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Aktiespararna 35 år – Historien
1966
Förbundet bildas 5 februari på hotell Foresta i Lidingö.

1967
Första numret av Aktiespararen utkommer.

1973
Första lokalavdelningen bildas i Jönköping.

1975
Kampen mot löntagarfonderna inleds.

1976
Aktiefrämjandet startas på förbundets initiativ.

1977
Aktiespararnas Service AB bildas.
Utbildningsverksamhet börjar byggas upp.

 1979
Aktiespararna spelar nyckelroll när Volvo/Norge-affären
stoppas.

1985
Aktiespararna startar debatten om Leo-affären.

1986
Aktiespararna agerar i Fermenta-affären.
Aktiespararen startar Börs SM tillsammans med Dagens
Industri.

1989
Förbundet förvärvar Aktieinvest av Gota.

1990
Unga Aktiesparare bildas.

1993
Ny verksamhetsidé, strategiska mål och
ägarstyrningspolicy antas.
Aktiespararna en av de drivande krafterna när Volvo/
Renault-affären stoppas.

1994
Den borgerliga regeringen sänker aktieskatterna kraftigt
 – helt i linje med förbundets förslag.

1995
Aktiespar Fondkommission startas.
Förbundet bland de första med egen hemsida på Internet.

1996
Medlemsantalet passerar 100 000.

1997
Aktiespar Online startas.
Utbildningsverksamheten får namnet Aktiespararnas
Aktieskola.

1998
Förbundet förlorar striden om Astra, som blir
AstraZeneca.

2000
Aktiespar Fondkommission säljs för 220 Mkr.
Medlemsantalet är över 141 000.

Första numret av Aktiespararen utkom 1967. Målet för den nystartade
förbundstidningen var ”att söka bidra till en debatt rörande
aktiesparandets villkor och betydelse för samhällsekonomin”.

Aktiespararna
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Sammanfattning av året som gick och
planer för 2001

Återblick på år 2000
Det var ett starkt och väletablerat förbund som lämnade
nittonhundratalet bakom sig. Förväntningarna och pla-
nerna inför det nya millenniets första år var högt ställda.
Året kunde heller inte ha börjat bättre. Det allmänna in-
tresset och tron på allt vad gällde IT-aktier drog med sig
resten av börsen i ett sällan skådat börsrally. Ivrigt
påhejade av massmedia for kurserna iväg mot allt högre
sfärer. De varningens ord som uttalades från förbundets
sida och andra klingade ohörda. Det starka intresset med-
förde en kraftig höjning av antalet medlemmar och en
mycket stark efterfrågan på förbundets olika tjänster.
Efterfrågan var tidvis så stark att förbundet hade stora
svårigheter att på ett acceptabelt sätt möta medlemmar-
nas berättigade krav på service.

I mitten av mars 2000 började det börsfall som många
hade spått. Fallet fortsatte under resten av året, särskilt
inom IT och telekombranscherna. De erfarenheter förbun-
det har av tidigare långvariga och kraftiga börsfall är att
dessa på sikt påverkar intresset för aktiesparande och
även intresset för att vara medlem i förbundet samt efter-
frågan på våra produkter, alltifrån medlemsutbildningar till
sparande via Aktieinvest. 2000 blev ändå det hittills star-
kaste året för förbundet och kröntes med en ny rekord-
siffra för antalet medlemmar – 141 500. Mot slutet av året
började börsfallet sätta spår i förbundets alla verksamhe-
ter.

En stor och viktig händelse under året var Aktiespar-
invests försäljning av Aktiespar Fondkommission (AFK).
Den 4 september tecknades avtal med HQ.SE. Köpeskil-
lingen uppgick till 220 Mkr varav 160 Mkr kontant samt
aktier i HQ.SE till ett värde av ca 60 Mkr. Huvudmotivet
till försäljningen av AFK var att förbundet ansåg sig ha
nått det mål som ställdes upp för verksamheten när AFK
etablerades 1995, nämligen en kraftig sänkning av kurta-
get på aktieaffärer för enskilda aktiesparare.

Försäljningen tillförde förbundet resurser som möjlig-
gör en satsning på Aktiespararnas kärnområden. Genom
affären får förbundet nu möjligheter att bygga ut den
viktiga intressebevakningen, liksom att ytterligare stärka
tidningen Aktiespararens resurser och därigenom öka
värdet av medlemskapet i Aktiespararna.

Förbundet och HQ.SE har som en följd av affären in-
gått ett samarbetsavtal som garanterar kontinuitet för
AFKs kunder och ger HQ.SE tillgång till Aktiespararnas
distributionskanaler. HQ.SE garanterar i minst två år

AFKs kunder och förbundets medlemmar minst lika goda
villkor som tidigare.

Förbundets opinionsbildning inriktades under året på
att försvara äganderätten såväl internationellt som inom
landet. Det internationella arbetet ökar i betydelse inom
förbundets verksamheter. Förbundet är väl framme vad
gäller representation inom ett antal internationella organi-
sationer vilket ger möjlighet till påverkan för att skydda
det enskilda aktieägandet. Förbundets ställning som
bevakare av etiken på aktiemarknaden är stark. Förutom
det öppna agerandet i viktiga frågor på bolagsstämmorna,
bedriver förbundet även lobbyverksamhet och är en
pådrivande kraft bakom kulisserna. Ett antal bolag söker
årligen kontakt med förbundet innan förslag ska läggas
på stämmorna, vilket i en del fall innebär att förslagen
anpassas till förbundets Ägarstyrningspolicy.

Lokalavdelningsverksamheten fortsatte sin positiva
utveckling i kraft av det frivilliga arbete som läggs ner av
förbundets ledningsgrupper. Den under 1999 initierade
utbildningen av ledningsgrupperna fortsatte under 2000.

Företagsbesöksorganisationen förändrades under året.
Lokalavdelningarna får nu anordna företagsbesök i egen
regi. En organisation har byggts upp för att arrangera
evenemang i Stockholm.

Ordförande Sten Trolle VD Lars-Erik Forsgårdh

Aktiespararna
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Intresset för den mest uppskattade  medlemsförmånen –
tidningen Aktiespararen – fortsatte att vara mycket högt.
I takt med de ökande medlemstalen ökade också tidning-
ens upplaga till nya rekordnivåer. Aktiespararen drabba-
des i slutet av 2000 av en försämring i annonsingången
från börsbolagen, vilka i allt högre grad väljer att lägga ut
sin information på de egna hemsidorna.

Flera års uppbyggnad av Aktieskolan gav utdelning
under 2000. Alla verksamhetsområden – medlems-
utbildning, förlag och företagsutbildning –  skördade
framgångar.

Nya offensiva satsningar 2001
År 2001 genomförs nya offensiva satsningar för att möta
de krav som medlemmarna och omvärlden ställer på för-
bundet. Konkurrensen från omvärlden mot förbundets
fem huvudverksamheter blir alltmer påtaglig. Den nya
informationstekniken måste bemästras och utnyttjas
effektivt i kommunikationen med medlemmar och omvärld.
Globaliseringen av världens aktiemarknader och Sveriges
EU-medlemskap ställer nya och ökade krav på förbundets
verksamheter.

Medlemsmålet för år 2001 är 150 000 medlemmar. Efter
årets stora medlemstillströmning innebär detta mål en
utmaning. Speciella insatser ska därför göras för att öka
förnyelsegraden hos de nytillkomna medlemmarna. Kun-
skaperna från den stora medlemsundersökning som ge-
nomfördes förra året tas tillvara i rekryteringsarbetet.

År 2001 innebär en fortsatt stark utveckling av förbun-
dets huvudverksamheter. Nya produkter/tjänster introdu-
ceras i syfte att öka värdet av medlemskapet. Arbetet med
att öka effektiviteten och kvalitén i befintliga verksamhe-
ter fortsätter, bl a med hjälp av nya metoder för målstyr-
ning och utvärdering.

För lokalavdelningarna föreslås bl a en ökning av minimibidra-
get som särskilt stöd för de mindre avdelningarna samt en re-
sursförstärkning på regionnivå. Den största satsningen står
Aktieinvest för. Under 2001 satsas ca 20 Mkr i utvecklingen av
ett nytt system som ska säkra  Aktieinvests framtida konkur-
renskraft.

Den under år 2000 inledda satsningen på utbildning fortsät-
ter under 2001. Bolagsbevakarna, studiecirkelledarna, lednings-
grupperna och medarbetarna på kansliet kommer alla att utbil-
das i syfte att förbättra kvalitén i förbundets olika verksamhe-
ter.

År 2000 blev ändå det hittills starkaste året för förbundet
och kröntes med en ny rekordsiffra för antalet medlem-
mar – 141 500.

Speciella satsningar görs för Intressebevakningen,
tidningen Aktiespararen, lokalavdelningarna och Aktie-
invest. Inom Intressebevakningen satsas under 2001 mer
resurser på bolagsbevakning och lobbying på aktie-
skatteområdet. Tidningen tillförs ytterligare resurser för
en nödvändig utbyggnad av redaktionen. Chefredaktör
Lars Torekull har aviserat sin avgång till sista mars 2001.
Till ny chefredaktör har Gunnar Johansson utsetts. Den
sedan tidigare utlovade webbtjänsten för tidningen kom-
mer att introduceras under första halvåret 2001.

Lokalavdelningsverksamheten fortsatte sin positiva utveck-
ling i kraft av det frivilliga arbete som läggs ner av förbun-
dets 154 ledningsgrupper.

Utvecklingen av förbundets Internettjänster fortsätter
inom varje verksamhetsområde. En helt ny Internetplatt-
form ger nya och bättre möjligheter för medlemmarna att
tillgodogöra sig alla tjänster och information som finns
tillgänglig på www.aktiespararna.se. Under 2001 byggs
nya Internettjänster ut för ledningsgrupperna, bolags-
bevakarna och studiecirkelledarna. Efter den under 2000
startade Internetbokhandeln www.aktiesparbok.com
lanserar Aktieskolan under 2001 interaktiv utbildning på
nätet. Tidningen Aktiespararen kommer som ovan nämnts
att introducera en webbtidning. Aktieinvest, som under
2000 fick en nätversion, www.aktieinvest.nu, lanserar
under 2001 en nätversion av Pensionsinvest.

Förbundets ekonomi
De av 1999 och 2000 årskongresser beslutade höjning-
arna av medlemsavgiften medför att den nya avgiftsnivån
325 kr bättre avspeglar medlemskapets värde. Avgiftshöj-
ningarna minskar också förbundets beroende av aktie-
portföljens utveckling. Den kraftiga ökningen av antalet
medlemmar samt återvunna SPP-medel medför att förbun-
dets ekonomi ser bra ut inför 2001. Trots planerade
nysatsningar tas inte hela medlemsavgiftshöjningen i
anspråk 2001, utan en del sparas för framtida behov.

