierna via Stockholmsbörsen.

2006-02-22 Aktiespararna lägger fast ny policy 
för ägarstyrning.

2006-03-06 Årsredovisning 2005 – Förnyelse 
och ökad aktivitet.

2006-03-16 Aktiespararna rekommenderar  
Telenor ASAs bud på Glocalnet.

2006-03-17 Aktiespararna presenterar nytt  
idépolitiskt program.

2006-03-22 Aktiespararna rekommenderar  
Teligents bud på Trio.

2006-03-27 Aktiespararna jubilerar med gåva  
till gymnasieelever.  

2006-04-07 Elisabeth Tandan utsedd till  
ny VD för Aktiespararna. 

2006-04-13 Aktiespararna rekommenderar  
Postens bud på Strålfors.

2006-04-19 Aktiespararna rekommenderar  
Lawsons Softwares bud på Intentia. 

2006-04-21 Aktiespararna om Electrolux – Hus-
qvarna. Respekten för äganderätten 
tar över principen en aktie, en röst.

2006-05-03 Aktiespararna rekommenderar  
Indap ABs kontantbud på Gambro.

2006-05-31 Gör Sverige mer attraktivt för  
riskkapital – sänk aktieskatterna.

2006-06-08 Sverige får allt högre skatter  
jämfört med omvärlden.

2006-07-24 Undervisning i privatekonomi  
och sparande på gymnasiet. 

Datum Pressmeddelande

2006-07-28 Aktiespararna ger finansmarknads-
ministern ”tilläggsdirektiv”.

2006-08-02 Aktiespararna rekommenderar  
GE Healthcares bud på Biacore 
International. 

2006-08-10 Svenskarna är mer positiva till  
aktiesparande än riksdagspartierna.

2006-08-15 Aktiespararna rekommenderar inte 
Celoxs bud på Medicover Holding. 

2006-08-23 Alliansens valmanifest får delvis 
godkänt av Aktiespararna.

2006-09-06 Capio bör sammankalla  
aktieägarna. 

2006-09-14 Aktiespararna rekommenderar inte 
Kamstrup A/S bud på Senea.

2006-09-15 Aktiespararna rekommenderar  
inte Opicas bud på Capio. 

2006-09-27 Aktiespararna rekommenderar Segu-
lah III LPs bud på Närkes Elektriska. 

2006-10-02 Aktiespararna rekommenderar  
LogicaCMGs bud på WM-data. 

2006-10-13 Aktiespararna rekommenderar  
Opicas höjda bud på Capio.  

2006-10-17 Aktiespararna saknar förslag i  
budgetpropositionen på bättre  
villkor för aktiesparande. 

2006-11-09 Aktiespararna rekommenderar inte 
JCE Groups bud på Cybercom.  

2006-11-09 Aktiespararna rekommenderar  
inte JCE Groups bud på Semcon. 

2006-11-27 Aktiespararna rekommenderar  
SPX Corporations bud på Custos. 

2006-12-01 Aktiespararna rekommenderar  
inte MANs bud på Scania. 
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lämnades i april 2006 (SOU 2006:35). 
Förbundet delade inte helt utredning-
ens slutsatser och lämnade därför ett 
särskilt yttrande där speciellt risker 
för rättssäkerhet och integritet beto-
nades. 

Börs- och bolagslagstiftning
Fusion
Aktiespararna har noterat en stark 
ökning av fusioner mellan aktiemark-
nadsbolag. Fler och fler bolag väljer 
för sammangående att använda sig 
av ett fusionsförfarande snarare än 
det vanliga uppköpsförfarandet med 
tvångsinlösen. Idag möjliggör fu-
sionsförfarandet med dess krav på två 
tredjedels majoritet ett kringgående 
av tvångsinlösenreglerna till nackdel 
för minoriteten. 

Den brist på överensstämmelse 
som finns mellan fusion- och tvångs-
inlösenlagstiftningen är av stor bety-
delse då ett stort antal minoritetsak-
tieägare berörs och stora ekonomiska 
värden står på spel. 

Aktiespararna har framfört till 
Justitiedepartementet, dels muntligen 
dels genom en promemoria samt via 
remissvar att fusionslagstiftningen 
måste ändras. Förbundet förordar att 
fusionsbeslut, oavsett om likviden är 
aktier i det övertagande bolaget eller 
kontanter, ska fattas på bolagsstäm-
man med ett majoritetskrav på nio ti-
ondelar av samtliga aktier i bolaget. 

Om bolagsstämman fattar beslut 
om fusion ska den aktieägare som så 
önskar ha rätt att begära att moder-
bolaget löser in dennes aktier genom 
tvångsinlösen enligt reglerna i 22 
kapitlet Aktiebolagslagen. Detta ska 
gälla även om inte aktieägaren med-
verkat vid stämman och där motsatt 
sig fusionsförslaget. Om en eller flera 
aktieägare begär inlösen ska begäran 
omfatta alla aktier som inte ägs av 
moderbolaget. De aktieägare som så 
önskar ska ha rätt att genast acceptera 
fusionslikviden. 

Harmonisering av lagstiftningen 
inom EU
Arbetet med att skapa en gemensam 
finansiell marknad inom EU fortsatte 
även under 2006. Aktiespararna var 
representerade dels inom ramen för 
det arbete som bedrivits inom CESR, 

som är en samarbetsorganisation för 
finansinspektionerna inom EU, dels 
genom arbetet med att införa olika 
EU-direktiv i den svenska lagstift-
ningen. Arbetet omfattade bland annat 
områden som handel med finansiella 
instrument (MiFID) och aktieägares 
rättigheter.

Direktivet om marknader för  
finansiella instrument 
Europaparlamentet och rådet antog 
i april 2004 Direktiv om marknader 
för finansiella instrument (Markets in 
Financial Instruments Directive, Mi-
FID). MiFID ersätter investeringsdi-
rektivet (ISD) från 1993. Syftet med 
MiFID är att skapa förutsättningar för 
effektiva och väl fungerande markna-
der för finansiella instrument, att öka 
konkurrensen på dessa marknader och 
säkerställa ett gott investerarskydd. 
Förbundet är positivt till en ökad in-
tegration och harmonisering av regel-
verket, speciellt vad avser det förbätt-
rade investerarskyddet.  

MiFID ålägger medlemsstaterna 
att införa gemensamma regler för vär-
depappersbolag och reglerade mark-
nader – det vill säga den verksamhet 
som i Sverige bedrivs av börser och 
auktoriserade marknadsplatser. Mi-
FID-direktivet föranledde regeringen 
att tillsätta en utredning vars uppdrag 
var att analysera vilka ändringar som 
krävs i det nuvarande svenska regel-
verket för en anpassning till MiFID-
direktivet. Aktiespararna deltog med 
en representant i utredningen och in-
bjöds också att lämna synpunkter på 
Värdepappersmarknadsutredningens 
huvudbetänkande, En ny lag om vär-
depappersmarknaden (SOU 2006:50). 
Aktiespararna välkomnade utredning-
ens slutsatser och ställde sig i stort 
bakom dessa. 

Remissvar lämnade under 2006
Justitiedepartementet
• En ny lag om värdepappers-

marknaden (SOU 2006:50 och 
2006:74)

• Fondkommission – och en ny 
kommissionslag (SOU 2005:120)

• Könsfördelningen i bolags- 
styrelser (DS 2006:11)

• Några aktiebolagsrättsliga frågor

• Promemoria – elektronisk  
ingivning till bolagsverket

Finansdepartementet
• Aktiekontrolluppgiftsutredning-

ens betänkande Värdepapper och 
kontrolluppgifter (SOU 2006:35)

• Informationskrav i noterade  
företag med mera (DS 2006:6)

• Svårnavigerat? Premiepensions-
sparande på rätt kurs (SOU 
2005:57)

• Promemoria – flytträtt för  
försäkringssparande

• Promemoria – Inlösen av minori-
tetsaktier i försäkringsbolag

CESR
• Consultation paper on possible 

implementing measures concer-
ning the transparency directive

Rådgivning
Medlemmarnas behov av rådgivning 
var under 2006 fortsatt stort med när-
mare fem tusen behandlade ärenden 
och som störst under deklarationspe-
rioden och inför årsskiftet. 

Behovet av rådgivning gäller 
främst aktiebeskattning och uppköps-
erbjudanden. Aktiespararnas aktieju-
ridiska rådgivning sker per telefon, 
via e-post, brev och fax. Många med-
lemmar har problem med att deklarera 
sina aktieaffärer på grund av ett alltför 
komplicerat deklarationssystem. 

För att underlätta deklarationsar-
betet tar Aktiespararna varje år fram 
Deklarationsspecialen, en mycket 
uppskattad produkt som publiceras 
som bilaga i tidningen Aktiespararen. 

Internationellt samarbete
Målet med Aktiespararnas internatio-
nella arbete är att inhämta och sprida 
kunskaper och erfarenheter samt på-
verka förutsättningarna för aktiespa-
rande positivt i såväl Sverige som ut-
omlands, i första hand inom EU.

Euroshareholders
Euroshareholders är en sammanslut-
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Planer inför 2007
Aktiespararnas aktiva arbete med att förbättra vill-
koren för medlemmarna fortsätter. Speciell upp-
märksamhet kommer att ges till de cirka 200 mindre 
marknadsnoterade bolagen där minoritetsaktieägar-
nas intressen bör bevakas ytterligare. Under året ska 
nya medarbetare rekryteras och en fördjupad utbild-
ning av Aktiespararnas bolagsstämmobevakare ge-
nomföras.

Aktiespararnas samarbete med systerorganisa-
tionerna i de nordiska länderna ska öka för att täcka 
behovet av information om den gemensamma nord-
iska börslistan och det ökande intresset för ägande av 
utlandsregistrerade bolag. 

Aktiespararna kommer att lägga mer kraft på 
att arbeta för en bättre aktiebeskattning. Media ska 
användas i större utsträckning, till exempel genom 
debattartiklar, vilka även ska distribueras till lokalav-

delningarna för införande i lokalpressen. Möten ska 
anordnas med de politiska partierna och seminarier/
debatter arrangeras. 

Aktiespararna ska arbeta för att det ska bli enk-
lare att deklarera. 

Aktiespararna är representerat i det pågående ar-
betet inom EU, där målet är att skapa en integrerad 
finansmarknad, och inom olika andra pågående arbe-
ten, exempelvis inom OECD.

Aktiespararna ska genom styrelserepresentation 
i olika internationella samarbetsorganisationer, som 
WFIC (World Federation of Investors) och Eurosha-
reholders, främja och försvara aktieägares rättighe-
ter.

Aktiespararna avser att bedriva aktiv bevakning 
och opinionsbildning inom fondområdet i enlighet 
med Aktiespararnas fondpolicy.

ning av 28 europeiska aktiespararor-
ganisationer. Euroshareholders grun-
dades 1992 och har sitt sekretariat i 
Bryssel under ledning av Jean-Pierre 
Paelinck, Belgien. 

Ordförande i Euroshareholders 
under 2006 var Peter Paul de Vries, 
Holland. De svenska, tyska och hol-
ländska aktiespararorganisationerna 
svarar för huvuddelen av finansiering-
en av sekretariatet. Som en följd av 
detta innehar dessa tre organisationer 
ständigt ordförandeposten eller någon 
av de två vice ordförandeposterna.

Euroshareholders arbete är främst 
inriktat mot lagstiftning och regelverk 
inom börs- och värdepappersområdet 
inom EU och möjliggör för Aktiespa-
rarna att verka för svenska aktieäga-
res intressen i Europa. Under 2006 
höll Euroshareholders fyra general-
församlingar. En viktig händelse var 
utvidgningen av Euroshareholders till 
de nya medlemsländerna. Under 2006 
aktiverade Euroshareholders sin roll 
som lobbyorganisation mot CESR 
och de olika EU-organen.