Försäljningen av Aktiespar Fondkommission tillför
förbundet nya ekonomiska resurser. Av främst skatteskäl
kommer dessa att i första hand tillfalla förbundets ser-
vicebolag. Kapitalet kommer successivt att placeras i
aktier. Målet är att minst inflationssäkra kapitalet och låta
större delen av avkastningen finansiera en del av service-
bolagets och förbundets driftskostnader. En av förbunds-
styrelsen utsedd finanskommitté ska ombesörja förvalt-
ningen av kapitalet.
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En årlig kapitalavkastning på ca 10 procent kommer i
stort sett att ersätta det koncernbidrag på 12 Mkr service-
bolaget under senare år erhållit från Aktiesparinvest.
Tillsammans med framtida koncernbidrag från Aktiespar-
invest, efter 2001 års stora utvecklingsinsats, bör man
därför kunna se förbundets ekonomiska framtid an med
tillförsikt, förutsatt att börsutvecklingen blir hygglig de
närmaste åren.

Till alla ideellt arbetande i lokalavdelningarna vill vi rikta
ett speciellt tack. Alla våra centrala satsningar skulle vara
verkningslösa om inte ni arbetade för att sprida dem vi-
dare på det lokala planet.

Sten Trolle Lars-Erik Forsgårdh
ordförande verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge
årsredovisning för 2000.

för Aktieinvestsystemet påbörjades och ska vara klar i
början av 2002.

Ekonomi
I syfte att uppnå och bibehålla en oberoende roll ska
förbundet  ha en sund och solid ekonomi.

Den upprättade koncernredovisningen omfattar Sveri-
ges Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterbola-
get Aktiespararnas Service AB och  dotterdotterbolaget
Aktiesparinvest AB, Aktiesparinvests  dotterbolag Aktie-
spararnas Investerings AB samt Aktiespararnas Intresse
AB. De två senare bolagen bedrev ingen verksamhet
under 2000.

Koncernens intäkter var 207 057 (165 501) Tkr. Förbun-
dets intäkter var 35 943 (29 979) Tkr.

Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader ökade  från 9 720 Tkr 1999 till 205 222 Tkr. Koncer-
nens resultat efter skatt ökade från 5 743 Tkr 1999 till
147 584 Tkr.

Förbundets resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader uppgick 2000 till 1 814 (1 674) Tkr. Förbundets re-
sultat efter skatt uppgick till 1 239 (185) Tkr.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
202 173 (80 664)  Tkr varav 23 365 Tkr var pantsatta som
säkerhet för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests
likvidbank till förmån för Värdepapperscentralen AB.
Förbundets och servicebolagets likvida medel uppgick
vid årsskiftet till 136 004 Tkr. Aktiesparinvests likvida
medel var 66 092 Tkr.

Värdet av förbundets, intressebolagets och service-
bolagets samlade placeringar i börsaktier var vid årsskif-
tet 82 335 (16 895) Tkr. Det bokförda värdet var 79 057
(10 999) Tkr. Under året såldes börsaktier till ett samman-
lagt värde av 2 867 (14 033) Tkr respektive förvärvades
börsaktier till ett värde av 70 817 (9 615)  Tkr.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat 1 239 Tkr balanseras i
ny räkning. Inga avsättningar till bundna fonder föreslås.
De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 16 242
Tkr. Koncernens disponibla vinstmedel uppgår till
133 026 Tkr. Beträffande koncernens och förbundets
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt
tilläggsupplysningar.

Väsentliga händelser under året
År 2000 blev, den långa börsnedgången till trots, förbun-
dets hittills mest framgångsrika år och avslutades med ett
nytt rekord om 141 526 medlemmar.

Förbundets intressebevakning omfattar områden som
äganderätt, börs- och bolagslagstiftning, aktiebeskatt-
ning, aktiemarknad, bolagsbevakning, aktiefonder, inter-
nationellt arbete samt rådgivningsverksamhet.

Förbundet agerade på flera bolagsstämmor i frågor av
principiell betydelse och förbundets ställning som beva-
kare av etiken på aktiemarknaden är mycket stark.

Aktiviteten i förbundets 154 (153) lokalavdelningar var
mycket hög och totalt anordnades ca 1 100 aktieträffar
inklusive Stora Aktiekvällen. Sammanlagt tio Aktiedagar
och Investerarmässor anordnades. Under 2000 arrangera-
des 44 (49) företagsbesök.

Tidningen Aktiespararens TS-kontrollerade exemplar
ökade till 128 800 (116 000) för helåret, en uppgång med
12 800. Andra halvårets TS-siffra blev 130 200, en ökning
med 12 600 exemplar. Trots den ökande upplagan sjönk
annonsförsäljningen något till 11,6 Mkr mot 12,2 Mkr år
1999.

Aktieskolans samtliga verksamheter expanderade
mycket kraftigt. Den totala försäljningen ökade med 91
procent till 14,2 (7,4) Mkr. 10 980 (7 650) aktiesparare utbil-
dades med Aktieskolans material och av dessa var det
1 255 (950) som deltog i utbildningar som anordnades i
Aktieskolans regi. Försäljningen av böcker och utbild-
ningsmateriel utvecklades väl och ökade till 5,1 (4,6) Mkr.
Antalet deltagare i företagsutbildningens seminarier var
450 (575) och i de företagsinterna utbildningarna 510
(245).

2000 var ytterligare ett framgångsrikt år för Aktiespar-
invest. Antalet deltagare i Börs SM var 48 800 (29 600), en
ökning med 65 procent. Försäljningen av Aktiespar Fond-
kommission inbringade brutto 220 Mkr varav 160 Mkr
kontant och aktier i HQ.SE till ett värde av ca 60 Mkr.
Avtalet med HQ.SE ingicks den 4 september och affären
genomfördes den 1 december. Indexfonden Aktiespararna
Topp Sverige, som startades 25 november 1999, deltar i
det nya premiepensionssystemet. Vid fondvalet i slutet
av 2000 kom Topp Sverige på plats 62 av drygt 450 delta-
gande fonder inkl 7:e AP-fonden. Vid årsskiftet var fond-
ens värde 286 Mkr. Uppbyggnaden av  en ny plattform
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Organisation och personal
Organisation förbundet
Förbundets organisation (inkl servicebolaget) omfattar
sex verksamhetsområden: intressebevakning, medlems-
aktiviteter, utbildning,  tidningen Aktiespararen, mark-
nadsföring/medlemsservice och ekonomi/administration.
Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef
som tillsammans med VD ingår i förbundets lednings-
grupp. En med Aktiesparinvest gemensam IT-avdelning
ansvarar för underhåll och support av all dataverksamhet.

Organisation Aktiesparinvest
Aktiesparinvest AB, dotterbolag till Aktiespararnas Ser-
vice AB, har  fem verksamhetsområden: Aktieinvest,
Aktiespararna Topp Sverige, IT-avdelning, marknadsfö-
ring och ekonomi/administration.

AKTIESPARARNA
VD Lars-Erik Forsgårdh

INTRESSEBEVAKNING
Chef Lars Milberg

7 medarbetare

MEDLEMSAKTIVITETER
Chef Susanne Brunner

7 medarbetare

AKTIESPARAREN
Chefredaktör
Lars Torekull

3 medarbetare

UTBILDNING
Chef

Christophe Génetay
7 medarbetare

MARKNADSFÖRING/
MEDLEMSSERVICE

Chef Claes-Göran Olsson
5 medarbetare

EKONOMI/
ADMINISTRATION

Chef Jan Matti
6 medarbetare

AKTIESPARINVEST AB
tf VD Håkan Gartell

AKTIEINVEST
Chef Gunnar Dahlman

16 medarbetare

FONDEN
Chef Tobias Övelius

2 medarbetare

ADMINISTRATION
Håkan Gartell/

Malin Tydal
3 medarbetare

IT
IT-chef och säkerhetschef

Klas Nilsson
 4 medarbetare

MARKNAD
Marknadschef vakant

3 medarbetare

Personal förbundet
Den kraftiga ökningen av samtliga verksamheter har
medfört att 12 nya medarbetare anställts under året.
Åldersfördelningen har en god spridningen. En personal-
handbok utarbetades under året.

Personal Aktiesparinvest AB
Kombinationen av nyrekryteringar, personalomsättning
och delning av företaget har medfört att ett stort antal
medarbetare har kortare anställningstid än 2 år i företaget
och att flera har fått nya uppgifter. Sedan 1999 har
personaladministrationen stärkts väsentligt. Bolaget har
en välutvecklad policy för personalfrågor.

2001–12–31
Antal anställda 45
Varav kvinnor, % 51
Genomsnittligt antal anställningsår
   förbundet 6
   servicebolaget 5

2001–12–31
Antal anställda 33
Varav kvinnor, % 76
Genomsnittligt antal anställningsår 2,6

�

�

Förbundssekreterare
Sonja Callmer Olsson
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Intressebevakningen

Remissvar 2000

Finanssektorns framtid (SOU 2000:11)
Starka konsumenter i en gränslös värld (SOU 2000:29),
slutbetänkande från Konsumentpolitiska kommittén 2000
Betänkandet Redovisning i utländsk valuta (Ds 2000:15)
Betänkandet Långtidsutredningen 1999/2000 (SOU 2000:7)
Ny insiderlagstiftning m m (Ds 2000:4)

Äganderätt
Förbundet arbetade under 2000 aktivt med frågor om
äganderätt inom ramen för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjan-
dets arbete har sin utgångspunkt i idéskrifterna Ägande-
rätt, Immateriella rättigheter, Näringsfrihet, Privat
äganderätt – en medborgerlig rättighet och Program-
förklaring. Politikerna i Författningsutredningen upp-
vaktades i syfte att förhindra att grundlagsskyddet för
äganderätten försämras. Det förbättrade skydd för ägan-
derätten som infördes i Regeringsformen 1995 är hotat,
då det hävdas att det strider mot Miljöbalken. En hearing
för att diskutera synen på äganderättsliga frågor anord-
nades av Ägarfrämjandet med inbjudna representanter
från de politiska partiernas ungdomsförbund.

bolagsstämmor. Förbundets jurist Lena Falk Reffner,
gästade ISS (Institutional Shareholders Services) i Wash-
ington med uppdraget att bl a genomföra en studie om
distansdeltagande i bolagsstämmor.

I mars 2000 infördes lagen om återköp av egna aktier.
Förbundet var positivt inställt till återköpsmöjligheten,
under förutsättning att reglerna utformades på sådant
sätt att de förhindrade kursmanipulation. Den del av
lagen som möjliggör vidareförsäljning är förbundet kritisk
till. Utvärdering pågår av hur detta nya instrument har
använts och vilka effekterna blivit.