World Federation of  Investors 
World Federation of Investors (WFIC) 
strävar efter att bli erkänd som den 
ledande organisationen för enskilda 
aktiesparare och aktiesparklubbar i 
världen och att uppnå global accep-
tans för WFICs idéer och principer. 

WFICs uppgifter är att främja utbild-
ning i aktiesparande, att främja och 
försvara aktiesparares rättigheter samt 
att stödja bildandet och utvecklingen 
av framgångsrika nationella aktiespa-
rarorganisationer. 

WFIC har ett tjugotal medlems-
organisationer representerande sex 
världsdelar. Medlemmarna möts en 
gång per år. Det senaste mötet ägde 
rum i oktober i Tokyo, Japan. Mötet 
ägnades primärt åt utbildningsfrågor, 
men även frågor om aktieägares rät-
tigheter och medlemsrekrytering be-
handlades. Kenya invaldes som ny as-
socierad medlem. Ordförande i WFIC 
är Lars-Erik Forsgårdh.

Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy
uppdaterades under hösten 2006.

Äganderätt
Den enskilda äganderätten är grunden 
för ett demokratiskt samhälle, mark-
nadsekonomi och en fungerande aktie-
marknad. Aktiespararnas arbete för att 
stärka det äganderättsliga skyddet be-
drevs liksom tidigare inom ramen för 
Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandet är en 
ideell förening som består av Fastig-
hetsägarna, Lantbrukarna, Svensk Han-
del, BostadsrättsCentrum, Jordägarför-
bundet, Villaägarna och Aktiespararna. 
Ägarfrämjandets uppgift är att främja 
personligt ägande. Ägarfrämjandet 
verkar för att öka förståelsen och res-
pekten för det personliga ägandet och 
för att stärka egendomsskyddet genom 
förbättring av lagstiftningen och dess 
tillämpning. 

Ägarfrämjandet har publicerat ett 
20-tal skrifter som behandlar konkreta 
äganderättsfrågor samt en bok, Ägan-
derätten – Ansvar – Skydd. Under 
2006 arrangerade Ägarfrämjandet ett 
seminarium på temat Många upplever 
att äganderätten är hotad, samt en stu-
dieresa till EU-domstolen och den eu-
ropeiska revisionsrätten. Vidare bedrev 
Ägarfrämjandet opinionsarbete för att 
få till stånd en debatt om äganderätts-
frågorna inför riksdagsvalet. Ordföran-
de i Ägarfrämjandet är Sten Svensson. 
Aktiespararna representerades under 
2006 av Lars-Erik Forsgårdh, som 
innehar vice ordförandeposten.
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2006 rekryterades och utbildades ett 
hundratal nya ledamöter. Fler yngre 
och fler kvinnor söks till lednings-
gruppsarbetet för att få mer blan-
dad sammansättning och en bredare 
kompetens. För att stimulera arbetet 
i ledningsgrupperna erbjuds ett antal 
förmåner i form av utbildningar, ra-
batt på aktielitteratur, tillgång till ana-
lysprogrammet Hitta kursvinnare och 
billigare aktiehandel via Aktieinvest. 
Utöver detta genomförs regionala ak-
tiviteter för att visa uppskattning av 
ideella insatser.

Lokalavdelningsverksamheten
Aktiespararnas lokala verksamhet är 
fördelad på fyra regioner: Nord (21 
avdelningar), Öst (44), Väst (43) och 
Syd (42). Örebros lokalavdelning 
överfördes 2006 enligt lednings- 
gruppens önskemål till region Öst. 
Verksamhet i två vilande lokalavdel-
ningar har återstartats. När förutsätt-
ningarna blir gynnsamma kommer 
nya lokalavdelningar att bildas. Målet 
med minst fyra träffar per år och lokal-
avdelning har infriats mer än väl. In-
riktningen under 2006 var oförändrat 
antal lokalavdelningar och en bredd-
ning av verksamheten i enlighet med 
Aktiespararnas förnyelseprogram. 

Genombrott för fonder
Fördjupningen i fonder fick sitt ge-
nomslag i lokalavdelningsverksam-
heten. Närmare hälften av lokalav-
delningarna hade ett inslag om fonder 
under 2006. Förutom fondinslag som 
del av träff erbjöds medlemmarna spe-
ciella fondkvällar, fonddebatter och 
PPM-tema. Intresset från fondförval-
tarna att delta i de lokala träffarna var 
stort. Lokala företagsbesök och resor 
ökade markant under 2006 och var 
mycket populära hos medlemmarna. 
Under hösten ökade insatserna för att 
möta nya målgrupper såsom kvinnor 
och yngre. 

Aktiedagarna i ny form
Under 2006 genomfördes ett tiotal 
aktie- och fonddagar med företags-

presentationer, seminarier och inves-
terarmässor. Nytt från och med 2006 
är att fonder får en mer framträdande 
roll och därigenom skapas en möjlig-
het att intressera en bredare publik 
för dessa evenemang. Målet med ak-
tie- och fonddagarna är att i ett större 
geografiskt område öka intresset för 
aktier som sparform och väcka besök-
arnas nyfikenhet för att sedan besöka 
de lokala aktieträffarna. Intresset för 
dessa evenemang är stort med besök-
arantal som varierar mellan 400 och 
2 000 personer. Aktie- och fonddagar 
anordnades i Kalmar, Lund, Kristi-
anstad, Malmö, Jönköping, Karlstad, 
Borås, Falköping, Göteborg, Stock-
holm och Umeå.

Aktiespararnas  
Riksmästerskap i Golf
Arrangemanget 2006 blev det största 
någonsin och Aktieslaget är nu en 
av de största golftävlingarna i lan-
det. Närmare 1 850 aktieintresserade 
golfare spelade kvalspel på 29 platser 
runt om i landet. I fyra regionfinaler 
kvalificerade sig spelarna för finalen 
i Turkiet. Förutom att golfen ska vara 
en medlemsvårdande aktivitet är av-
sikten med tävlingen att bjuda in ak-
tieintresserade golfare till aktieträffar 
och rekrytera nya medlemmar. Över 
200 nya medlemmar rekryterades un-
der 2006 via Aktiespararnas Riksmäs-
terskap i Golf.

40-årsjubiléet
Under hösten presenterade lednings-
grupper ”Aktiespararna 40 år” på 
lokala träffar med utgångspunkt från 
ett utsänt OH-material. Många lokal-
avdelningar firade under hösten så-
väl egna som förbundets jubileum på 
olika sätt.

Rekordmånga pressinslag
Lokalavdelningarnas marknadsföring 
via PR-inslag i lokal massmedia slog 
rekord 2006. Närmare 600 inslag i 
105 lokaltidningar bidrog till att skapa 
en positiv bild av Aktiespararna och 
den lokala verksamheten. Under året 

Medlemsaktiviteter och Medlemsservice 

Aktiespararna ska säkerställa att med-
lemmarna fortlöpande får tillgång 
till aktuell och för ett lönsamt aktie-
sparande ändamålsenlig information. 
Medlemmarna ska vara väl infor-
merade om aktuella aktiviteter inom 
Aktiespararna, såväl centralt som lo-
kalt. Medlemsaktiviteters verksamhet 
omfattar lokalavdelningsverksamhet 
med aktieträffar, företagsbesök, resor, 
aktie- och fonddagar, lunchmöten och 
aktiegolf som anordnas i samarbete 
med Aktiespararnas lokalavdelningar 
i de fyra regionerna. 

Förutom alla de ideellt arbetande 
i lokalavdelningarna arbetade sex 
personer med Aktiespararnas Med-
lemsaktiviteter och tre med Medlems-
service vid utgången av 2006. Årligen 
återkommande möten med lednings-
grupper som anordnas från centralt 
håll är årskongressen, regionkonfe-
renser och närområdesträffar.

Ideella insatser avgörande
De 980 förtroendevalda ledamöterna 
i Aktiespararnas 150 lokalavdelningar 
är basen för Aktiespararnas verksam-
het. Utan engagemang och insatser 
från dessa personer vore det omöjligt 
att årligen erbjuda drygt 1 000 upp-
skattade aktieträffar runt om i landet.

Rekrytering och utbildning av led-
ningsgruppsledamöter är avgörande 
för Aktiespararnas framtid. Under 

Claes-Göran Olsson
Chef Medlemsaktiviteter och  
Medlemsservice
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Deltagarna i Aktieslagets finalspel i 
Turkiet.

som tvådagarskonferenser under sep-
tember och oktober i Hässleholm, 
Borås, Västerås och Höga Kusten. 
Övergången till tvådagarskonferenser 
mottogs mycket positivt av deltagarna 
och ett liknande upplägg föreslogs för 
2007. Stadgeenligt nominerades leda-
möter till förbundets valberedning.

En nyhet på årets konferenser var 
en tankesmedja, vars syfte var att 

tog förbundet centralt fram förslag till 
redaktionella texter kring aktieskatter 
och det idépolitiska programmet vilka 
lokalavdelningarna kunde sända ut 
för införande i lokala media.

Jubileumskongress med fest
Årskongressen 2006 i Stockholm ge-
nomfördes i 40-årsjubileets tecken. 
Förutom den vanliga agendan presen-
terades Aktiespararnas nya idépolitis-
ka program – ett gemensamt avstamp 
inför 2010 och en viktig fortsättning 
av förnyelseprogrammet. I samband 
med årskongressen genomfördes två 
ekonomidagar på Älvsjömässan med 
många företagspresentationer och se-
minarier. Tyvärr motsvarade inte före-
tagens intresse att ställa ut på inves-
terarmässan förväntningarna. 

Jubileumskongressen avslutades 
med en 40-årsbankett i Stockholms 
Stadshus med över 600 gäster.

Regionkonferenser och  
närområdesträffar
Regionkonferenserna genomfördes 2006 

I debatten ”Börsläget 2006” på aktiedagen 
i samband med årskongressen deltog 
Björn Davegårdh, Börsveckan, Mats 
Jonnerhag, Börsinsikt/United Brokers, 
Henrik Källén, Avanza, Peter Malmqvist, 
Nordnet, Mathias Wallerström, Danske 
Capital, och Peter Wärléus, Hagströmer & 
Qviberg.

Under 2006 utarbetades Aktiespararnas 
idépolitiska program i samarbete med 
ledningsgrupperna.

fånga in tankar och idéer till Aktie-
spararnas utveckling de kommande 
åren. Idéerna påverkade förbundets 
strategiarbete under hösten och en 
sammanfattning och prioriteringslista 
kommer att presenteras på närområ-
desträffarna 2007. 

Tävlingen Årets mest kreativa 
träff lanserades av Aktiespararnas nya 
VD. Andra viktiga inslag var presen-
tationer av förbundets marknads- och 
webbsatsning, utfrågning av styrelse-
ledamöterna och förbundets nya VD. 

Ett antal seminarier erbjöds i lin-
je med utbildningsprogrammet för 
ledningsgrupperna, bland annat ak-
tiekunskap, presentationsteknik och 
lokal marknadsföring. De lokala val-
beredarna inbjöds speciellt till regi-
onkonferenserna och genomförde ett 
eget seminarium.

Närområdesträffarna, som ägde 
rum på 21 platser under januari och 
februari, behandlade främst lokala 
frågor och lokalt erfarenhetsutbyte. 
Seminarium för utbildning i Svensk 
kod för bolagsstyrning genomfördes.
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Planer inför 2007
Fokus ska sättas på rekrytering av personer med in-
tresse för fonder och marknadsföring till Aktiespa-
rarnas ledningsgrupper. Ledningsgrupperna ska be-
stå av minst 30 procent kvinnor och fler yngre. 

Nya ledamöter ska erbjudas minst ett utbildnings-
tillfälle med uppföljning. Utbildning ska erbjudas 
alla ledningsgruppsledamöter i enlighet med Aktie-
spararnas medarbetaridé och utbildningsplan. 

Regionerna ska genomföra personliga plane-
ringsmöten med ledningsgrupperna för att stödja det 
lokala utvecklingsarbetet samt stimulera erfarenhets-
utbyte mellan ledningsgrupperna.

Nöjdhetsindex ska tas fram för ledningsgrupper-

na som ska belönas, motiveras och inspireras.
De olika informationskanalerna och dialogen ska 

utvecklas och attraktiva ledningsgruppsförmåner er-
bjudas.

Medlemmarna ska via aktieträffar och andra akti-
viteter informeras och utbildas om bland annat vikti-
gare handlingsalternativ i aktiesparandet, placerings-
strategier och Aktiespararnas Gyllene regler så att de 
kan fatta väl underbyggda placeringsbeslut.

Fortsatta ansträngningar ska göras för att förnya 
och utveckla aktieträffarnas innehåll så att Aktiespa-
rarna kan erbjuda attraktiva träffar och ett varierat 
utbud till fler aktie- och fondintresserade.

Jubileumskongressen i Blå Hallen blev en glad tillställning. En av förbundets grundare, Lars Ramklint, (överst 
i mitten) berättade om glädjeämnen och motgångar vid starten. Förtjänsttecken delades ut av Sten Trolle och 
Lars-Erik Forsgårdh som båda även höll tal. Jan Berglund (längst ned i mitten) var kvällens toastmaster.



�6 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2006

Tidningen Aktiespararen 

Det övergripande målet för tidningen 
Aktiespararen är att underlätta för 
läsarna/medlemmarna att göra bra, 
långsiktiga aktieaffärer. Analysmate-
rialets kvalitet, bredden och variatio-
nen när det gäller utbudet av artiklar 
som rör sparande i aktier och andra 
aktierelaterade instrument, främst ak-
tiefonder, har högsta prioritet i det re-
daktionella konceptet. Andra centrala 
uppgifter för tidningen är att erbjuda 
artiklar av utbildningskaraktär och att 
bilda opinion för de värden som Ak-
tiespararna representerar och arbetar 
för. Som en avslutande fast sektion i 
tidningen finns medlemsinformatio-
nen som bland annat innehåller en 
sammanställning över kommande lo-
kala aktieträffar landet runt.

Under verksamhetsåret utökades 
successivt informationen om fonder 
och fondsparande och bestod vid årets 
utgång av tio fasta sidor i tidningen. 
Ytterligare utökning kommer att ske 
under 2007.

Tidningen har en fast anställd per-
sonal om sex personer, varav en på 
deltid. Två personer har under en stor 
del av året varit föräldralediga, varav 
en ersatts med en vikarie och arbets-
uppgifterna för den andra huvudsak-
ligen fördelats bland övrig, befintlig 
personal. Dessutom har som tidigare 
en kvalificerad till tidningen fast knu-
ten stab anlitats på frilansbasis. 

Tidningsåret 2006
Den ständiga förnyelse- och föränd-
ringsprocess som måste ske för att 
möta en allt mer krävande läsekrets 
har bland annat medfört att materialet 
både breddats och utökats. Under hös-
ten innebar detta att antalet produce-
rade sidor ökade med närmare tio pro-
cent. Genomsnittstidningen innehöll 
92 sidor, jämfört med som tidigare 
vanligtvis 84 sidor, trots att annons-
volymen i stort sett var oförändrad.

Deklarationsspecial, den mycket 
uppskattade bilagan till marsnumret, 
framställdes i samarbete med Intres-
sebevakningen. Spara i aktier-bila-
gan producerades och distribuerades 
tillsammans med november månads 
stornummer, som förutom till med-
lemmarna också skickades ut till cir-
ka 85 000 aktieägare i samverkande 
bolag. Den totala upplagan för no-
vemberutgåvan uppgick därmed till 
160 000 exemplar.

En undersökning gällande 227 
svenska tidningars upplevda egenska-
per bland sina respektive läsare, Or-
vesto Konsument, genomfördes under 
året. Aktiespararen upplevs enligt 
undersökningen som mer informativ, 
analytisk, välinformerad, innehålls-
rik och trovärdig än konkurrenterna 
bland ekonomimagasinen. När det 
gäller kategorin ”mest analytisk” fick 
Aktiespararen det i särklass högsta 
värdet bland samtliga tidningar.

Ekonomin
Tidningen produceras mycket kost-
nadseffektivt. Trots den utökade 
redaktionella produktionen låg net-
tokostnaden för tidningen kvar på un-
gefär 6 kronor per nummer och med-
lem, inklusive Deklarationsspecial, 
Spara i aktier-bilagan samt tidningens 
tjänster på nätet. Kostnaden som andel 
av medlemsavgiften ligger därmed på 
under 20 procent.

Annonskonjunkturen
Annonsintäkterna är tidningens störs-
ta inkomstkälla. Konkurrensen på an-
nonsmarknaden hårdnade under året, 

inte minst beroende på att ett flertal 
nätbaserade och helt annonsfinansie-
rade ekonomitidningar startat. Den 
långsiktiga och systematiska bear-
betningen av annonsörer resulterade 
ändå i att de externa annonsintäkterna 
kunnat bibehållas på en nivå kring 7 
mkr. För att kunna återkomma till de 
senaste årens positiva utveckling för 
Aktiespararens annonsförsäljning, har 
ytterligare säljresurser rekryterats in-
för 2007. 

Upplagan
Aktiespararnas medlemsantal styr 
till stor del tidningens upplaga. Detta 
innebar ännu ett år med sjunkande 
upplaga, från 71 700 exemplar 2005 
till 70 200 exemplar 2006.

Räckvidden, alltså antalet läsare 
enligt undersökningsföretaget Orves-
tos mätningar, har dock ökat. Under 
det andra tertialet 2006 hade tidning-
en i genomsnitt 158 000 läsare. Under 
motsvarande period 2005 var antalet 
läsare enligt Orvesto 146 000, vilket 
innebär en ökning med 8 procent. An-
talet medlemmar sjönk under samma 
period med 2,7 procent.

Gunnar Johansson
Chefredaktör Aktiespararen
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Planer inför 2007
Det opinionsbildande materialet ska ges en mer fram-
trädande plats i tidningen. Fondmaterialet ska utökas 
med ännu en sida med konkret PPM-information och 
placeringsråd.

För att ytterligare öka annonsintäkterna ska bear-
betningen av börsbolagen utökas, nya annonskoncept 

utvecklas och en satsning på temainriktade nummer 
planeras.

En förutsättningslös genomgång av tidningens 
struktur och layout – främst med målet att tilltala och 
öka intresset bland yngre medlemmar och kvinnor 
– kommer att ske fortlöpande under året.

Aktiespararen rapporterade om 2006 års stora förbundshändelser: Aktiespararnas 40-årsjubileum, 
Lars-Erik Forsgårdhs avgång som VD och förbundets nya VD, Elisabeth Tandan.

Årets speciella inriktning mot kvinnor avspeglades i omslagen till 
Deklarationsspecial 2006 och Spara i aktier-bilagan.
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Aktiespararna Kunskap

till 34 (33) procent av försäljningen. 
Försäljningen totalt sett ökade med 
19 procent jämfört med 2005. Ak-
tiespararna Kunskap omsatte under 
året 4 865 (4 087) tkr. Aktiespararna 
Kunskap hade under året 2,3 (2) an-
ställda.

Medlemsutbildning
Genom utbildningsmodellen Aktiekun-
skap ABC får medlemmarna nödvän-
diga kunskaper för att kunna bedriva 
ett regelbundet och lönsamt aktiespa-
rande. Aktiekunskap ABC marknads-
förs genom studieförbunden, främst 
Medborgarskolan. Under 2006 utbil-
dades 1 040 (820) aktiesparare i Ak-
tiekunskap via studieförbunden. Som 
alternativ till studiecirklar finns även 
internetbaserade självstudiekurser. 
Under 2006 utbildades 5 300 (3 670) 
aktiesparare i aktiekunskap via inter-
netutbildningarna.

Hitta kursvinnare
Fler och fler av medlemmarna använ-
der Aktiespararnas analysprogram 
Hitta kursvinnare som beslutsstöd för 
sina aktieaffärer. Cirka 6 procent (cir-
ka 5 000 personer) av medlemmarna 
är för närvarande aktiva användare 
och på sikt är målet minst 10 procent. 
Programmet säljs också utanför med-
lemskretsen, som ett kombinationser-
bjudande med program och medlem-
skap tillsammans.

I programmet ingår moduler för 
fundamental aktieanalys, teknisk 
analys, portföljhantering och nyck-
eltalssortering. Programmet finns 
i två varianter, Bas och Pro. Båda 
innehåller alla fyra grundmodulerna, 
men Pro innehåller dessutom fler 
avancerade funktioner och mer data 
om företagen. Under 2006 byggdes 
portföljhanteringsmodulen om helt. 
På ett lättöverskådligt sätt visas rea-
liserade/orealiserade vinster och för-
luster i portföljen. Dessutom finns 
ett gränssnitt för att kunna importera 
portföljer från Aktieinvest. På den 
särskilda hemsidan www.hittakursvin-
nare.se ges fördjupad kunskap kring 

användandet av programmet. Under 
året såldes 4 990 (4 690) Hitta kurs-
vinnareabonnemang, varav andelen 
av den mer avancerade versionen Pro 
uppgick till 36 (28) procent.

Genom Aktiespararna Kunskap 
kan medlemmarna till rabatterat pris 
även köpa SPCS Skatt Privat, ett av 
marknadens bästa skatteprogram.

Förlaget
Aktiespararna Kunskap producerar 
och säljer böcker som används dels i 
Aktiekunskap ABC, dels säljs direkt 
till enskilda medlemmar och privat-
kunder. Utbudet innefattar även ut-
ländska böcker, främst amerikanska. 
Merparten av försäljningen går genom 
den egna internetbokhandeln Kun-
skapsbörsen. Under 2006 producera-
des en ny egen bok, Smallcaphand-
boken. Ett flertal av de egna titlarna 
trycktes tack vare ökande efterfrågan i 
nya upplagor. Under året såldes 9 300 
(7 800) böcker.

Företagssamarbeten
Under adressen www.alltomaktier.se 
finns förbundets aktieinformationssajt 
som tidigare tagits fram i samarbete 
med cirka tio börsbolag. Tjänsten är 
avsedd att höja kunskapsnivån bland 
främst småspararna för att de därige-
nom ska kunna bedriva ett framgångs-
rikt aktiesparande och bättre förstå 
aktiemarknadens förutsättningar. Den 
ska även fungera som en källa för in-
formation för anställda inom börsbo-
lagen.

Ett av Aktiespararnas uppdrag är att 
utbilda medlemmarna i aktiekunskap. 
Alla medlemmar ska ges möjlighet till 
att förvärva de grundläggande kun-
skaper som krävs för att genomföra 
aktieaffärer med god avkastning och 
begränsad risk. Utbildningsbudskapet 
bygger till stor del på Aktiespararnas 
Gyllene regler. De ger medlemmarna 
handfasta råd och betonar betydelsen 
av långsiktighet och riskspridning. 
Alla medlemmar ska också ges möj-
lighet till att förvärva den kunskap 
som krävs för att tillgodogöra sig eko-
nomisk information om börsbolagen 
och omsätta den i sina placerings-
beslut. Med aktieanalysprogrammet 
Hitta kursvinnare har medlemmarna 
fått ett unikt verktyg att använda för 
att fatta rätt beslut vid sina aktieaffä-
rer.

Verksamheten bedrivs inom föl-
jande områden: medlemsutbildning, 
programvaror, förlagsverksamhet och 
företagssamarbeten.