Genom Euroshareholders i Bryssel bevakades utveck-
lingen inom bolagsrätten, bl a arbetet med ett eventuellt
direktiv för reglering av take over-frågor. Inom ramen för
Euroshareholders genomfördes också undersökningar
rörande minoritetsskyddet bland medlemsländerna. Slutli-
gen har ett policydokument presenterats rörande intro-
duktioner på aktiemarknaden.

Förbundet anser att konsumentskyddet på det finansiella
området behöver förbättras.

Ägarfrämjandet följer det arbete som pågår inom EU för
att ta fram en deklaration om fundamentala rättigheter,
vilken eventuellt kommer att devalvera de klassiska rättig-
heterna. Till dessa hör exempelvis yttrandefrihet och
skydd för äganderätten. Kontakt har tagits med svenska
EU-parlamentariker för att presentera främjandets syn i
denna fråga.

Aktiebolagskommittén lade under året ett förslag som
kan inskränka äganderätten. Förslaget  innebär att vissa
beslut i samband med tvångsinlösen av aktier inte ska få
överklagas. Förbundets representant i kommittén, Lars
Milberg, markerade genom en reservation i kommitténs
slutbetänkande förbundets avvikande mening.

Börs- och bolagslagstiftning
Aktiebolagskommitténs tioåriga arbete slutfördes och
slutbetänkandet överlämnades den 8 januari 2000 till
justitieministern. Slutbetänkandet innehåller förslag om
att man ska få använda ny teknik för omröstning vid

Aktiebeskattning
I likhet med tidigare år genomförde förbundet en studie
över aktiebeskattningen inom OECD-länderna. Resultatet
var än mer nedslående än tidigare. Sverige har i dagsläget
den överlägset högsta beskattningen av aktier inom
OECD och EU. Riksdagspartierna, företrädare för fackför-
eningar och andra beslutsfattare uppvaktades i denna
fråga.

Aktiemarknad
Regelbundna överläggningar ägde rum med OM
Stockholmsbörsen, Fondhandlareföreningen, Fondbolag-
ens förening, VPC och andra aktörer på marknaden.

De senaste åren har de konsumenträttsliga frågorna
blivit allt mer betydelsefulla. Förbundet anser att
konsumentskyddet på det finansiella området behöver
förbättras. Förbundet deltar aktivt i olika referensgrupper
och utredningar. Beträffande rådgivaransvaret pågår efter
utländsk förebild ett projekt, som syftar till licensiering av
mäklare och finansiella rådgivare.

Antalet rådfrågningar och begäran om hjälp hos för-
bundet i reklamationsärenden ökade. Detta avspeglades
även i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) arbete där
förbundet var representerat genom Lars Milberg och
Catarina Öström. Värdepappersrelaterade ärenden ökade i
ARNs verksamhet och den specialistkompetens som
Fondhandlareföreningen och Aktiespararna representerar
kom väl till pass.
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Aktiespararna om Pharmacia&Upjohn – Monsanto: Behåll
Pharmacia – säg nej till Monsanto. Riskerna större än
möjligheterna.
Aktiespararna rekommenderar Balders aktieägare att säga
nej till Drotts bud.
Aktiespararnas rekommendation till Balders kvarvarande
aktieägare: Undvik tvångsinlösen.
Aktiespararna avvisar Toyodas bud på BT-Industries.
Aktiespararna rekommenderar Diligentias aktieägare att
acceptera Skandias bud.
Aktiespararna starkt kritiska till Drax agerande i samband
med turerna kring Columna.
Aktiespararna avvisar Industri Kapitals bud på Perstorp.
Aktiespararna rekommenderar medlemmarna att teckna
aktier i Telia.
Aktiespararna kommenterar Skandiastyrelsens svar på
Aktiespararnas frågor om Skandias bonusprogram.
Aktiespararnas rekommendation till BT-Industries
kvarvarande aktieägare: Undvik tvångsinlösen.
Sverige drar ifrån i toppen på industriländernas
aktieskatteliga.
Aktiespararna rekommenderar aktieägarna i Norrporten att
acceptera NS Holdings bud.
Aktiespararna säger nej till båda buden på Allgon –
Gunnar Bark bör ompröva sitt ordförandeskap i Allgon.
Industri Kapital måste stå fast vid det ursprungliga budet.
Aktieägare i Columna uppmanas avstå från oseriöst bud.
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Pressmeddelanden 2000Bolagsbevakning
Det snabbt ökande antalet noterade bolag innebär att
förbundets bolagsstämmobevakning ställs inför stora
utmaningar. Under 2000 bevakades omkring 400 bolags-
stämmor. Förbundets mer än 30 aktiva stämmobevakare
fick under året en ny uppgift, nämligen att företräda
Aktiesparinvests indexfond Aktiespararna Topp Sverige.
Då fonden från start deklarerat sin avsikt att verka i enlig-
het med Aktiespararnas ägarstyrningspolicy ligger detta
helt i linje med den uppgift stämmobevakarna redan har.

Förslagen till incitamentsprogram
Många incitamentsprogram lanserades inför årets bo-
lagsstämmor, särskilt i IT-, tjänste- och bioteknikbolag.
Det mest uppmärksammade ärendet var Skandias
optionsprogram. Skandiastyrelsens försök att få igenom
programmet på en extrastämma i början av året stoppades
efter massiv kritik från Aktiespararna och institutionella
ägare. På den ordinarie stämman återkom förslaget i ned-
bantat skick.

innehar majoriteten av A-aktierna. Aktiespararna anser
också att Ericssons exceptionella betydelse för svensk
IT-industris utveckling och svensk finansmarknad moti-
verar ett avsteg från principen en aktie – en röst. Därför
är det viktigt att Ericsson kontrolleras och styrs av
svenska huvudägare.

Investor sålde strax före bolagsstämman sina aktier i
Scania till Volkswagen. Aktiespararna kritiserade att de
mindre aktieägarna i Scania missgynnades.

Aktiespararna krävde vid Trelleborgs bolagsstämma att
den ett år gamla revisionsrapporten som granskat förre
VD Kjell Nilssons agerande under sin tid som VD skulle
offentliggöras. Styrelsen gick med på att rapporten skulle
granskas av en av Aktiespararna utsedd revisor.

Förbundets mångåriga krav att börsbolagens styrelseval
ska föreberedas av nomineringskommittéer accepteras av
allt fler bolag.

Vid bolagsstämma i Åhusglass i maj fick ledningen
kritik av Aktiespararna för att bolagets vinstprognoser
vid introduktionen visat sig vara felaktiga.

Autofills huvudägare fick hård kritik av Aktiespararna
efter att den utlovade finansieringen helt uteblivit. Auto-
fill avnoterades senare under våren efter en längre tids
notering på observationslistan.

Nomineringskommittéerna
Förbundets mångåriga krav att börsbolagens styrelseval
ska föreberedas av nomineringskommittéer accepteras av
allt fler bolag. Majoriteten av bolagen har utsett nomine-
ringskommittéer och det finns också informella nomine-
ringskommittéer i ett stort antal bolag.

Återköp av aktier
Den 10 mars fick börsbolagen laglig rätt att återköpa egna
aktier. En lång rad bolag sökte och fick stämmornas be-
myndigande för återköp. Aktiespararna har manat till
moderation vid användningen av det nya instrumentet. I
åtskilliga bolag, exempelvis Gambro och Investor, tog
man på Aktiespararnas uppmaning till protokollet att
återköpsmöjligheten inte får användas för kursvård ge-
nom handel i egna aktier. På Volvos bolagsstämma beslu-
tade man att genomföra återköp av aktier för att med egna
aktier finansiera köpet av Renaults lastvagnar. Aktie-
spararna röstade för återköpet och ställde sig positiva till
Volvos förvärv av Renaults lastvagnar.

Övriga frågor
En principiellt viktig fråga behandlades på Ericssons
välbesökta bolagsstämma. Det gällde frågan om den
graderade rösträtten skulle vika för principen en aktie –
en röst i Ericsson. Flera institutioner vill överge det nuva-
rande systemet där A-aktierna har tusen röster. Aktie-
spararna motsatte sig detta förslag. Motiveringen till
detta ställningstagande är att det skulle innebära en stor
förmögenhetsförlust för ägare av A-aktier samt för de
många aktieägare i Investor och Industrivärden som
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Drax bud på det förlusttyngda företaget Columna, fd
Fermenta, lyckades inte efter oklarheter i affärsupplägget.
På bolagsstämman i Columna krävde Aktiespararna för-
klaring till den jätteförlust som uppstått på en aktiepost i
Internetbolaget Drax.

Aktiefonder
1997 antog förbundsstyrelsen Aktiespararnas policy för
aktiefonder. Policyn omfattar förbundets syn på aktie-
fondernas organisation, information till andelsägarna
samt fondernas agerande som stora ägare i de marknads-
noterade bolagen. En uppdaterad version av fondpolicyn
kommer att presenteras under 2001.

Fonderna bevakas kontinuerligt vad gäller uppföljning
av lagar och regler. Fondernas informationsmaterial och
redovisningspraxis gås igenom. Fondernas utveckling
och avgifter bevakas i Aktiespararens Fondguide.

World Federation of Investors (WFIC), genom Birgit
Malmenstam- Skytt och Leif Vindevåg;
Euroshareholders (fd  GAE), genom Lars Milberg;
International Corporate Governance Network (ICGN),
genom Lars Milberg;
Dansk Aktionaerforening, där Lars-Erik Forsgårdh
efterträdde Birgit Malmenstam-Skytt som styrelseleda-
mot;
Aksjesparerforeningen i Norge, genom Lars-Erik
Forsgårdh;

Förbundet samarbetar med följande organisationer:
Finska Aktiespararnas Riksförbund;
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
(DSW);
National Association of Investors (NAIC), USA;
Institutional Shareholders Services (ISS), USA.

Rådgivningsverksamheten
Förbundets aktiejuridiska rådgivning sker inom ramen för
Aktieägarombudsmannafunktionen. Målet för rådgiv-
ningen är att säkerställa att medlemmarna fortlöpande får
tillgång till aktuell och ändamålsenlig information. Råd-
givningen sker per telefon, via brev och i ökande omfatt-
ning via e-post. Aktiebeskattning och uppköpserbju-
danden är de områden där behovet av rådgivning är
störst. Behovet av fondrådgivning ökar delvis som en
följd av det nya premiepensionssystemet, men även bero-
ende på den allmänt ökande utbredningen av aktiefonds-
ägandet.

Aktieägarombudsmannen biträdde även medlemmar
vid kontakter med banker och fondkommissionärer.

Aktiebeskattning Online, förbundets Internetbaserade
program för att deklarera aktieaffärer, vidareutvecklades
under året och är en tjänst som uppskattas mycket av
medlemmarna.