En allt större andel av medlem-
marna efterfrågar olika utbildnings-
produkter från Aktiespararna Kun-
skap. För tredje året i rad ökade 
försäljningen av programvaror, böck-
er och utbildningsmaterial. Aktiespa-
rarna Kunskap hade under 2006 cirka 
17 600 kunder. Analysprogrammet 
Hitta kursvinnare blir en allt viktiga-
re del av verksamheten och uppgick 

Christophe Génetay
Chef Aktiespararna Kunskap
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Planer inför 2007
Medlemsutbildningen ska föränd-
ras och moderniseras så att den 
möter medlemmarnas behov av 
adekvat utbildning inom aktie- och 
fondområdet. Förändringen innebär 
ett ökat inslag av IT-stöd i läran-
det. Det traditionella klassrummet 
ska kompletteras med det virtu-
ella. Elever och lärare behöver inte 
längre enbart träffas fysiskt utan 
lärandet sker också via webbföre-
läsningar och diskussionsforum. 
Aktiespararna Kunskap ska vara 
avsändare och därigenom expone-
ras varumärket tydligare. 

Aktiespararna ska stå för en 
konsekvent utbildningslinje både 
i upp- och nedgång på börsen. Ut-
bildningsbudskapet baseras på den 
utbildningsmodell Aktiespararna 
Kunskap tagit fram – Aktiekunskap 
ABC. Budskapet ska paketeras på 
olika sätt så att det möter skilda 
målgruppers behov – ungdomar, 
kvinnor, anställda med flera. Ut-
bildning är såväl medlemsvård som 
medlemsvärvning.

Medlemsutbildningen vänder 
sig också inåt i organisationen. För-
troendevalda, och då speciellt de 
utbildningsansvariga, ska göras mer 
delaktiga. Rollen som utbildnings-
ansvarig ska tydliggöras, samtidigt 
som det centrala kansliet fungerar 
som motor.

Böcker, utbildningsmaterial och 
analysprogrammet Hitta kursvin-
nare ska tydligare målgruppanpas-
sas. En nybörjare ska enkelt kunna 
hitta just den bok han/hon behöver 
för att komma igång. Den mer av-
ancerade likaså.

Analysprogrammet Hitta kurs-
vinnare förbättras kontinuerligt 
och nya funktioner skapas för att 
attrahera en större målgrupp bland 
både medlemmar och icke-med-
lemmar. Det avsevärt mycket lägre 
programpriset för medlemmar bör 
innebära att ett flertal nya medlem-
mar kommer in i Aktiespararna tack 
vare programmet, vilket medför att 
Hitta kursvinnare kommer att fung-
era som ett bra medlemsvärvnings-
verktyg.

Hur värderas småbolag? Svaret ges i  
förlagets nya Smallcap-handbok som 
utkom under året.

Hitta kursvinnare – Aktiespararnas  
modell för utvärdering av aktier – finns 
även i bokform.

Cirka 6 procent av medlemmarna 
fattar beslut som sina aktieplaceringar 
med hjälp av analysprogrammet Hitta 
kursvinnare
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 Aktiespararna Företagsutbildning 

Aktiespararna Företagsutbildnings 
uppdrag är att informera och utbilda 
finansmarknadens företag för att öka 
kunskapen i företagen vilket i förläng-
ningen ska gynna den enskilda aktieä-
garen – Aktiespararnas medlemmar. 

Aktiespararnas Företagsutbildning 
utvecklar och genomför seminarier 
och kurser för börs- och finansmark-
nadens företag och till dem rådgivan-
de företag. Utbildningarna arrangeras 
både som öppna endagsseminarier, 
längre kurser eller som skräddarsydda 
företagsinterna utbildningar. Vid ut-
gången av 2006 var två personer an-
ställda inom Aktiespararnas Företags-
utbildning.

Utbildningsmarknaden
Utbildningsmarknaden började åter-
hämta sig något efter fem svaga år. Ut-
bildningsföretagen arbetar inte på en 
marknad med höga marginaler. Bland 
de mindre bolagen, de som omsätter 
mindre än 10 mkr, är vinstmarginalen 

i genomsnitt tre procent. Företagen 
har överlag haft negativa vinstmar-
ginaler under fem av de senaste sju 
åren för att under 2006 åter gå med 
vinst. Aktiespararna Företagsutbildning 
har emellertid under de svaga åren 
klarat sig från förluster och har av 
orderingången under året kunnat no-
tera uppgången i branschen. Det har 
även lättat på finansmarknaden och 
fler företagsledningar än på många år 
har valt att börsnotera sina bolag. För 
nya bolag som börsnoteras erbjuder 
Aktiespararna Företagsutbildning ak-
tuella seminarier samt företagsinterna 
utbildningar. 

Seminarier 
Under 2006 genomförde Företags-
utbildningen öppna seminarier inom 
bland annat följande områden:

• Nya Aktiebolagslagen – lagen 
trädde i kraft den 1 januari 2006.

• Hur man ordnar en bolagsstämma 
– praktisk och juridisk vägledning 
om genomförandet av stämman.

• Hur man informerar aktieägare, 
analytiker och medier – hur man 

Planer inför 2007
Efter utbildningsmarknadens positiva utveckling un-
der året är bedömningen att den kommer att stabili-
seras under 2007. 

Fler företag står i kö för att börsnoteras och Fö-
retagsutbildningen kommer att erbjuda utbildning av 
personalen inför de förändringar vad gäller regelverk 
med mera som kommer att gälla för dem. 

Företagsutbildningen planerar bland annat föl-
jande kurser och seminarier inför 2007:
• Bolagets väg till börsen
• Incitamentsprogram
• Investor Relation funktionen
• Hur man ordnar en bolagsstämma
• Nya redovisningsregler för börsbolag
• Licensieringskurs inför SwedSecs test 
 

utvecklar och förnyar investerar-
kontakter.

• Bolagets väg till börsen – hur man 
skapar bästa möjliga förutsätt-
ningar inför en börsnotering. 

• Förbättra avkastningen på kapita-
let – seminarium för föreningar, 
organisationer och stiftelser.

Licensieringskursen
Det är ett fortsatt stort intresse bland 
de anställda på kapitalförvaltnings-
marknaden att bli SwedSec-licensie-
rade, det så kallade Mäklarkörkortet. 
Licensen är ett krav för att få arbeta 
med privatekonomisk rådgivning.

Under 2006 genomförde Före-
tagsutbildningen den sex dagar långa 
kursen, som förbereder de som ska 
avlägga provet, vid totalt sex tillfäl-
len.

Företagsinterna utbildningar
De företagsinterna utbildningarna stod 
under hösten 2006 i fokus. Många fö-
retag valde att genomföra till exempel 
SwedSec-utbildningen som företags-
intern kurs, dag- eller kvällstid. 

Viveca Wallén Vrenning
Chef Aktiespararna Företagsutbildning

Under 2006  
ordnades totalt 
12 seminarier 
och 6 kurser.
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Aktieinvest

sparprogram i samarbete med note-
rade bolag, dels emittentservice, där 
Aktieinvest erbjuder administrativa 
tjänster vid exempelvis emissioner. 

Vid utgången av år 2006 hade 
Aktieinvest totalt cirka 112 000 depå- 
och fondkunder. Antalet anställda 
uppgick vid utgången av 2006 till 
29 (26). Omsättningen uppgick till 
48 (40) mkr och rörelseresultatet till 
5,2 (0,2) mkr. För Aktieinvests privat-
tjänster ökade antalet affärer per depå 
och månad med 27 procent jämfört 
med 2005 samtidigt som antalet de-
påer ökade med 4 procent till 71 400 
depåer. De totala courtageintäkterna 
ökade med 24 procent jämfört med 
2005, vilket främst förklaras av en 
dryg fördubbling av courtageintäkter-
na för BörsOrder. Men också antalet 
autogiroanslutningar ökade jämfört 
med föregående år. 

Den nya Internetdepån, som lan-
serades i oktober månad, var en annan 
bidragande faktor till de högre cour-
tageintäkterna. 

Aktieinvest Privattjänster
Inom affärsområdet Aktieinvest Pri-
vattjänster ingår fyra depåtjänster: 
Aktieinvest Bas, Aktieinvest Pension, 
Aktieinvest Junior och Aktieinvest 
Klubb. Gemensamt för dessa tjänster 
är att kunden erbjuds möjlighet att 
med både mindre och större belopp 
bygga och underhålla ett aktie- och 
fondsparande med god riskspridning 
till låga kostnader. 

Aktieinvest Bas är Aktieinvests 
grunddepå vilken möjliggör sparande 
både i aktier och i fonder. Aktieinvest 
Pension är en tjänst för avdragsgillt 

pensionssparande direkt i aktier och 
fonder inom ramen för det individu-
ella pensionssparandet (IPS). Aktie-
invest Klubb är depåtypen för aktie-
sparklubbar och för depåer med flera 
ägare. Aktieinvest Junior är en tjänst 
som möjliggör ett kostnadseffektivt 
sparande i enskilda aktier och fonder 
för minderåriga.

Under året förstärktes medlems-
erbjudandet till medlemmar i Ak-
tiespararna och Unga Aktiesparare 
vilket möjliggör för dem att handla i 
aktier och fonder till ännu lägre pri-
ser än tidigare. Dessutom förändrades 
avgiftsstrukturen för att stimulera ett 
kontinuerligt månadssparande. Den 
som gör minst tre affärstransaktioner 
per kalenderkvartal betalar numera 
ingen depåavgift. Aktieinvests kund-
stock av direkta depå- och fondkunder 
växte under året med 7 procent. 

Börs-SM
Börs-SM har sedan starten arrangerats 
av tidningarna Dagens Industri och 
Aktiespararen, som uppdragit åt Ak-
tieinvest att administrera tävlingen. 
Till tävlingsstarten år 2006 anmäldes 
drygt 19 200 (8 200) portföljer, vilket 
var mer än en fördubbling jämfört 
med året innan. En bidragande orsak 
till den kraftiga ökningen av antalet 
tävlingsportföljer var den kundunder-
sökning av tidigare deltagare i Börs-
SM som genomfördes under 2005. 
Denna föranledde en rad förändringar 
inför 2006 års tävling. Bland annat 
sänktes insatsen från 10 000 kronor 
till 5 000 kronor samtidigt som an-
talet tävlingsportföljer per deltagare 
begränsades. 

Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är 
ett av Sveriges Aktiesparares Riks-
förbund helägt dotterdotterbolag. I 
Aktiespararnas verksamhetsidé åter-
finns Aktieinvests uppdrag, nämligen 
”att erbjuda unika aktiehandelstjäns-
ter för privatpersoner som vill spara 
framgångsrikt i aktier och känna sig 
trygga”. Tjänsterna erbjuds även en 
vidare krets. Verksamheten omfat-
tar tre huvudområden: Aktieinvest 
Privattjänster, Fondverksamhet och 
Företagstjänster. De senare omfattar 
företagssamarbeten och emittentser-
vice. 

Aktieinvest Privattjänster omfattar 
depåbaserat aktie- och fondsparande 
för i huvudsak privatpersoner. Tjäns-
terna är direkt anpassade till ett spa-
rande i enlighet med Aktiespararnas 
Gyllene regler. Fondverksamheten 
omfattar den egna indexfonden Aktie-
spararna Topp Sverige. Företagstjäns-
ter omfattar dels företagssamarbeten, 
vilket innebär olika typer av aktie-

Andreas Johansson
VD Aktieinvest

Genom Aktieinvest Portfölj-
Order finns möjlighet att 
investera i färdiga aktie-  
och fondportföljer.
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Planer inför 2007
Under 2007 kommer Aktieinvest att fokusera starkt 
på att öka kundernas nettosparande och att hjälpa 
kunderna till ett framgångsrikare sparande. Aktiein-
vest har också som mål att uppnå en växande kundbas 
räknat i antal depåer samt en tillväxt i antalet trans-
aktioner. Ett annat viktigt mål är att skapa ytterligare 

mervärde för Aktieinvests primära målgrupp – med-
lemmarna i Aktiespararna och Unga Aktiesparare. 
Aktieinvest kommer att prioritera systemutveckling 
som underlättar sparandet för kunden och göra det 
enklare för dem som inte är kunder att komma igång 
med sitt sparande. 

En av Aktieinvest Fondkommissions 
mäklare, Håkan Lyander, framför 
mäklarbordet. 

Fondförvaltning
Fondverksamheten förvaltar och ad-
ministrerar indexfonden Aktiespa-
rarna Topp Sverige. Genom ett netto-
inflöde om cirka 70 mkr, tillsammans 
med årets börsuppgång ökade det för-
valtade kapitalet till 1 101 (866) mkr. 
OMXS30-index gick under året upp 
med 19,5 (29,4) procent och fonden 
med 22,2 (32,9) procent. Det aktiva 
ägaransvaret och de låga avgifterna är 
fondens starkaste konkurrensfördelar 
som sannolikt bidragit till att fonden 
under 2006 hade ett positivt nettoin-

Aktieinvests produkter presenterades 
vid samtliga Stora Aktie- och Fonddagar 
under 2006. På bilden ses bland andra 
Aktieinvests VD Andreas Johansson 
(längst till höger).

flöde. År 2006 hade fonden en TKA 
(totalkostnadsandel) på 0,32 (0,31) 
procent vilken är bland de lägsta på 
aktiefondmarknaden.

Företagstjänster – samarbeten 
och emittentservice
Under 2006 kunde det program om 
matchning som såldes in under 2005 
tas i bruk. Inga nya program såldes in 
under året. 

Den samlade kompetens som finns 
inom Aktieinvest avseende värdepap-
persadministration och aktiemarkna-

dens regelverk, samt de stora grupper 
som kan erbjudas att delta i ägar-
spridningar, gör att Aktieinvest är en 
mycket intressant samarbetspartner 
för emittenter och andra emissionsin-
stitut. 

Aktieinvest erbjuder en exklusiv 
kanal för emissioner och service till 
emittenter. Det kan vara alltifrån inci-
tamentsprogram för personal till olika 
typer av emissioner som registreras 
hos VPC. Lösningarna är mycket 
kostnadseffektiva. Under år 2006 ge-
nomfördes cirka 30 uppdrag.
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 Aktiespararnas Kapitalförvaltning

relser fattar beslut om förändringar i 
kapitalförvaltningsinstruktionen. Fi-
nanskommittén har det operativa an-
svaret för att föreskrifterna följs och 
det ingår i Finanskommitténs uppgift 
att följa upp eventuella avvikelser och 
vidta nödvändiga åtgärder.

I Finanskommittén ska ingå leda-
möter som utses gemensamt av för-
bundets och servicebolagets styrelse. 
Förbundets vice ordförande Johan 
Flodström är ordförande i kommit-
tén. Vidare ingår Johan Johansson, 
ledamot av förbundsstyrelsen, Aktie-
invests ordförande Lars-Erik Fors-
gårdh, Jack Junel, ledamot av Aktie-
invests styrelse, samt förbundets VD 
Elisabeth Tandan, från sitt tillträde 
som VD i september 2006.

Årets förvaltningsresultat
2006 års förvaltning var i likhet med 
de tre föregående åren framgångsrik. 

Den totala årsavkastningen uppgick 
till 32,0 (68,7) procent på den del av 
koncernens totala aktieinnehav som 
förvaltas av finanskommittén. Detta 
innehav var vid årets utgång värt 227 
(204) mkr. Innehavet i Avanza mins-
kades från 1,2 till 0,9 miljoner aktier. 
Övriga placeringar i aktier exklusive 
Avanza och Aktiespararna Topp Sve-
rige har gett en totalavkastning på 
drygt 43 procent. Jämförelseindex 
(SIX-RX) uppgick till 28,1 (36,3) 
procent. 

Under året har aktier till ett värde 
av 36,6 mkr nettosålts för att dels om-
placeras, dels finansiera den löpande 
driften. 

Under året har ytterligare 5 miljo-
ner placerats i Guide hedgefond. Vid 
årets slut var marknadsvärdet på an-
delarna i Guide hedgefond värda 16,1 
mkr. Årsavkastningen uppgick till 4,3 
procent.

Målet för Aktiespararnas Kapitalför-
valtning är att inom ramen för en gi-
ven riskpolicy långsiktigt generera så 
stor avkastning som möjligt, för att 
därigenom bidra till förbundets och 
servicebolagets löpande drift. Målet 
är att den totala avkastningen i ge-
nomsnitt över en rullande femårspe-
riod ska uppgå till minst 10 mkr per 
år. Därtill ska det totala kapitalet realt 
behållas intakt. 

Tillgängligt kapital i förbundet 
och servicebolaget ska placeras i vär-
depapper och likvida medel enligt 
fastställda placeringsregler. Utgångs-
punkt för aktieplaceringarna ska vara 
Aktiespararnas Gyllene regler och att 
förvaltningen av Aktiespararnas kapi-
tal sker enligt reglerna i Aktiesparar-
nas Kapitalförvaltningsinstruktion.

Beslutsordning
Förbundets och servicebolagets sty-

Avkastning aktieförvaltning

Koncernen

Belopp i tkr Marknadsvärde Nettoförändringar Värdeförändringar Värdeförändringar

 2005-12-31  realiserad orealiserad 

 203 720 -36 599 �� 090 �5 979

Belopp i tkr Marknadvärde Utdelning Total avkastning %

 2006-12-31

 227 �90 5 �52 65 22� 32,0

Hedgefond

Belopp i tkr Marknadsvärde Nettoförändringar Värdeförändringar Värdeförändringar

 2005-12-31  realiserad orealiserad 

 �0 �68 5 �88 - �88

Belopp i tkr Marknadvärde Utdelning Total avkastning %

 2006-12-31

 �6 ��� �88     676   �,3
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Marknadsföring 

En förutsättning för framgång när Ak-
tiespararna driver olika intressefrågor 
är bland annat ett stort medlemsantal 
och en god ekonomi. Aktiespararna 
verkar därför för att öka medlems-
antalet. Verksamheten omfattar med-
lemsvärvning, medlemshantering och 
service till medlemmarna med med-
lemsregistrering som bas. Fyra perso-
ner arbetar med marknadsföring.

Den goda börsutvecklingen till 
trots var allmänheten under 2006 fort-
farande försiktiga sparare i enskilda 
aktier och aktiefonder. Placeringsfor-
mer som upplevs som tryggare, såsom 
räntefonder och aktieindexobligatio-
ner, hade däremot framgång. Enligt 
statistik från VPC minskade antalet 
enskilda aktieägare med 76 000 per-
soner under 2006. Allt detta samman-
taget innebar fortsatt press på Aktie-
spararnas medlemstal. 

Ny kommunikativ strategi och 
webbplats
Som ett led i Aktiespararnas beslu-
tade förnyelseprogram ökade fokus 
på marknadsföring under 2006 och 
marknadskampanjen präglade året. 
En kommunikativ strategi för all 
marknadsföring togs fram och en 
ny webbplats producerades, där fem 
gamla webbplatser slogs ihop till en 
mer besöksvänlig version med visio-
nen att bli ”Sveriges forum för aktie- 

och fondsparande”. Webbplatsen är 
uppbyggd för att kunna konkurrera 
med de nyaste, där gränsen mellan an-
vändare och utgivare suddas ut. Funk-
tioner för att kommentera, betygssätta 
och diskutera är integrerade överallt 
på webbplatsen. 

Idag har Aktiespararna över 7 000 
personer registrerade på webben med 
målet att nå minst 10 000 år 2007.

Kraftfull kampanj 
Starten av den nya webbplatsen följdes 
av den mest omfattande marknadsfö-
ringskampanjen i Aktiespararnas his-
toria. Målet är att ett medlemskap i 
Aktiespararna ska bli det naturliga 
valet för alla aktie- och fondintresse-
rade. 

Kampanjen utgjorde starten för 
förbundets marknadsföring de när-
maste åren. Den riktade sig främst 
till kvinnor mellan 30 och 50 år och 
kopplade ihop aktiesparandets lång-
siktiga överlägsenhet som sparform 
med vissa konsumtionsvarors kortli-
vade värde. Kampanjen gick utomhus 
i Stockholm, Göteborg och Malmö 
och fick där stor uppmärksamhet. Ak-
tiespararna syntes i stort sett i alla de 
stora regionala tidningarna i Sverige, 
i en rad magasin under hösten samt på 
större webbplatser och i ett direktut-
skick. 

Kampanjen fick stor uppmärk-
samhet och blev mycket omskriven. 
Mätningar på annonserna visar att 
ungefär 40 procent uppmärksammat 
dem, att kampanjen väckt intresse 
hos målgruppen och att man blivit 
positivt inställd till Aktiespararna. 
Utomhuskampanjen exponerades för 
totalt 800 000 personer och print-an-
nonserna för 2 000 000 personer. Ge-
nom direktreklam till mer än 200 000 
och online-annonseringen nåddes 
ännu fler.  Trafiken på förbundets nya 
webbplats ökade med 300 procent un-
der kampanjperioden. Under kampan-
jen genomfördes också en värvartäv-
ling hos lokalavdelningarna för att få 
ytterligare effekt.

Aktiespararnas tjänster paketera-

des tydligare i det mycket uppskat-
tade Baspaketet. Förutom tidningen 
Aktiespararen innehöll Baspaketet 
Aktie- och Fondhandboken, tre må-
nader ”prova på Hitta kursvinnare”, 
gratis depå på Aktieinvest med flera 
medlemsförmåner. 

Totalt gav kampanjen 2 317 nya 
medlemmar och blev ett bra avstamp 
för Aktiespararnas långsiktiga mål att 
bli det självklara valet för aktie- och 
aktiefondintresserade. 

Medlemstal och rekrytering
Under 2006 fick förbundet totalt 9 625 
nya medlemmar varav 548 var åter-
värvade. Marknadsaktiviteterna var få 
under våren medan höstens ovan be-
skrivna stora kampanj planerades. 

Nyhetsbrev och Baspaket ökar 
medlemsvärdet
En stor nyhet under 2006 var nyhets-
brevet via e-post som utkommer var-
annan vecka men med avsikt att bli ett 
veckobrev. Nyhetsbrevet innehåller 
egna analyser, sammanfattning från 
Wall Street, ett par pejlingfrågor från 
Pejlingpanelen och sammanfattar ny-
heter från bolagsbevakarna. 

Aktiespararnas rika flora av med-
lemserbjudanden innefattade under 
2006 tidigare nämnda Baspaket till 
nya medlemmar, tidningen Aktiespa-
raren, aktieträffar, aktiejuridisk råd-
givning och övriga medlemsförmå-
ner.

I övrigt togs nytt OH-material 
fram i samband med höstkampanjen 
för att presentera medlemsvärdet på 
aktieträffar och aktiedagar. Likaså 
producerades en ny medlemsbroschyr 
med den nya kommunikationsstrate-
gin som grund. 

Processen för medlemsavisering 
gicks noga igenom under året. Det re-
sulterade i att aviseringarna nu är mer 
anpassade efter vilken typ av med-
lemskap personen har och hur länge 
han/hon varit medlem. I samband 
med detta gjordes medlemskortet om 
till en mer lätthanterlig form. Kortet 
sänds nu i välkomstbrevet istället för 

Thomas Bergbom
Marknadschef



25Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2006

Planer inför 2007
Aktiespararna kommer att fortsätta fokusera på värv-
ning och rekrytering. Med utgångspunkt i en mål-
gruppsanalys ska Aktiespararnas erbjudanden och 
kommunikation medlemsanpassas och fokuseras på 
direkt rekrytering.

Aktiespararna ska arbeta mindre med varumär-
kesbyggande reklam och mer med försäljning och 
den individuella nyttan av medlemskapet. Fokus 
ska vara på att få fler att upptäcka att Aktiespararna 

kan hjälpa dem till ett mer framgångsrikt aktie- och 
fondsparande. 

Aktiespararna kommer att arbeta vidare med att 
utveckla kommunikationen. Till medlemmarna kom-
mer bland annat att sändas ut ett medlemsbrev, där 
information och erbjudanden till medlemmarna ska 
samlas. Detta kommer att möjliggöras nu när all e-
postkommunikation till Aktiespararnas nya system 
har uppdaterats.