...att följa den internationella utvecklingen är en självklar
del inom förbundets olika verksamheter.

I linje med Aktiespararnas verksamhetsidé startade
förbundet 1999 en egen aktiefond – Aktiespararna Topp
Sverige. Det är en indexfond baserad på OMX-index, där
Stockholmsbörsens 30 mest omsatta börsbolag ingår.
Fonden administreras och marknadsförs av Aktiespar-
invest. Det som gör Aktiespararna Topp Sverige unik som
indexfond är att fonden kommer att vara en aktiv ägare i
de börsbolag som ingår i OMX-index. Fondens ledstjärna
är Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy – riktlinjer för
bättre kontroll och insyn för ägarna i marknads-
noterade bolag.

Internationellt arbete
Under 2000 fortsatte förbundet att utveckla det interna-
tionella arbetet och kontakterna med aktieorganisationer
världen över. En viktig del i detta arbete är att hämta hem
erfarenheter från andra länder, medverka i utvecklingen
av lagar och regler på för oss viktiga områden samt att
dela med oss av våra erfarenheter till våra systerorganisa-
tioner i andra länder.

Förbundets internationella arbete blir allt mer betydel-
sefullt och att följa den internationella utvecklingen är en
självklar del inom förbundets olika verksamheter. De
internationella kontakterna samordnas genom Intresse-
bevakningen. Samarbete sker med följande internationella
organisationer i vars styrelser förbundet är företrätt:
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Medlemsaktiviteter
Lokalavdelningsverksamheten
Lokalavdelningsverksamheten utgör basen för förbun-
dets verksamhet. 154 lokalavdelningar är verksamma över
hela landet. Lokalavdelningarna är fördelade på fyra re-
gioner: Region Nord, Öst, Väst och Syd. En ny lokalav-
delning bildades under året i Bengtsfors/Ed, region Väst.
I stort sett alla lokalavdelningar ökade antalet medlemmar.
Ca 1 100 personer arbetar ideellt i lokalavdelningarnas
ledningsgrupper med att anordna aktieträffar, aktiedagar,
studiebesök, resor och utbildningar.

Aktieträffar och aktiedagar
Aktiviteten i landets lokalavdelningar var fortsatt mycket
hög och totalt anordnades ca 1 100 aktieträffar inklusive
träffarna i samband med Stora Aktiekvällen. Det genom-
snittliga antalet aktieträffar per lokalavdelning var mellan
sju och åtta, vilket med god marginal överträffade förbun-
dets mål om minst två träffar per termin i varje lokalavdel-
ning. Alltmer regelbundna träffar har medfört att aktie-
träffar rankas som en av de viktigaste medlemsförmå-
nerna. Under året prövades bl a aktiviteter utanför cen-
tralorten med mycket gott resultat. Syftet med dessa är att
flytta aktiviteterna närmare medlemmarna och öka till-
gängligheten.

Arbetet med kvalitetssäkring av aktieträffarna fortsatte
under 2000. Centralt framtogs ett program för lednings-
gruppsutbildning. Programmet genomfördes under maj
och juni på 15 platser i landet. Under 2000 fortsatte anta-
let aktieträffar för kvinnor/fondsparare och nya medlem-
mar att öka. Närmare 45 respektive 50 riktade träffar  an-
ordnades för kvinnor/fondsparare och nya medlemmar.
För att säkerställa att alla medlemmar i ledningsgrupper-

na får tillgång till samma information och främja kom-
munikationen mellan ledningsgruppspersonerna utar-
betades under sommaren 2000 Ledningsgruppsboken
med tillhörande Ledningsgruppsmatrikel.

Sedan 1994 är Stora Aktiekvällen ett traditionellt inslag
i lokalavdelningarnas verksamhet. Under 2000 anordna-
des Stora Aktiekvällen på 132 platser med närmare 20 000
deltagare. På ett flertal platser var temat det nya premie-
pensionssystemet under rubriken Aktier och Din pen-
sion.

Lokalavdelningsverksamheten utgör basen för förbundets
verksamhet.

Sammanlagt tio Aktiedagar med investerarmässor an-
ordnades av berörda regionchefer i samarbete med res-
pektive lokalavdelning på följande orter: Sölvesborg,
Trelleborg, Kalmar, Malmö, Falköping, Uddevalla, Örebro
och Umeå. I Göteborg och Stockholm arrangerades Aktie-
dagar i samband med Stora Aktiekvällen. Programinsla-
gen utgjordes av utställningar, företagspresentationer,
aktierådgivning, paneldebatter och seminarier. Utöver
detta ordnades bl a en Stor Fondkväll i Malmö och ett
jubileum med företagspresentationer och investerarmässa
i Karlskrona.

Regioncheferna deltog i samarbete med berörda lokal-
avdelningar med montrar i Spara & Placera Dina Pengar-
mässor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Regionkonferenser anordnades i Uppsala, Björna,
Ängelholm och Lundsbrunn. Närområdesträffar ägde rum
på 22 platser.

Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf anordnades för
femte året, nu på 24 platser med ca 1 400 deltagare. Denna
medlemsaktivitet är nu etablerad som en av Sveriges
största golftävlingar och ger möjlighet för Aktiespararna
att presentera sig för landets 500 000 golfare.

Nya Internettjänster
Under 2000 fortsatte utbyggnaden av Internettjänster för
lokalavdelningsverksamheten. Alla 154 lokalavdelningar
fick egna hemsidor för att presentera sin verksamhet och
enklare kunna kommunicera med avdelningens medlem-
mar. Många lokalavdelningar använder nu e-post för att
bjuda in och ta emot anmälningar till aktieträffar.
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Förbundet fortsatte under året att bygga ut lednings-
gruppshemsidan för de 1 100 ledamöterna i ledningsgrup-
perna. På dessa helt interna sidor kan förbundet snabbt
och enkelt sprida information till alla i ledningsgruppen
som har Internet. Vidare kan hemsidorna användas som
ett administrativt verktyg för att beställa materiel och
böcker, lämna information om aktieträffar, beställa med-
lemslistor/etiketter, hämta presentationsmateriel samt
lämna information om förändringar inom ledningsgrup-
pen. Månadsbrevet Insiders finns nu också att hämta på
ledningsgruppshemsidan för alla i ledningsgrupperna
som har tillgång till Internet.

Under 2000 spelades företagspresentationerna från
årskongressen i Göteborg in på video för att sändas över
Internet-TV. Avsikten är att öka tillgängligheten till aktie-
träffarna för våra medlemmar.

Evenemang i Stockholm
Aktiespararnas Evenemang i Stockholm ger medlemmarna
möjlighet att få information om börsbolag. Under året
erbjöds företagspresentationer av Pharmacia & Upjohn,
Ericsson, Volvo/Ford, Sun, Oracle, Microsoft och Lucent.
Informationsmöten anordnades i aktuella ämnen som
optioner och warrants, förmögenhetsplanering, aktiespar-
klubbar, fond- och premiepensioner, bolag på väg till
börsen samt börs- och skatteseminarier. Särskilda träffar

för kvinnor anordnades. Förändringar i evenemangs-
utbudet gjordes under 2000 i samråd med lokalavdel-
ningarna i Stockholm. Totalt ordnades 44 evenemang.
I dessa besök deltog drygt 2 400 personer, både medlem-
mar och andra.

Reseverksamheten
Syftet med förbundets reseverksamhet är att ge medlem-
marna tillfälle att bygga på sina kunskaper om näringsliv
och aktiemarknader i andra länder. Resornas huvudsyfte
är utbildning, men ger ändå deltagarna möjlighet till re-
kreation, trevlig samvaro och att knyta kontakter.

År 2000 företogs två resor till Kina med bl a besök på
Handelskammaren, ett antal börsföretag och på börsen i
Shanghai. Totalt deltog 71 personer. En kortare resa till
New York med besök på Wall Street lockade ett tjugotal
deltagare. I september besökte ett fyrtiotal av förbundets
medlemmar World Federation of Investors världs-
kongress i Berlin.

Årets långresa lockade 19 deltagare och gick till Kam-
bodja, Vietnam och Butaan.

Aktieskolan anordnade tillsammans med Börsinsikt två
resor under året; en i mars till Gran Canaria och en i no-
vember till Malaga. Kursprogrammet bestod av grund-
kurser i aktiekunskap och fortsättningskurser i teknisk
analys. Resorna samlade totalt ca 75 deltagare.

Regionkonferenser, där styrelsen ställs mot väggen, Stora Aktiekvällar med högintressanta talare, seminarier  –  mycket ryms
inom Medlemsaktiviteters verksamheter och blir möjligt genom ideella instatser från lokalavdelningarnas ledningsgrupper.
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Tidningen Aktiespararen

Tidningen konsoliderade under 2000 sitt publicistiska
program.  I början av året förstärktes redaktionen av en
erfaren, kompetent redaktionschef, och en ny layoutchef
tillträdde. Detta innebar i och för sig en utökning av re-
daktionen från 2,6 till 3,6 tjänster men ändrade inte hu-
vudprincipen: att med en liten fastanställd centralredak-
tion och ett ganska stort antal kvalificerade frilansmed-
arbetare göra en både aktuell och långsiktigt nyttig tid-
ning för aktiespararna. Efter förbundets försäljning av
Aktiespar Fondkommission ska tidningen ges större
resurser. Rekryteringen av nya medarbetare, däribland en
marknadsansvarig, liksom utbyggnaden av tidningens
hemsida på nätet inleddes därför under årets sista måna-
der.

Konceptet
Det redaktionella konceptet vilar på tre ben: rådgivning,
opinionsbildning och utbildning. Medlemsinformationen
har ett särskilt, avslutande block i tidningen. Under året
gavs mot bakgrund av det under hösten introducerade
premiepensionssystemet fondbevakningen ökad prioritet.
De rådgivande inslagen dominerade som vanligt innehål-
let i tidningen.

Tidningskonjunkturen
Efter en jämfört med tidigare år stark annonsingång i
början av 2000 minskade oväntat försäljningen till tre av
årets fyra sista nummer. Detta innebar att totalutfallet för
året sjönk till ca 11,8 Mkr från 1999 års rekord på ca 12,3
Mkr. Det är inte den ackumulerade summan utan den
vikande trenden som utgör det främsta orosmolnet.

...huvudprincipen är att göra en både aktuell och långsik-
tigt nyttig tidning för aktiespararna.

En analys av annonsstrukturen visar att det är den
traditionella börsbolagsannonseringen av rapporter som
avtagit. Orsaken till nedgången är att börsbolagen i allt
större omfattning lägger ut rapporterna på sina egna
hemsidor. Bedömningen är att börsbolagen i stället kan
komma att öka sin imageannonsering men att detta lär
dröja. För att ersätta det tapp som uppstått inleddes i
slutet av året ett arbete med att gradera upp tidningen så
att den bättre motsvarar de krav på elegans som kapi-
talvaruannonsörer ofta ställer.