Aktiespararnas stora marknadsföringskampanj under 
hösten fick stor uppmärksamhet och var enligt tidningen 
Resumé periodens bästa kampanj.

att sändas separat senare. Avsikten är 
att kommunikationen ska bli mer pro-
fessionell, budskapen kunna anpassas 
till mottagaren och att öka andelen 
trogna medlemmar.

Oförändrade medlemsavgifter
Medlemsavgiften för samtliga med-
lemskategorier var oförändrad under 
2006. Fullbetalande medlemmar beta-
lar 365 kronor och vuxna familjemed-
lemmar 35 kronor.

Det  nya Baspaketet 
innehåller tidningen 
Aktiespararen, Aktie- 
och Fondhandboken, tre 
månader ”prova på Hitta 
kursvinnare” och gratis 
depå hos Aktieinvest.
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Förbundets beslutande organ

Årskongressen 2006
Fredagen den 17 mars öppnade Sten 
Trolle Aktiespararnas jubileumskon-
gress på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Förbundsordföranden förklarade sig 
vara stolt över de senaste 40 åren då 
förbundet vuxit sig starkt som organi-
sation och välkomnade, efter det se-
naste halvårets diskussion kring Ak-
tiespararna i media, till en öppen och 
seriös debatt. 

Advokat Claes Beyer, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå, utsågs 
att leda årsmötesförhandlingarna. 

Kongressen beslutade om ändring 
av Aktiespararnas stadgar avseende 
tidpunkt för lokalavdelningarnas an-
mälan av utsedda kongressombud och 
datum för när motion till årskongress 
senast ska vara förbundsstyrelsen till-
handa. Kongressen beslöt även anta 
nya riktlinjer för valberedningens ar-
bete.

Åtta motioner ställda till årets kon-
gress behandlades varav två bifölls, 
fyra avslogs och två fick styrelsen i 
uppdrag att utreda vidare. Kongres-
sen beslöt att medlemsavgifterna ska 
vara oförändrade fram till den 30 juni 

2007. Detta innebär att medlemsav-
gifterna varit oförändrade sedan år 
2003.

En enig kongress beslöt att anta 
Aktiespararnas idépolitiska program. 
Programmet lägger fast ramar inom 
vilka förbundets styrelse, ledning och 
förtroendevalda runt om i landet ska 
arbeta på medlemmarnas uppdrag. Det 
gäller allt från lokala aktiesparmöten 
till Aktiespararnas agerande i över-
gripande aktiepolitiska frågor under 
rubrikerna Vår syn på Äganderätten, 
Enskilt aktiesparande, Aktiefondspa-
rande, Omvärlden och marknadseko-
nomin, Näringslivet, Aktiemarknaden, 
De institutionella ägarna, Aktiesparar-
nas roll i samhället, Vår agenda för en 
sund aktiemarknad och ett aktierikare 
Sverige samt att Kunskap är nyckeln 
till framgång.

Förbundsstyrelsens ordförande in-
formerade om styrelsens beslut att in-
rätta en utbildningsfond för gymnasie-
ungdomar. Bakgrunden till beslutet är 
att med eftertryck fira Aktiespararnas 
40-årsjubileum på ett sätt som ger för-
hoppningar för framtiden och vilket 
möjliggjorts genom förbundets goda 

ekonomi. Målet är att genom denna 
utbildningsfond ge gymnasieungdo-
mar förutsättningar att ta eget ansvar 
för sin privatekonomi med fokus på 
aktiesparande. Fondens kapital upp-
går till 15 mkr, som ska användas un-
der de kommande tio åren. Kongres-
sen beslöt att stödja styrelsens förslag 
om inrättande av fonden.

Styrelsen
Till ny ledamot av styrelsen utsåg 
kongressen Lena Clenander, Stock-
holm. I styrelsen omvaldes Krister 
Eurén, Trelleborg, Johan Flodström, 
Stockholm, Kent-Erik Leander, Fal-
köping, Bo G Lundberg, Eksjö, och 
Martin Petersson, Stockholm. 

Till 2006 års kongress kvarstod 
dessutom ordföranden Sten Trolle, 
Lund, samt ledamöterna, Mats Ek-
berg, Uddevalla, Inger Eriksson, Gäl-
livare, Wictoria Häggström, Stock-
holm, Jan Sandström, Södertälje, Ulf 
Hugmark, Karlskrona, och Johan Jo-
hansson, Boden. 

Unga Aktiesparare utsåg sin ord-
förande Günter Mårder, Sollentuna, 
och vice ordförande Gösta Carlberg, 

VD Lars-Erik Forsgårdh, förbundsordförande Sten Trolle, kongressordförande Claes Beyer och kongressens sekreterare  
Sonja Callmer Olsson kunde blicka ut över en fullsatt kongresshall.
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Stockholm, till ungdomsförbundets 
representanter i förbundsstyrelsen.

Styrelsen sammanträdde nio gång-
er under året. Sekreterare i förbunds-
styrelsen och arbetsutskottet var Sonja 
Callmer Olsson fram till den 1 novem-
ber, därefter Helena Traneving.

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

I styrelsens arbetsutskott har in-
gått Sten Trolle, ordförande, Johan 
Flodström, vice ordförande, Wictoria 
Häggström, Bo G Lundberg och Jan 
Sandström. Arbetsutskottet samman-
trädde fyra gånger under året.

Revisorer
Kongressen omvalde till ordinarie 
revisorer Jan Palmqvist och Martin 
Öqvist och till suppleanter Jan Lars-
son för Jan Palmqvist och Elisabeth 
Werneman för Martin Öqvist. Samt-
liga kommer från Deloitte.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken 
tilldelades Rune Halldin, Göteborg 
Öst, Sonja Lantz, Strömstad/Tanum, 
Rolf Svensson, Herrljunga/Vårgårda, 
Christian Asker, Burlöv, Marianne 

Kongressdeltagarna deltog med gott humör i de valsedelinsamlingar 
som krävdes för att genomföra de olika omröstningarna. 

Aktiespararnas personal deltog mangrant i årskongressen –  
med anledning av 40-årsjubiléet klädda i likadana tröjor. På  
bilden syns i bakre raden Lotta Sallander, Eva-Lena Johnsson  
och Lena Löf. I främre raden Bertil Olsson, Gerth Friström,  
Claes-Göran Olsson, Lars Håkanson och K Göran Hedsberg.

Jonasson, Landskrona, Bo Lundberg, 
Lomma/Bjärred/Kävlinge, Bert-Ola 
Nilsson, Kristianstad, Björn Mag-
nusson, Stockholm Globen, Elisabet 
Eriksson, Norrköping, Jan-Eric Carls-
son, Nyköping, Bo Holmberg, Siljans-
bygden, Allan Arvidsson, Lycksele, 
och Per-Gunnar Vindahl, Piteå. 

Vid en ceremoni senare på året 
tilldelades även Lars-Erik Forsgårdh 
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken 
för de ovärderliga tjänster han uträttat 
för förbundet under mer än 22 år.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, 
Nässjö, tilldelades Merchantstipendiet 
för att under många år har varit en ly-
sande ambassadör för aktiesparandet.

Börje Sandberg, Kalix, blev vin-
nare av Stora Värvarpriset för utom-
ordentlig värvningsinsats under året.

Förbundets förtjänsttecken för an-
ställda tilldelades Anna Jansson, jurist 
och skatteexpert på förbundets In-
tressebevakning, Gunnar Johansson, 
chefredaktör för tidningen Aktiespa-
raren och Anna Drysén, utrednings-
assistent på Intressebevakningen.

Aktiespararnas Ekonomidagar
Sten Trolle invigde Aktiespararnas 
Ekonomidagarna som hölls på Stock-
holmsmässan i Älvsjö i samband med 
årskongressen. Företag och föredrags-
hållare inom en mängd intressanta 
områden framträdde och seminarie-
programmet erbjöd olika utbildningar 
– allt från Hitta kursvinnare till Tips 

för deklarationen. Totalt hölls 24 olika 
seminarier, en del vid flera tillfällen. 

De besökande kunde även välja 
bland tre debatter och fem företags-
presentationer. Garantum FKs VD 
Anders Sandberg, Hakon Invests se-
nior investment manager Sten-Pet-
ter Ski, Investors vice VD/CFO Lars 
Wedenholm, Nibe Industriers VD 
Gerteric Lindqvist och Ratos vice VD 
Thomas Mossberg presenterade sina 
respektive företag. 

I fonddebatten Hur hittar jag rätt 
fond? medverkade Ola Glistring, Gus-
tavia Fonder, William Gäverström, 
Fondmarknaden.se, Magnus Holm, 
HQ Fonder, Mikael Nordberg, Danske 
Capital, och Mikael Wickbom, Odin 
Fonder. Moderator var Jesper Strand-
berg, Aktiespararna. 

I den Idépolitiska debatten deltog 
Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararna, 
Magnus Henrekson, Handelshögsko-
lan i Stockholm och Gerteric Lind-
qvist, Nibe Industrier. Leif Vindevåg, 
OMX Stockholmsbörsen, var mode-
rator. 

Den sista och avslutande debatten, 
Börsläget 2006, leddes av Gunnar Ek, 
Aktiespararna, med Mats Jonnerhag, 
Börsinsikt/United Brokers, Björn Da-
vegårdh, Börsveckan, Henrik Källén, 
Avanza, Peter Malmqvist, Nordnet, 
Mathias Wallerström, Danske Capi-
tal, och Peter Wärléus, Hagströmer & 
Qviberg, som debattörer. 
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Presentation av styrelsen och VD

Sten Trolle 
Lund, född 1942.
Styrelseordförande. 
Invald 1996. Styrelseordförande 1997.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aktiespararnas Service AB.  
Styrelseledamot i Aktieinvest FK AB.
Ordförande i Policy- och Framtidskommittén och  
Ersättningskommittén.
Utbildning: civilingenjör.
VD för Forskarpatent i Syd AB. Ledamot i IVA. 
Styrelseledamot i Patent- och Registreringsverket.

Jan Sandström
Södertälje, född 1938.
Invald 1997.
Övriga uppdrag: AU-ledamot, ledamot i Aktiespararnas Ser-
vice AB, Policy- och Framtidskommittén, Kommittén för in-
vesterarskydd och konsumentfrågor och Marknadskommittén.
Utbildning: legitimerad apotekare.
Styrelseledamot i Independant Pharmaceutica AB, Senior Vice 
President Business Development & Licensing, Biolipox AB. 
Tidigare Vice President Business Development & Patent Astra 
Pain Control och Director of Global Licensing, Astra Zeneca.

Wictoria Häggström
Åkersberga, född 1974.

Invald 2001 som Unga Aktiesparares representant. Invald 
2003 på eget mandat.

Övriga uppdrag: AU-ledamot, styrelseledamot i Aktiesparar-
nas Service AB, ledamot i Revisionskommittén.

Utbildning: civilekonom.
Ekonomichef på Svensk Handel.

Bo G Lundberg
Eksjö, född 1938.
Invald 1998.
Övriga uppdrag: AU-ledamot, ordförande i Lokalavdelnings-
kommittén,  
ledamot av Företagsutbildnings- 
kommittén, Revisionskommittén och Redaktionsrådet.
Utbildning: civilekonom.
Egen företagare

Johan Flodström
Stockholm, född 1945.

Vice ordförande. Invald 1992.
Övriga uppdrag: AU-ledamot. Vice ordförande i Aktiesparar-

nas Service AB.
Ordförande i Finanskommittén och Stadgekommittén, leda-

mot i Bolagskommittén, Policy- och Framtidskommittén och 
Ersättningskommittén.