Upplagan ökade under helåret 2000 till 128 800 TS-
kontollerade exemplar, en uppgång med 12 800. Andra
halvårets TS-siffra blev 130 200, en ökning med 12 600
exemplar.
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Aktiespararnas Aktieskola
 Aktieskolans tre verksamhetsområden – aktieskola, för-
lag och företagsutbildning – fortsatte att expandera un-
der 2000, som blev det bästa året hittills. Försäljningen av
utbildningsmateriel, böcker, kurser och seminarier ökade
med 91 procent jämfört med 1999, till totalt 14,2 Mkr. Ar-
betet inom Aktieskolan inriktades till stor del på att öka
tillgängligheten till kvalitativ aktieutbildning i hela landet.
Studieförbundens efterfrågan på kvalificerade aktielärare
var mycket stor. Antalet utbildade och diplomerade lärare
ökade till 650.

En barn- och ungdomsaktieskola genomfördes under
sommaren tillsammans med Unga Aktiesparare och SEB.
Tillsammans med SEB producerade Aktieskolan en inter-
aktiv webbaserad Värdepappersskola. Bokförlaget fort-
satte att utvecklas till såväl innehåll som form.

10 980 (7 650) aktiesparare med Aktieskolans utbildnings-
materiel. Det var en ökning med 44 procent mot föregå-
ende år. Fortfarande var de flesta deltagarna, 83 (86) pro-
cent, på grundkursnivå. På orter där det saknades full-
goda utbildningsalternativ genomförde Aktieskolan kur-
ser i egen regi. Av de totalt 10 980 deltagarna deltog 1 255
(950) i olika intensivutbildningar som Aktieskolan anord-
nade. Resterande 9 725 personer utbildades av studieför-
bunden. Under 2000 genomfördes kurser och cirklar på
252 (244) orter.

Det framgångsrika samarbetet med landets studieför-
bund fortsatte under året. Aktieskolan samarbetade med
bl a Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan,
Folkuniversitetet, ABF och TBV. På det lokala planet
samarbetade Aktieskolan med 312 (280) studieförbunds-
avdelningar. Samarbetet bestod av inköp av Aktieskolans
utbildningsmaterial och användning av utbildade lärare
och cirkelledare.

Aktieskolan hade vid utgången av 2000 ca 650 (460)
behöriga och diplomerade lärare. Behörig lärare blir man
efter godkända tester och  diplomerad genom godkända
tester samt genom att delta vid någon av de utbildnings-
dagar som fortlöpande anordnas. Under 2000 genomför-
des nio (tre) utbildningsdagar bl a med inriktning på pe-
dagogik och presentationsteknik.

Under sommaren genomförde Aktieskolan tillsammans
med Unga Aktiesparare och SEB en barn- och ungdoms-
aktieskola som rönte stor uppskattning. Under fyra olika
lägerveckor träffades 200 (75) ungdomar från hela Sverige
för att lära sig mer om ekonomi, företag, aktiemarknad och
aktier. Undervisningen varvades med såväl företags-
besök som vanliga sommaraktiviteter.

Under hösten genomfördes 30 seminarier om premie-
pensionssystemet och fondvalet hos olika arbetsgivare
runt om i landet. Seminarierna samlade ca 1 200 deltagare.

Aktieskolan omsatte under året 5 756 (1 177) Tkr.

Förlag
Förlaget producerar och säljer böcker som dels används i
Aktieskolans utbildningsmateriel och dels säljs direkt till
enskilda medlemmar och privatkunder. Ett flertal nya egna
böcker lanserades under året, bl a nya uppgraderade
utgåvor av Fondhandboken och Optionshandboken.
Utbudet innefattar även programvaror och utländska
böcker, främst amerikanska. I oktober lanserades den nya
Internetbokhandeln – www.aktiesparbok.com. Förlaget

Försäljningen av utbildningsmateriel, böcker, kurser och
seminarier ökade med 91 procent.

En rad nya boktitlar, både egna och externa, lanserades,
liksom en helt ny Internethandelsplats för böcker och
programvaror – www.aktiesparbok.com. Företagsutbild-
ningen genomförde under året ett stort antal välbesökta
seminarier och kurser, liksom en stor utbildningssatsning
för Teliaanställda inför noteringen av Teliaaktien.

Aktieskolan
Intresset för studiecirklar i aktiekunskap ökade kraftigt
under året. Aktieskolans utbildningar finns numera till-
gängliga över hela Sverige och under 2000 utbildades
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knöt under året kontakter med andra förlag, vilket resulte-
rade i en rad nya titlar i sortimentet.

Försäljningen av förlagets böcker och utbildnings-
materiel uppgick till 5 098 (4 573) Tkr.

Företagsutbildning
Företagsutbildningen fortsatte att utveckla och genom-
föra seminarier och kurser.  Utbildningarna genomförs
som öppna seminarier, kurser eller företagsinterna
utbildningar.  Företagsutbildningen riktar sig till olika
befattningshavare i börsbolag och banker liksom finan-
siella rådgivare, jurister och advokater.

Under året nyutvecklades och genomfördes seminarier
om bl a Bolagets väg till Börsen, Rådgivaransvaret och
Incitamentsprogram. 12 (20) seminarier  med  totalt 450
(575) deltagare genomfördes. Den företagsinterna aktie-
utbildningen ökade kraftigt och  samlade 510 (245) delta-
gare. Inför Telias börsnotering genomfördes en större
utbildning för Teliaanställda.

Företagsutbildningen omsatte 3 341 (1 686) Tkr.

Företagsutbildningens 12 seminarier hölls alla i
förbundskansliets egna utbildningslokaler.
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Aktiesparinvest AB
Tillbaka till kärnverksamheten
Aktiesparinvest AB är ett av Aktiespararnas Riksförbund
helägt dotterdotterbolag. Året kom att präglas av förbe-
redelser inför avyttring av Aktiespar Fondkommission
(AFK). Den 4 september slöt Aktiesparinvest avtal om
försäljning av AFK till HQ.SE för 220 Mkr varav 160 Mkr
kontant samt aktier i HQ.SE till ett värde av 60 Mkr. AFK
hade vid försäljningstillfället  ca 30 000 kunder och om-
satte på årsbasis drygt 70 Mkr.

Huvudmotivet till försäljningen av AFK var att förbun-
det ansåg sig ha nått det mål som ställdes upp för verk-
samheten när AFK etablerades 1995, nämligen en kraftig
sänkning av kurtaget på aktieaffärer för enskilda aktie-
sparare.

Förbundet och HQ.SE har som en följd av affären in-
gått ett samarbetsavtal som garanterar kontinuitet för
AFKs kunder och ger HQ.SE tillgång till Aktiespararnas
distributionskanaler. HQ.SE garanterar i minst två år
AFKs kunder och förbundets medlemmar minst lika goda
villkor som tidigare.

kunde nå sina depåer allt lättare via Internet. Året avslu-
tades med att det blev möjligt också för varje Pensionsin-
vestkund att över ”nätet” bli sin egen pensionsförvaltare.

Ny VD
Bolagets VD övergick till HQ.SE den 1 december år 2000 i
samband med försäljningen av Aktiespar Fondkommis-
sion. Till ny VD utsågs  Anna-Carin Söderblom, med
tillträde efter föräldraledighet den 1 september 2001. Sty-
relseledamoten Håkan Gartell utsågs till tillförordnad VD.

Antalet anställda uppgick vid utgången av 2000 till 33
(48). Omsättningen uppgick till 142,9 (92,3) Mkr.  Resulta-
tet före dispositioner uppgick till 215 833 (20 071 Tkr)
inklusive resultatet av den sålda kommissionärsverk-
samheten.

Aktieinvest
Aktieinvest är ett sparsystem där det är möjligt att spara i
enskilda aktier med mindre belopp. Sortimentet för Aktie-
invest består av samtliga aktier noterade på OM Stock-
holmsbörsens A- och O-listor, ett urval av aktier från 11
länder samt ett antal aktiefonder. Köp och försäljningar
sker enligt särskilda regler. Avgifterna är anpassade så att
det ska vara förmånligt att köpa eller sälja flera aktieslag i
varje transaktion.

Årtusendets första Börs SM  lockade 48 000 deltagare.
Antalet tävlandet överträffade med drygt 60 procent den
tidigare toppnoteringen från 1999, då 29 800 portföljer
anmäldes till tävlingen. Börs SM drivs i ett av tidningarna
Aktiespararen och Dagens Industri gemensamt ägt bolag.
Aktiesparinvest AB administrerar tävlingen.

 Företagssamarbeten med Investor och Pharmacia Cor-
poration svarar för drygt 21 procent av Aktieinvests
depåer.

Under 2000 anslöts drygt 40 procent av möjliga depåer
till Aktieinvest nya Internettjänst, vilket var över förvän-
tan, och visar på det stora intresset för aktieaffärer via
Internet.

Under året har ett projekt påbörjats som avser att er-
sätta Aktieinvest befintliga system med ett nytt. Det nya
systemet kommer att innebära flera förbättringar för
Aktieinvest kunder. Systemet beräknas tas i drift i början
av 2002.

För Aktiesparinvest betyder försäljningen av Aktiespar
Fondkommission att fokus åter kan läggas på kärnverk-
samheten och att resurser nu finns att kraftfullt utveckla
denna.

För Aktiesparinvest betyder försäljningen att fokus
åter kan läggas på kärnverksamheten och att resurser nu
finns att kraftfullt utveckla denna. Aktiesparinvest har
fyra olika verksamhetsgrenar – Aktieinvest, Pensions-
invest, Juniorinvest och fondförvaltning. När förbundet
köpte bolaget 1989 fanns endast Aktieinvestprodukten,
ett sparsystem där det är möjligt att spara i enskilda aktier
med mindre belopp. Fem år senare skrev Pensionsinvest
de första pensionsavtalen och 1998 startades
Juniorinvest.

Förvaltningsarvodet för indexfonden Aktiespararna Topp
Sverige är bland marknadens lägsta, 0,3 procent.

Fondframgång
Under 1999 startades den nya indexfonden Aktiespararna
Topp Sverige och  den 25 november samma år kunde
fonden ta emot den första investeringen. Under verksam-
hetsåret 2000 utvecklades produkterna så att kunderna
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Juniorinvest
Juniorinvest är en del av Aktieinvestprodukten som är
profilerad för barn upp till 15 år. Dessa kunder har 50
procent rabatt på samtliga Aktieinvests ordinarie avgifter.
Juniorinvest genomgick under slutet av 2000 en ansikts-
lyftning där nya broschyrer och ett gåvodiplom togs
fram. Intresset för produkten är stort bland Aktieinvest
befintliga kunder.