Utbildning: juris kandidat
Tidigare chefsjurist i Holmen AB.
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Inger Eriksson
Gällivare, född 1949.
Invald 1999.
Övriga uppdrag: ordförande i Medlemsutbildningskommittén, 
ledamot i Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: filosofie kandidat, ekonomi, juridik och organisation.
Styrelseledamot i IT Norrbotten AB och Styrelseakademien 
Norr, fullmäktigeledamot i Norrbottens handelskammare.
Egen företagare, IT och verksamhetsutveckling.

Mats Ekberg
Uddevalla, född 1959.

Invald 2005.
Övriga uppdrag: ledamot i Bolagskommittén, Skattekommit-

tén och Kommittén för investerarskydd och konsumentfrågor.
Utbildning: filosofie kandidat

Undervisar i redovisning och finansiering vid Högskolan Väst. 
Verksam inom Aktietorget Väst. 

Egen företagare.

Ulf Hugmark
Karlskrona, född 1946.

Invald 2005.
Övriga uppdrag: ledamot i Policy- och Framtidskommittén.

Utbildning: civilekonom.
Arbetar som konsult.

Lena Clenander
Stockholm, född 1967.
Invald 2006.
Övriga uppdrag: ledamot i Policy- och Framtidskommittén  
och Skattekommittén.
Utbildning: ekonomie magister
Specialist på Lernia AB.

Gösta Carlberg
Stockholm, född 1980.

Invald 2006 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Unga Aktiespa-

rares  
Riksförbund. Ledamot i Medlemsutbildningskommittén.  

Utbildning: Handelshögskolan 
Ekonomijournalist Nyhetsbyrån Direkt.
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Krister Eurén
Trelleborg, född 1942.
Invald 1998.
Övriga uppdrag: ordförande i Revisionskommittén, ledamot i  
Bolagskommittén och Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: civilekonom, diplomerad skattekonsult.
Egen företagare.

Martin Petersson
Stockholm, född 1976.
Invald 1998 som Unga Aktiesparares representant.
Invald 2005 på eget mandat.
Övriga uppdrag: ledamot i Policy- och Framtidskommittén, 
Företagsutbildningskommittén, Revisionskommittén och 
Aktiespararnas Utbildningsfond.
Utbildning: Studier vid LTH 1995 – 2000.
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares 
Riksförbund 1999 – 2005. Ordförande i Sveriges Unga 
Aktiesparares Service AB 1999 – 2005. Styrelseledamot 
i stiftelsen Aktiefrämjandet 2004 – 2005.
Konsult och delägare i Hallvarsson & Halvarsson AB.

Günter Mårder
Sollentuna, född 1982.

Invald 2004 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag: ledamot i Bolagskommittén, Medlemsutbild-

ningskommittén och Aktiespararnas Utbildningsfond.
Utbildning: Studerar vid Handelshögskolan i Stockholm.

Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksför-
bund. Ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Service AB. 
Tidigare kårordförande, Handelshögskolan i Stockholm. Sty-
relseledamot Handelshögskolans direktion. Styrelseledamot 

stiftelsen Aktiefrämjandet. Egen företagare.

Kent-Erik Leander
Falköping, född 1953.
Invald 2002.
Övriga uppdrag: ledamot i Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: licensierad och certifierad rådgivare.
Certifierad förmögenhetsrådgivare i Swedbank,  
Private Banking.

Johan Johansson
Boden, född 1969.

Invald 2005.
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Aktiespararnas Service AB, 

ledamot i Finanskommittén, Lokalavdelningskommittén och 
Medlemsutbildningskommittén.

Utbildning: teknologie licentiat, ekonomie magister.
Forskar och undervisar vid Luleå tekniska universitet 

om strategisk företagsledning och skapandet av 
uthålliga konkurrensfördelar.
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Elisabeth Tandan 
Djursholm, född 1964.

Verkställande direktör från den 18 september 2006.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Aktiespararnas Service AB. 

Ledamot i Aktieinvest FK AB. Styrelseledamot i Börs-SM AB.  
Ledamot av bland annat Bolagskommittén och Finanskommittén.

Utbildning: civilekonom.

Lars-Erik Forsgårdh
Södertälje, född 1942.
Verkställande direktör från den 1 oktober 1984 till sin 
pensionering den 18 september 2006 då han även lämnade 
uppdragen som verkställande direktör i Aktiespararnas 
Service AB och styrelseledamot i Börs-SM AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aktieinvest FK AB 
och i Aktiespararnas Utbildningsfond. Ledamot i Bolags-
kommittén och Finanskommittén.
Utbildning: ekonomie doktor.
Ordförande i World Federation of  Investors. Vice ordfö-
rande i Euroshareholders och Ägarfrämjandet, ledamot i 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aksjonaer- 
foreningen i Norge. Styrelseordförande i Skogshöjd  
Handels- och Fastighets AB.
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Valberedning, kommittéer och Aktiespararnas  

Till ordinarie ledamöter i Aktiespa-
rarnas valberedning utsågs vid års-
kongressen John Örtengren (samman-
kallande), Leif Franzon (region Syd), 
Christer Martinsson (region Väst), Ul-
rika Sandborg (region Öst) och Bernt 
Larsson (region Nord).

Till suppleanter i valberedningen 
utsågs Sune Jonasson (region Syd), 
Lillemor Huss-Norlén (region Väst), 
Svante Gyrulf (region Öst) och Ulf 
Breitholtz (region Nord).

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

Policy- och Framtidskommittén 
– behandlar Aktiespararnas övergri-
pande policyprogram och ärenden av 
policykaraktär inom intresseområde-
na samhällsekonomi och aktiemark-
nad. Ordförande är Sten Trolle.

Bolagskommittén 
– behandlar ärenden som rör de börs-
registrerade bolagens bolagsstämmor, 
emissioner och övriga affärer, aktie-
bolagsrättsliga frågor samt enskilda 
aktieägares mellanhavanden med 
bolag och fondkommissionärer. 
Ordförande är Gunnar Ek.

Skattekommittén 
– behandlar skatteförslag och gäl-
lande skatteregler inom områdena 
kapitalskatter och företagsskatter. 
Ordförande är Gunnar Ek.

Kommittén för investerarskydd 
och konsumentfrågor 
– behandlar konsumenträttsliga frå-
gor på värdepappersmarknaden och 
behov av lagstiftning på området för 
finansiell rådgivning. 
Ordförande är Leif Vindevåg. 

Stadgekommittén 
– behandlar på uppdrag av styrelsen 
Aktiespararnas stadgar och föreslår 
till styrelsen sådana stadgeändringar 

som ska framläggas på årskongres-
sen.
Ordförande är Johan Flodström.

Lokalavdelningskommittén 
– övervakar och utvecklar lokalav-
delningsverksamheten över landet 
samt ser till att samtliga lokalavdel-
ningar bedriver verksamhet enligt 
Aktiespararnas riktliner.
Ordförande är Bo G Lundberg.

Marknadskommittén 
– ansvarar för marknadsföring av 
Aktiespararna, medlemsrekrytering 
och medlemsvårdande åtgärder.
Ordförande är Jan Berglund.

Medlemsutbildningskommittén 
– övervakar och utvecklar Aktiespa-
rarnas utbildningsverksamhet. 
Ordförande är Inger Eriksson.

Företagsutbildningskommittén 
– övervakar och utvecklar Aktiespa-
rarnas utbildning av börs- och finans-
marknadens företag för att uppnå en 
bättre miljö för enskilt aktieägande.
Ordförande är Inga-Lill Gille.

Revisionskommittén 
– svarar för beredningen av styrel-
sens arbete med att kvalitetssäkra 
förbundets finansiella rapportering.
Ordförande är Krister Eurén.

Ersättningskommittén 
– uppgiften är att med VD avtala om 
dennas anställningsförmåner och 
att tillsammans med VD dra upp 
allmänna riktlinjer för personalens 
avgångsavtal, pensionsavtal, eventu-
ella tantiem etcetera. 
Ordförande är Sten Trolle.

Finanskommittén 
– med uppgiften att i enlighet med 
Kapitalförvaltningsinstruktionen för 
Aktiespararna och Servicebolaget 
inom ramen för en given riskpo-
licy långsiktigt förvalta tillgängliga 
medel. 
Ordförande är Johan Flodström.

Redaktionsrådet 
– syftet är att tillsammans med tid-
ningen Aktiespararens chefredaktör 
bedriva en fortlöpande utveckling av 
Aktiespararen.
Ordförande är Gunnar Johansson.

Aktiespararnas dotterbolag
Styrelse och ledning i  
servicebolaget
Ledamöterna i Aktiespararnas Service 
ABs styrelse är Sten Trolle, ordföran-
de, Johan Flodström, vice ordförande, 
Jan Berglund, Lars Bringert, Wicto-
ria Häggström, Johan Johansson, Jan 
Sandström och Margareta Theander. 
Lars-Erik Forsgårdh var VD i servi-
cebolaget fram till sin pension den 
18 september då han efterträddes av 
Elisabeth Tandan. Styrelsen hade nio 
sammanträden under året varav tre 
var konstituerande.

Revisorer i servicebolaget
Revisorer är auktoriserade revisorer-
na Jan Palmqvist och Martin Öqvist 
med revisorssuppleanter auktorise-
rade revisorerna Jan Larsson för Jan 
Palmqvist och Elisabeth Werneman 
för Martin Öqvist. Samtliga kommer 
från Deloitte.

Styrelse och ledning i Aktieinvest
Ledamöterna i Aktieinvest FK AB 
är Lars-Erik Forsgårdh, ordförande, 
Margareta Finnstedt Møller, Bo Hägg, 
Jack Junel, Håkan Gartell, Jan Sparr, 
Sten Trolle samt Elisabeth Tandan 
som invaldes i styrelsen vid en extra 
bolagsstämma under hösten. Anna-
Carin Söderblom var VD i Aktieinvest 
fram till den 31 januari 2006 då hon 
efterträddes av Andreas Johansson. 
Styrelsen sammanträdde sex gånger 
under året. 

Revisorer i Aktieinvest
Revisorer är revisionsfirman Deloitte, 
med Jan Palmqvist som huvudansva-
rig, och auktoriserade revisorn Sus-
sanne Sundvall, utsedd av Finansin-
spektionen.

dotterbolag
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 Organisation och personal

Förbundets och service- 
bolagets organisation
Aktiespararnas organisation inklusive 
Aktiespararna Service AB omfattar 
fem verksamhetsområden. Under för-
bundet ligger Intressebevakning och 
Medlemsaktiviteter. 

I servicebolaget ingår tidningen 
Aktiespararen, Aktiespararna Kun-
skap och Aktiespararna Företagsut-
bildning. Marknadsföring/Medlems-
service och Ekonomi/Administration 

är gemensamma för förbundet och 
servicebolaget.

Varje verksamhet leds av en verk-
samhetschef som tillsammans med 
VD ingår i en ledningsgrupp. De flesta 
medarbetarna är anställda både i för-
bundet och i servicebolaget. En med 
Aktieinvest gemensam IT-avdelning 
ansvarar för underhåll och support av 
all dataverksamhet. Antal medarbe-
tare om anges i rutorna nedan gäller 
per den 31 december 2006.

INTRESSE-
BEVAKNING
Gunnar Ek

3 medarbetare

MEDLEMS-
AKTIVITETER/

SERVICE
Claes-Göran Olsson

9 medarbetare

AKTIESPARAREN
Gunnar Johansson

6 medarbetare

AKTIESPARARNA 
KUNSKAP

Christophe Génetay
2 medarbetare

AKTIESPARARNA 
FÖRETAGSUTB.

Viveca Wallén
Vrenning

� medarbetare

EKONOMI/
ADMINISTRATION

Jan Matti
7 medarbetare

FÖRBUNDET/SERVICEBOLAGET
VD Elisabeth Tandan

VD-assistent Helena Traneving

MARKNADS-
FÖRING

Thomas Bergbom
3 medarbetare

AKTIEINVEST
VD Andreas Johansson

COMPLIANCE
OFFICER

Sara Nordler

EKONOMI
Malin Tydal

2 medarbetare

MARKNAD
MED STÖD

3 medarbetare

IT/SYSTEM
Annika Tholander

3 medarbetare

AKTIEINVEST 
FRONTOFFICE
Joakim Bornold
5 medarbetare

BACKOFFICE/
FÖRETAGS- 

SAMARBETEN
Gunnar Dahlman
7 medarbetare

FOND
Lena Folke

HANDEL
Mathias Klemmestad

Jan Matti
Ekonomichef
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Aktieinvests organisation
Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är 
helägt dotterbolag till servicebolaget. 
Verksamheten omfattar tre huvud-
områden: Aktieinvest Privattjänster, 
Fondverksamhet och Företagstjänster, 
vilken i sin tur omfattar företagssam-
arbeten och emittentservice. 

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

Förbundets och servicebola-
gets personal 
Antalet anställda uppgick vid året slut 
till 40 personer varav tre var föräldra-
lediga på heltid .

Årets medarbetarundersökning vi-
sade en svag försämring vad gäller 
nöjd medarbetarindex från 2,99 till 
2,86 på en skala 1 – 4.

Bland de anställda inom förbundet 
och servicebolaget har 53 procent hög-

Aktieinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets 
slut till 29 varav två var föräldraledi-
ga. Bland de anställda har 55 procent 
högskole- eller universitetsutbildning. 
Nio medarbetare är licensierade en-

Förbundet och servicebolaget 

Medelantal anställda år 2006 2005

Antal anställda 40 40
- varav kvinnor % 53 50

Genomsnittligt antal anställningsår
- Förbundet 9,4 9,5
- Servicebolaget 5,8 5,7

Sjukfrånvaro inom förbundet  2006 2005

Total sjukfrånvaro % 1,84 2,04 
- sjukfrånvaro för män 0,60 0,94
- sjukfrånvaro för kvinnor 1,24 1,10
- anställda – 29 år    0 0 
- anställda 30 – 49 år 1,67 1,10
- anställda 50 år –   0,17 0,94    

Aktieinvest

Medelantal anställda år 2006 2005

Antal anställda 24 20
- varav kvinnor % 60 55

Genomsnittligt antal anställningsår 5,5  5,9 

skole- eller universitetsutbildning.
Nio personer ingår i koncernens 

ledningsgrupp varav två är kvinnor.
Personalen har fri hälsovård och 

erbjuds subventionerade träningsmöj-
ligheter.

Det är en jämn åldersfördelning 
bland personalen. Personalhandboken 
och jämställdhetsplanen uppdaterades 
under året.

ligt Swedsecs regler om licensiering 
av aktörer på den svenska värdepap-
persmarknaden. Genomsnittsåldern är 
35 år. En jämställdhetsplan finns.
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Förvaltningsberättelsen

Väsentliga händelser  
under året

• Lars-Erik Forsgårdh gick den 
18 september i pension efter 
22 år som Aktiespararnas VD 
i förbundet och servicebola-
get. Elisabeth Tandan utsågs 
till ny VD i förbundet och 
servicebolaget och tillträdde 
tjänsten den 18 september. 

• Antalet medlemmar minskade 
med 3,9 procent till 76 996. 

•  Nytt idépolitiskt program 
antogs av årskongressen.

• Styrelsen instiftade Aktiespa-
rarnas Utbildningsfond.

• 531 bevakade bolagsstämmor.

• Aktiespararnas största 
reklamkampanj någonsin 
genomfördes.

• Fortsatt stark ekonomi tack 
vare framgångsrik kapital-
förvaltning.

gick till 48 (40) mkr och resultatet 
efter finansiella poster uppgick till 5,2 
(0,2) mkr. Avskrivningar 4,4 (4,1) mkr 
och systemkostnader 3,0 (3,3) mkr har 
belastat resultatet. Vid utgången av 
2006 hade Aktieinvest cirka 112 000 
kunder.

Fondverksamheten förvaltar och 
administrerar indexfonden Aktiespa-
rarna Topp Sverige. Genom ett netto-
inflöde om cirka 70 mkr, tillsammans 
med årets börsuppgång ökade det för-
valtade kapitalet till 1 101 (866) mkr. 
OMXS30-index gick under året upp 
med 19,5 (29,4) procent och fonden 
med 22,2 (32,9) procent. Det aktiva 
ägaransvaret och de låga avgifterna är 
fondens starkaste konkurrensfördelar 
som sannolikt bidragit till att fonden 
under 2006 hade ett positivt nettoin-
flöde. 

Avkastningen på en fondandel 
uppgick till 22,2 procent. År 2006 
hade fonden en TKA (totalkostnads-
andel) på 0,32 (0,31) procent vilken 
är bland de lägsta på aktiefondmark-
naden.

Ekonomi
Den upprättade koncernredovisning-
en omfattar Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med helägda dotterbo-
laget Aktiespararnas Service AB, dot-
terdotterbolaget Aktieinvest FK AB, 
Aktieinvests dotterbolag Deponova 
AB, Aktiespararnas Investerings AB 
samt Aktiespararnas Intresse AB. De 
tre senare bolagen bedrev ingen verk-
samhet 2006.

Koncernens intäkter var 93,4 
(85,2) mkr. Koncernens resultat efter 
finansiella poster var 17,3 mkr (78,2) 
mkr, varav 61,2 (96,1) mkr avser 
realiserad och orealiserad värdeför-
ändring av finansiella instrument. En 
avsättning till utbildningsfonden  om 
15 mkr har belastat resultatet. I enlig-
het med Årsredovisningslagens regler 
ingår från och med 2004-01-01 för-
ändringar i marknadsvärdet för samt-
liga marknadsnoterade finansiella 
instrument i resultaträkningen. Kon-
cernens resultat efter skatt minskade 

från 61,9 till 4,8 mkr 2006.
Förbundets intäkter var 31,6 (33,9) 

mkr. Förbundets resultat efter finan-
siella poster var 11,2 (4,3) mkr, varav 
8,4 (8,1) mkr avser realiserad och ore-
aliserad värdeförändring av finansiel-
la instrument. I de finansiella posterna 
ingår också en utdelning från servi-
cebolaget om 30 mkr. En avsättning 
till utbildningsfonden  om 15 mkr har 
belastat resultatet. Förbundets resultat 
efter skatt var 8,8 (3,0) mkr.

Koncernens likvida medel upp-
gick vid årsskiftet till 43,0 (58,0) 
mkr. Förbundets och servicebolagets 
likvida medel uppgick vid årsskiftet 
till 27,3 (33,6) mkr. Aktieinvests lik-
vida medel var 15,7 (24,3) mkr. Det 
egna kapitalet i koncernen ökade från 
233,6 till 238,3 mkr. Värdet av kon-
cernens värdepappersplaceringar var 
vid årsskiftet 247,0 (216,9) mkr. En 
finanskommitté under överinseende 
av styrelserna i förbundet och service-
bolaget ansvarar för koncernens sam-
lade placeringar. 

En kapitalförvaltningsinstruktion, 
fastställd av förbundets och servi-
cebolagets styrelser, utgör grund för 
finanskommitténs arbete. Den totala 
avkastningen på koncernens aktiein-
nehav uppgick under 2006 till 32,0 
(68,7) procent. 

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att förbundets års-
vinst på 8 788 589 kr balanseras i ny 
räkning. Inga avsättningar till bundna 
fonder föreslås. De balanserade vinst-
medlen uppgår därefter till 20 681 tkr 
varav orealiserade vinster i finansiella 
anläggningstillgångar utgör 5 141 tkr. 

Totalt eget kapital i koncernen 
uppgår till 238 342 tkr. Disponibla 
vinstmedel uppgår till 224 806 tkr va-
rav 97 177 tkr utgörs av orealiserade 
värdestegringsvinster i finansiella an-
läggningstillgångar. Beträffande kon-
cernens och förbundets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföl-
jande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser samt tilläggsupp-
lysningar.

Aktiespararens TS-kontrollerade upp-
laga sjönk från 71 700 år 2005 till 
70 200 för helåret. 

Antalet läsare ökade med åtta pro-
cent och den genomsnittliga tidnings-
volymen ökade med åtta sidor. De 
externa annonsintäkterna bibehölls på 
en nivå kring 7 mkr.

Aktiespararna Kunskaps försälj-
ning av utbildningar och böcker ökade 
med 19 procent jämfört med 2005 och 
uppgick till 4,9 (4,1) mkr. 1 040 (820) 
av Aktiespararnas medlemmar utbil-
dades i aktiekunskap. 5 300 (3 670) 
aktiesparare utbildades i aktiekun-
skap via internetutbildningarna. 4 990 
(4 690) Hitta kursvinnareabonnemang 
såldes under året.

Företagsutbildningen genomförde 
totalt 12 (13) seminarier.

Omsättningen i Aktieinvest upp-
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Verksamhetens risker

Styrelsen och ledningen fastställer 
vilken risknivå som är lämplig för de 
olika verksamheter som bedrivs inom 
Aktiespararkoncernen med dotter- 
och dotterdotterbolag. Risknivån sä-
kerställs genom intern kontroll i form 
av rutiner och riktlinjer.

Den största risken för förbundet 
är att inte uppfattas som trovärdigt el-
ler att ha legitimitet att verka för och 
uttala sig på uppdrag av förbundets 
medlemmar. Trovärdigheten får inte 
heller ifrågasättas genom olagligt el-
ler oetiskt handlande av styrelseleda-
möter, ledning och anställda. Därför 
måste dessa grupper årligen lämna en 
skriftlig försäkran. 

Vidare bedrivs fortlöpande utbild-
ning av de anställda och av dem som 
arbetar ideellt inom organisationen 
för att genom hög kompetens förhin-
dra risken av att felaktig information 
i olika frågor lämnas av företrädare 
för förbundet. Utbildning sker även 
av bolag och institutioner för att däri-
genom minska risken för att mindre 
aktieägares intressen åsidosätts.

För att minimera risken för ersätt-
ningskrav på grund av felaktiga in-
vesteringsråd förmedlas råden endast 
genom tidningen Aktiespararen och 
ska utgöra underlag för medlemmens 
eget beslut om eventuellt köp eller 
försäljning. 

Förbundets finansiella risker han-
teras genom långsiktigt budgetarbete 
och en kapitalförvaltning som följer 
en utarbetad kapitalförvaltningsin-
struktion. Då Aktiespararnas expone-
ring mot aktiemarknaden är stor ställs 
höga krav på förbundets likviditet.

För att motverka risken för fort-
satt minskning av medlemsantalet 
och därmed följande risker i form av 
minskad trovärdighet och lägre intäk-
ter bedrivs marknadsföring mot olika  
mottagargrupper. 

En risk som är svår att påverka är 
om det enskilda aktieägandet fortsät-
ter att minska. Förutom Aktiesparar-
nas kampanj för aktiesparande har 
bland annat en Utbildningsfond för 
gymnasieskolan instiftats. Genom 

den ska insikten om aktiers överläg-
senhet som sparform spridas bland 
unga människor.

Aktiespararnas dotterdotterbolag 
Aktieinvest har en oberoende gransk-
ningsfunktion som på styrelsens upp-
drag kontrollerar att bolagets risk-
hantering följer Finansinspektionens 
allmänna råd. Riskerna begränsas av 
att Aktieinvest använder sig av clea-
ringorganisationer som VPC för av-
veckling av utförda affärer. Bolagets 
exponering för kreditrisk är mycket 
låg då ingen utlåningsverksamhet be-
drivs. Risken för att fel och brister i de 
administrativa rutinerna leder till eko-
nomisk förlust eller förtroendeförlust 
motverkas genom att rutiner, tekniska 
system, rapportering och utbildning 
ständigt förbättras. Aktieinvest ar-
betar för att säkerställa risknivå och 
compliance enligt kraven i Basel II.

Ett projekt för beredskapsplane-
ring pågår för att säkerställa kvalitén 
i verksamheten.