Pensionsinvest
Pensionsinvest är ett individuellt pensionssparande, IPS,
direkt i aktier, byggt på Aktieinvest system och lagen från
1994 om individuellt pensionssparande. Under året ut-
vecklades produkten, så att även Pensionsinvests kunder
fick tillgång till sina depåer via Internet. Denna tjänst
startade i december och möttes av stort intresse. En fem-
tedel av kunderna anslöt omedelbart sina depåer till
Internet och kan nu lätt göra ändringar i sina pensions-
sparportföljer.

Fondverksamheten
Fonden Aktiespararna Topp Sverige följde OMX index
mycket väl under sitt första hela verksamhetsår. En upp-
gång det första kvartalet byttes i en nedgång i andelskur-
sen under sommaren och hösten. Fonden är en indexfond
och har därmed ingen aktiv förvaltning. Fonden är unik
såtillvida att den ger Aktiespararna fullmakt att rösta på
stämmorna i enlighet med Aktiespararnas policy för
ägarstyrning.

Fonden blev en framgång i premiepensionsvalet, PPM.
I konkurrens med över 450 fonder placerade sig Aktie-

spararna Topp Sverige på plats 62 vilket får anses som
bra för en nystartad fond. Nästan 40 000 personer valde
fonden i PPM och förhoppningen är att ännu fler fond-
sparare ska inse de fördelar som finns hos en indexfond
med ett aktivt ägaransvar. Förvaltningsarvodet är bland
marknadens lägsta, 0,3 procent. Vid utgången av år 2000
förvaltade fonden 286 Mkr.

Emissionsverksamhet
Aktiesparinvest genomförde tre emissionsuppdrag under
året, Tripep, Pyrosequencing och  Telia. Det var även
möjligt för kunder hos Aktieinvest att delta i emissionen i
Telia och Tripep. Verksamheten ska ytterligare utvecklas
under 2001.

Indexfonden Topp Sverige presenterades vid årets
Stora Aktiedagar.
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Marknadsföring och medlemsservice
Medlemsservice
Aktiespararnas medlemstillväxt fortsatte under 2000. Året
började med en kraftig medlemstillströmning för att under
hösten mattas av till en mer normal tillväxttakt. Totala
antalet medlemmar ökade med drygt sju procent till
141 526 (132 058) medlemmar. Ökningen beror dels på en
förbättring av förnyelsegraden hos ”gamla” medlemmar
dels på en rekordstor nyrekrytering. Med närmare 33 000
kvinnor och 23 000 ungdomar har Aktiespararna etablerat
sig som en av de största organisationerna i landet inom
dessa medlemskategorier.

Fokus på förnyelsegrad
Insatserna för att behålla medlemmar ökade under året.
Aktiespararnas tjänster inom aktiefondområdet kommu-
nicerades bättre till medlemmarna, framför allt till med-
lemsgruppen nybörjare. Lokal återvärvning komplettera-
des med telefonuppföljning i central regi. Resultatet av
dessa samordnade åtgärder var framgångsrika och ska
utvecklas ytterligare under 2001.

Rekordstor värvarkår
Under året värvade över 5 000 medlemmar en eller flera
personer vilket innebär att Aktiespararna har Sveriges till
antalet största medlemsbaserade värvarkår. Genom med-
lemmarnas aktiva engagemang kan Aktiespararna  bättre
föra ut sitt budskap och skapa en personlig relation till
allmänheten.

Unik värvartjänst
Utvecklingen av Internettjänsten för värvare fortsatte
under år 2000. Förbundets värvarkår erbjuds nu en helt
unik tjänst för att bättre kunna följa upp sina värvningar.
Värvarna kan löpande via Internet följa sina nyrekryte-
rade medlemmar, betalningsläge, värvarpoäng och värvar-
premier. Helt unik är också funktionen för kampanjvärv-
ning och uppföljning/återvärvning av tidigare värvade
personer som ännu inte har förnyat sitt medlemskap.
Värvaren kan även få information om medlemsförmåner,
beställa värvarpremier samt använda ett färdigt e-post-
brev för värvning av nya medlemmar.

24-timmars-service
Aktiespararnas medlemsservice baseras på hög tillgäng-
lighet och bekvämlighet. Medlemmar, blivande medlem-
mar och ideellt arbetande ledningsgruppspersoner ska ha
tillgång till medlemsservice dygnet runt, 365 dagar om
året. Medlemsservicen erbjuds dels via en personlig,
telefonbaserad service dels via Internettjänsten. Under
året knöts Internet och telefonin ihop vilket t ex innebär
att den som besöker webbplatsen samtidigt har tillgång
till personlig telefonservice och kan ”surfa”. Likaså kan
telefonisterna använda webbplatsen för att bättre svara
på medlemmarnas frågor.

Medlemmarna erbjuds via Internet möjligheten att kon-
trollera och uppdatera sina egna adressuppgifter, telefon
och e-postadresser. Efter kontroll uppdateras uppgifterna
automatiskt i medlemsregistret. Under året har även
Aktiespararnas call center integrerats med medlemsdata-
basen för att kunna ge medlemmarna en bättre service. År
2001 fortsätter utvecklingen av Internettjänsten, denna
gång för ledningsgrupperna.

Ny medlemsundersökning
För att bättre leva upp till medlemmarnas förväntningar
på sitt medlemskap och skapa goda och långsiktiga rela-
tioner påbörjade Aktiespararna under 2000 en process
med kontinuerliga mätningar av ett s k  nöjd medlems-
index. Varje mätning ska resultera i ett förbättrings-
program som följs upp vid nästa års mätning. Målet är att
kontinuerligt höja medlemmens värdering av Aktiespa-
rarna och dess tjänster. Vid den under 2000 genomförda
medlemsundersökningen kunde fyra olika medlems-
profiler identifieras. Åtgärder ska nu vidtas för att direkt
anpassa speciella tjänster för de olika profilerna.Medlemsutvecklingen 1990 – 2000
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www.aktiespararna.se – Internet
Utvecklingen av Aktiespararnas hemsida fortsatte under
året. Hemsidan är en naturlig och ledande mötesplats för
en aktieintresserad allmänhet och för Aktiespararnas
medlemmar i synnerhet. Målet är att medlemmen/besöka-
ren via Internet ska kunna erhålla samtliga produkter och
tjänster från förbundets olika verksamhetsområden: in-
tressebevakning, information, utbildning och aktiespar-
tjänster.

Under hösten startades ett projekt för att modernisera
och förbättra Aktiespararnas webbplats. Målet är att
underlätta navigeringen för medlemmen/besökaren, er-
bjuda ett redskap för skapande av innehåll, sök- och
arkivfunktion och bättre dialogmöjligheter.

Marknadsföring
Den kraftiga Internetexpansionen har medfört nya möjlig-
heter för förbundets marknadsföring. Marknadsaktivite-
terna år 2000 koncentrerades på intressanta sökmotorer,
börsföretags hemsidor och Internetannonsering. Länkar
från andra hemsidor och portalsamarbeten är andra exem-
pel. Utfallet blev positivt och aktiviteterna genererade
70 000 unika besökare i månaden till Aktiespararnas
hemsida.

Vidareutveckling av Aktiespararnas webbplats domine-
rades av fortsatt satsning på innehållet. Hemsidan erbju-
der idag unika tjänster såsom aktiebeskattningsprogram,
en unik sökmotor för 1 100 aktieträffar, 154 lokala hem-
sidor för den egna orten, egen e-handel med aktieböcker
och dataprogram samt speciella exklusiva medlemssidor
där medlemmarna kan hämta information och utbilda sig i
syfte att gör mer framgångsrika aktieaffärer. Ytterligare
mervärden är att medlemmarna snabbt och bekvämt kan
följa vad som händer inom det opinionsbildande området.

Värvarna kan löpande via Internet följa sina nyrekryterade
medlemmar, betalningsläge, värvarpoäng och värvar-
premier.

Utöver Internet inriktades årets marknadsföring mot
ökad samverkan med lokal massmedia, börsföretagens
aktieägare, studieförbunden, lokala arbetsplatser, landets
golfklubbar och nya lokala kanaler, där förbundet kan
möta nya målgrupper och därigenom bredda verksamhe-
ten.

Höjda medlemsavgifter
Årskongressen beslutade att höja medlemsavgiften för
fullbetalande vuxna till 325 kr fr o m 1juli 2000. Avgifterna
för 3-årsmedlemskap och ständigt medlemskap höjdes
som konsekvens av detta. Familjemedlemsavgiften lämna-
des oförändrad 30 kr.

Medlemsintäkterna fortsätter att öka och uppgick till
29,5 Mkr 2000 jämfört med 24,3 Mkr 1999. Medlemsin-
täkterna har belastats med 12,5 kr/medlem, totalt 1,3 Mkr,
som gottskrivits servicebolaget. Kostnaderna för mark-
nadsföring, medlemsservice, medlemsvård och rekryte-
ring blev 8,3 Mkr jämfört med 5,6 Mkr 1999.
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Ledning

Regionchefer

Lars-Erik Forsgårdh, VD
för förbundet och service-
bolaget

Lars Milberg, chef för
Intressebevakningen

Lars Torekull, chefredaktör
för Aktiespararen

Christophe Génetay, chef
för Aktieskolan

Claes-Göran Olsson, chef
för Marknadsföring och
Medlemsregister

Susanna Brunner, chef för
Medlemsaktiviteter

Jan Matti, chef för
Ekonomi och Administra-
tion

20

Aktiespararna

Lars Håkanson,
region Väst

PO Rabner
region Öst

Gerth Friström
region Syd

Allan Sjöquist
region Nord



Förbundets beslutande organ
Årskongressen 2000
2000 års kongress och aktiedagar hölls på Svenska Mäs-
san i Göteborg 18 till 19 mars. Lokalavdelningarna i Göte-
borg stod som värdar och svarade för arrangemangen på
ett utmärkt sätt. I samarbete med Spara och Placera Dina
Pengar anordnades investerarmässa och 26 olika semina-
rier. Aktiedagarnas olika aktiviteter samlade ca 5 600 del-
tagare.

Under de tre aktiedagarna presenterades följande före-
tag: Pharmacia&Upjohn av IR-chef Håkan Åström, Erics-
son av vVD Torbjörn Nilsson, Nobel Biocare av VD Jack
Forsgren, Skandia av VD Lars-Eric Peterson och SKF av
VD Sune Carlsson.

Aktiedagarnas program omfattade åtta olika seminarier
och två paneldebatter. I debatten Den nya ekonomin på
lördagen deltog docent Anne-Marie Pålsson, Lund Uni-
versitet, analytiker Anders Haskel, Finanstidningen, VD
Bjarne Holmqvist, Gunnebo och VD Göran Vågström,
Information Highway. Debatten leddes av Leif Vindevåg,
utredningschef på OM Stockholmsbörsen.

Söndagens debatt avhandlade Stockholmsbörsen
2000. I debatten deltog Martin Söderqvist, kapital-
förvaltare på Thenberg & Kinde FK, Peder Hasslev, aktie-
chef på Folksam, och Håkan Bisseberg, chef för en av
Nordiska FKs privatrådgivningsenheter. Björn
Davegårdh, Börsveckan, var moderator.

I samband med årskongressen arrangerades en
investerarmässa med drygt 40 utställare.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Erwall, Hel-
singborg.

Vid kongressmiddagen, som avåts på Göteborgs anrika
börshus, tilldelades följande personer Aktiespararnas
Stora Förtjänsttecken: Ulf Siwers, Halmstad, Jan-Åke
Karlsson, Kalmar/Nybro, Lars-Åke Eckervald, Falköping,
Lennart Svartvik, Skövde, Git Lavén, Enköping/Bålsta,
Alf-Eric Rydén, Södertälje, och Lars Blanksvärd, Öster-
sund. Förtjänsttecknet tilldelades även avgående vice
ordföranden Jan Berglund.

Christina Korell, Västerås, tilldelades Merchantstipen-
diet för framstående marknadsföringsinsatser.

Förbundets  Förtjänsttecken för Anställda tilldelades
Anna Lemberg, P-O Rabner, Håkan Rudberg och Barbara
Sidh.

Styrelse
Till nya ledamöter i styrelsen valde kongressen Christina
Hultmark, Göteborg, och Inger Larsson, Lund. I styrelsen
omvaldes på två år Krister Eurén, Trelleborg, Johan Flod-
ström, Bromma,  Bo G Lundberg, Eksjö, och Lillemor
Norlén, Göteborg.

Till 2001 års kongress kvarstod dessutom ordföranden
Sten Trolle, Ystad, Ulf Breitholtz, Kramfors, Patrik
Engellau, Stockholm, Inger Eriksson, Gällivare, Göran
Erlandsson, Kungsbacka, Anne-Marie Pålsson, Lund,
och Jan Sandström, Södertälje.

Unga Aktiesparare utsåg Martin Petersson, Lund, och
Michael Ivarsson, Växjö, till ledamöter  av förbundssty-
relsen. Under året lämnade Michael Ivarsson över sin
styrelseplats till Wictoria Häggström, Stockholm.

Styrelsen sammanträdde sex gånger under året. Ett
extra möte avhölls med delar av förbundsstyrelsen samt
delar av Servicebolagets och Aktiesparinvests styrelser i
samband med försäljningen av Aktiespar Fondkommis-
sion. Sekreterare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet
var Sonja Callmer Olsson.

Styrelsens arbetsutskott
I styrelsens arbetsutskott har sedan årskongressen 2000
ingått Sten Trolle, ordförande, Johan Flodström, vice
ordförande, Ulf Breitholtz, Anne-Marie Pålsson och Jan
Sandström. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden.

Revisorer
Ordinarie revisorer under året var auktoriserade revisorn
Björn Fernström och civilekonom Lars-Göran Lidström.
Revisorssuppleanter var auktoriserade revisorn Anna
Peyron och civilekonom Göran Öhrn. Björn Fernström
och Anna Peyron är båda revisorer i Ernst & Young AB.
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Presentation av styrelsen och verkställande direktören

JohanFlodström, Bromma
Född 1945
Vice ordförande
Invald 1992
Chefsjurist i Holmen AB.

Ulf Breitholtz, Kramfors
Född 1947
Invald 1995
Utvecklingschef. Styrelseledamot i
diverse mindre bolag.

Sten Trolle, Ystad
Född 1942
Ordförande
Invald 1996, styrelseordförande 1997.
Civilingenjör. Styrelseledamot i Aktie-
spararnas Service AB och Aktiespararnas
Investerings AB. VD för Forskarpatent i
Syd, Ledamot i IVA. Styrelseledamot i
PRV, Svensk Industridesign, Aktie-
främjandet.

Patrik Engellau, Stockholm
Född 1945
Invald 1999
VD i Aktietorget och styrelseordförande i
Den Nya Välfärden. Författare.

Inger Eriksson, Gällivare
Född 1949
Invald 1999
Fil kand. Styrelseledamot i Styrelse-
akademien Norr- och Västerbotten. Leda-
mot i Norrbottens Handelskammare
Fullmäktige. Egen företagare.

Göran Erlandsson, Kungsbacka
Född 1942
Invald 1997
Fil kand. Eget konsultföretag.
Tidigare ansvarig för företagskunder i
SEB.
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Krister Eurén, Trelleborg
Född 1942
Invald 1998
Civilekonom, diplomerad skattekonsult.
Egen företagare.

Wictoria Häggström, Stockholm
Född 1974
Invald 1 november 2000
Civilekonom. 2:e vice ordförande i Sveri-
ges Unga Aktiesparares Riksförbund.

Christina Hultmark Ramberg,
Göteborg
Född 1962
Invald 2000
Professor i handelsrätt vid Handelshögsko-
lan, Göteborgs Universitet. Ledamot i IT-
kommissionens Rättsliga Observatorium.
Chairman of the Drafting Group for a
European Civil Code. Sveriges representant
i UNCITRALs Working Group on
Electronic Commerce.

Bo G Lundberg, Eksjö
Född 1938
Invald 1998
Civilekonom, egen företagare.

Inger Larsson, Lund
Född 1938
Invald 2000
Konsult hos Carta Booz Allen & Hamil-
ton AB. Tidigare informationsdirektör i
Gambro AB. Ordförande i Lunds Univer-
sity Centre of Health Economics, v ord-
förande i Akademiska Föreningen, Lund
och ledamot av Röda Korsets Centralsty-
relse.

Lillemor Norlén, Göteborg
Född 1944
Invald 1995
Näringslivsinformatör inom Business
Region Göteborg.
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Martin Petersson, Lund
Född 1976
Invald 1998
Konsult, Interest Vestra AB.
Ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares
Riksförbund.

Anne-Marie Pålsson, Lund
Född 1951
Invald 1999
Docent. Forskare vid Lunds Universitet.
Debattör i ekonomiska ämnen.

Jan Sandström, Södertälje
Född 1938
Invald 1997
Director of Global Licensing,
AstraZeneca.

Lars-Erik Forsgårdh, Södertälje
Född 1942
Verkställande direktör sedan 1984. Verk-
ställande direktör i Aktiespararnas Service
AB. Styrelseordförande i Aktiesparinvest
AB och Skogshöjd Handels- och Fastig-
hets AB. Styrelseledamot i Ägarfräm-
jandet, Aksejsparerforeningen i Norge och
Dansk Aktionaerforening.
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter av förbundets valberedning val-
des vid årskongressen Per-Göran Moberg (ordförande),
Hans von Braun (region Väst), Bengt Green (region Syd),
Björn Magnusson (region Öst) och Gösta Ludvigsson
(region Nord).

 Till suppleanter i förbundets valberedning valdes: Ulla
Gustavsson (region Väst), Marianne Jonasson (region
Syd), Nina Norrgård (region Öst) och Ingrid Lind (region
Nord).

Kommittéer
Arbetet inom förbundet initieras och styrs genom olika
kommittéer. I samtliga kommittéer ingår representanter
från förbundsstyrelsen.
Policy- och Framtidskommittén – behandlar förbundets
övergripande policyprogram och ärenden av policy-
karaktär inom förbundets intresseområden samhällseko-
nomi och aktiemarknad. Ordförande är Sten Trolle.
Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de börs-
registrerade bolagens stämmor, emissioner och övriga
affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktie-
ägares mellanhavanden med bolag och fondkom-
missionärer. Ordförande är Gunnar Ek.
Skatteteknisk kommitté – behandlar skatteförslag och
gällande skatteregler inom områdena kapitalskatter och
företagsskatter. Ordförande är Göran Erlandsson.
Internationella kommittén – ansvarar för förbundets
internationella bevakning, erfarenhetsutbyte och service.
Ordförande är Leif Vindevåg.

Stadgekommittén – behandlar på uppdrag av styrelsen
förbundets stadgar och föreslår till styrelsen sådana
stadgeändringar som skall framläggas på årskongressen.
Ordförande är Johan Flodström.
Lokalavdelningskommittén – övervakar och utvecklar
lokalavdelningsverksamheten över landet samt ser till att
samtliga lokalavdelningar bedriver verksamhet enligt
förbundets riktlinjer. Ordförande är Ulf Breitholtz.
Medlemskommittén – ansvarar för medlemsrekrytering
och medlemsvårdande åtgärder inom förbundet. Ordfö-
rande är Jan Berglund.
Utbildningskommittén – övervakar och utvecklar för-
bundets utbildningsverksamhet. Ordförande är Inga-Lill
Gille.
Placeringskommittén – ansvarar för att förbundets
placeringsportfölj förvaltas på bästa sätt. Ordförande är
Per-Göran Moberg.
Revisionskommittén – syftet är att förbättra styrelsens
kommunikation med revisorerna. Ordförande är Göran
Erlandsson.

Ersättningskommittén – uppgiften är att med VD avtala
om dennes anställningsförmåner och att tillsammans med
VD dra upp allmänna riktlinjer för personalens avgångs-
avtal, pensionsavtal, eventuella tantiem etc. Ordförande
är Sten Trolle.
Redaktionsråd – syftet är att tillsammans med tidningen
Aktiespararens chefredaktör bedriva en fortlöpande ut-
veckling av Aktiespararen. Ordförande är Lars Torekull.

Styrelse, ledning och revisorer
i förbundets dotterbolag
Ledamöterna i Aktiespararnas Service ABs styrelse är Jan
Sparr, ordförande, Sten Trolle, vice ordförande, Jan Berg-
lund, Lars Bringert, Inga-Lill Gille, Jan Sandström och
Margareta Theander. Lars-Erik Forsgårdh är VD i service-
bolaget och vice VD är Stig Nordvall.

Revisorer är auktoriserade revisor Björn Fernström och
civilekonom Lars-Göran Lidström. Revisorssuppleanter
under året var auktoriserade revisor Anna Peyron och
civilekonom Göran Öhrn.

Ledamöterna i Aktiesparinvest AB är Lars-Erik
Forsgårdh, ordförande, Bo Hedén, Jack Junel, Håkan
Gartell, Jan Sparr och Sten Trolle. Erik Saers var VD fram
t o m försäljningen av Aktiespar Fondkommission den 30
november 2000. Därefter utsågs Aktiesparinvest ABs
ekonomichef Anna-Carin Söderblom till ny VD att tillträda
efter sin barnledighet den 1 september 2001. Håkan Gar-
tell tjänstgör som tf VD under Anna-Carin Söderbloms
bortavaro.

Revisorer är auktoriserade revisor Björn Fernström och
auktoriserade revisor Margareta Edin, utsedd av Finans-
inspektionen.
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Koncernens resultaträkning

Belopp i Tkr Tilläggsupplysning 2000 1999

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2, 3 207 057 165 501

Rörelseintäkter 207 057 165 501

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader –12 429 –11 216
Övriga externa kostnader –133 499 –107 133
Personalkostnader 4 –56 239 –43 142
Jämförelsestörande poster 5 201 638 3 750
Avskrivningar av anläggningstillgångar 6 –2 394 –3 337

Rörelsekostnader –2 923 –161 078

Rörelseresultat 204 134 4 423

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 197 263
Ränteintäkter 8 2 049 45
Räntekostnader 8 –1 389 –10
Realisationsvinster/förluster 8 231 4 999

Resultat efter finansiella poster 2 205 222 9 720

SKATTER 9 –57 638 –3 977

ÅRETS RESULTAT 147 584 5 743
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Belopp i Tkr Tilläggsupplysning 2000 1999

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella 6 4 457 669
Inventarier 6 5 058 6 242
Finansiella tillgångar 11 79 157 11 099
Stipendiefond 67 149
Långfristig fordran SPP 2 608 –

Summa anläggningstillgångar 91 347 18 159

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager 12 5 877 2 967
Kundfordringar 5 385 3 619
Övriga fordringar 2 604 1 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 529 7 202
Kassa och bank 14 202 173 80 664

Summa omsättningstillgångar 223 568 95 692

Summa tillgångar 314 915 113 851

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 15 56 182 28 043
Fritt eget kapital 15 133 026 13 220

Summa eget kapital 189 208 41 263

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latent skatt 16 13 959 3 011
Övriga långfristiga skulder 17 8 357 6 999

Summa långfristiga skulder 22 316 10 010

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 13 987 10 724
Skatteskulder 43 544 968
Övriga kortfristiga skulder 7 590 20 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 38 270 30 630

Summa kortfristiga skulder 103 391 62 578

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 314 915 113 851

STÄLLDA SÄKERHETER
Företagsinteckningar – 300
Beloppet 23 365 (14 680) Tkr är pantsatt som säkerhet
för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests likvidbank
till förmån för Värdepapperscentralen AB. 23 365 14 680
Aktiedepå i Aktiesparinvest – 3 029

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 40 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Övrigt 750 1 440

Koncernens balansräkning
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Förbundets resultaträkning

Belopp i Tkr Tilläggsupplysning 2000 1999

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 35 943 29 979

Rörelseintäkter 35 943 29 979

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader –25 326 22 548
Personalkostnader 4 –12 977 11 036
Jämförelsestörande post – SPP-medel 5 2 133 –

Rörelseresultat –227 –3 605

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 193 260
Ränteintäkter/kostnader 8 1 625 20
Realisationsvinster/förluster 8 223 4 999

Resultat efter finansiella poster 1 814 1 674

SKATTER
Skatt 9 -575 –1 489

ÅRETS RESULTAT 1 239 185
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Belopp i Tkr Tilläggsupplysning 2000 1999

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar 10 35 747 22 561
Stipendiefond 67 149
Övriga långfristiga fordringar – SPP 2 608 –

Summa anläggningstillgångar 38 422 22 710

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 1 856 864
Fordran på koncernföretag 4 647 3 350
Skattefordran 28 –
Övriga fordringar 923 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 374 701
Kassa och bank 14 3 808 5 598

Summa omsättningstillgångar 11 636 10 697

Summa tillgångar 50 058 33 407

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 15 5 827 5 839
Fritt eget kapital 15 16 242 2 992

Summa eget kapital 22 069 8 831

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 8 357 6 999

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 967 911
Skuld till koncernföretag 892 192
Skatteskulder – 1 115
Övriga kortfristiga skulder 1 548 1 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 16 225 14 005

Summa kortfristiga skulder 19 632 17 577

Summa skulder 27 989 24 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 058 33 407

STÄLLDA SÄKERHETER
Aktiedepå i Aktiesparinvest – 3 029

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 40 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Övrigt 750 1 440

Förbundet balansräkning
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Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansnetto 205 222 9 720 1 814 1 674

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 2 394 3 337 – –
Betald skatt –57 638 –3 977 –575 –1 489

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet 149 978 9 080 1 239 185

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager –2 910 –312 – –
Ökning/minskning av fordringar –3 457 –2 461 –2 729 1 345
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 40 813 3 222 2 055 2 550

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 424 9 529 565 4 080

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Långa fordringar –2 608 – –2 608 –
Förvärv av materiella aläggningstillgångar –982 –1 964 – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –4 016 – – –
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –67 976 –3 910 –13 104 –3 928

Kassaflöde från investeringsverksamheten –75 582 –5 874 –15 712 –3 928

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Återbetalt aktieägartillskott – – 11 638 –
Justering för fristående lokalavdelningars ingående kapital 373 – 373 –
Uttag ur riskfonden -12 –21 –12 –21
Långa skulder 12 306 1 266 1 358 791

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 667 1 245 13 357 770

ÅRETS KASSAFLÖDE 121 509 4 900 –1 790 922
Likvida medel vid årets ingång 80 664 75 764 5 598 4 676
Likvida medel vid årets utgång 202 173 80 664 3 808 5 598

Förändring likvida medel 121 509 4 900 –1 790 922

                         Koncernen                                         Moderbolaget
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Tilläggsupplysningar

Nr 1 Koncernredovisningsprinciper

I koncernredovisningen ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Aktiespararnas Servcie AB och Aktiespararnas
Intresse AB samt dotterdotterbolaget Aktiesparinvest AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta
innebär att koncernens egna kapital omfattar förbundets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvstidpunkten. Koncernens obeskattade reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital och dels som latent skatte-
skuld. Det egna kapitalets del av obeskattade reserver per 2000–12–31 redovisas under övriga reserver, se not 14 och 15.

Nr 2 Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader samt resultat efter finansiella
poster

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

Belopp i Tkr 2000 1999

Medlemsintäkter 28 115 23 083
Övriga intäkter 532 566

Gemensamma intäkter 28 647 23 649

INTRESSEBEVAKNING
Kostnader –5 281 –5 303

INFORMATION/UTBILDNING
Intäkter 36 236 30 248
Kostnader –47 590 –38 963

–11 354 –8 715

AKTIESPARINVEST
Rörelseintäkter 122 220 99 500
Ränteintäkter 17 089 11 962
Jämförelsestörande poster 197 285 3 750
Kostnader –111 702 –82 572
Kostnader utvecklingsprojekt –9 060 –12 569

215 832 20 071

Jämförelsestörande poster – SPP-medel 4 353 –

ÖVRIGA KOSTNADER
SARF/SAB-organisation –7 342 –6 800
Administration –9 412 –8 944
Gemensamma kostnader –2 140 –2 547
Marknadsföring/medlemsrekrytering –8 325 –5 641

Summa övriga kostnader –27 219 –23 932

Rörelseresultat 204 978 5 770
Avskrivningar –843 –1 344
Finansiellt netto 1 087 5 294

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 205 222 9 720
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Nr 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Belopp i Tkr 2000 1999

Försäljning inom koncernen 5 152 5 386

  Koncernen

Nr 4 Medeltal anställda och löner

  Koncernen             Moderbolaget

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

Medeltal anställda 96 77 29 26
varav kvinnor 58 51 16 16
varav män 38 26 13 10

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse och VD 2 762 3 121 768 718
Övriga anställda 30 761 23 429 6 453 5 721

33 523 26 550 7 221 6 439

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 12 043 9 254 2 915 2 487
Pensionskostnader (varav VD 826 kSEK) 3 577 2 651 1 450 959
Övriga personalkostnader 7 096 4 687 1 391 1 151

Summa löner 56 239 43 142 12 977 11 036

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

I enlighet med årskongressens beslut om arvoden till förbundsstyrelsen har under 2000 utgått ett arvode om totalt 400  (350) Tkr
varav 170 (166) Tkr till ordförande Sten Trolle.
Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2000 utgått ett arvode om totalt 112 (90) Tkr.
Till styrelsen i Aktiesparinvest AB har under året utgått ett arvode om totalt 200 (250) Tkr. Till styrelsens ordförande har ej utgått
något arvode.
Till förbundets och servicebolagets verkställande direktör Lars-Erik Forsgårdh har under året utgått lön om sammanlagt 921 (921)
Tkr. Härutöver disponerar VD fritt en tjänstebil. För VD finns pensionsutfästelser motsvarande vad som ryms inom ramen för
allmän pensionsplan. Ersättningen avser Lars-Erik Forsgårdhs uppdrag som VD i såväl Förbundet som Servicebolaget. Därutöver
finns ett sk 60-årsavtal innebärande att förbundet och VD har en ömsesidig rätt att avsluta VDs anställning fr o m 2002-09-27. Om
så sker uppbär VD 50 procent av sin lön fram till 65 års ålder.  Kostnaden för detta avtal exklusive sociala kostnader periodiseras
linjärt t o m 2002–09–01. Belopp som ej redovisas som skuld, redovisas som ansvarsförbindelse under posten övrigt. För VD gäller
en uppsägningstid om 9 månader och från förbundets sida en tid om två år.
För övriga ledande befattningshavare i servicebolaget och dess dotterbolag finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen
för allmän pensionsplan (ITP). Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om högst ett år.
Till tidigare VD i Aktiesparinvest, Erik Saers, har under 2000 utbetalats 1 040 Tkr i bruttolön samt 3 019 Tkr i bonus och avgångs-
vederlag.
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Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning

Koncernen             Moderbolaget

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

Ernst & Young AB
   Revisionsuppdrag 295 250 45 40
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 347 320 – –
   Andra uppdrag 293 65 8 42
Öhrilngs Pricewaterhouse Coopers
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 119 30 – –
   Andra uppdrag 207 – – –

Uppgift om återbäring av företagsanknutna medel från SPP

SPP styrelse har i december 1998 fastställt en ny konsolideringspolicy. Detta innebär att skillnaderna mellan placeringstillgångar och
försäkringsåtaganden som vuxit kraftigt de senaste åren kommer viss del att kunna återbetalas till försäkringstagarna.
Enligt besked från SPP utgör dessa sk företagsanknutna medel för förbundet vid årsskiftet 3 765 Tkr. För koncernen i sin helhet
utgör dessa medel 4 046 Tkr. Pengarna kommer att användas genom avräkning mot SPPs faktura för ITP och ITPk och beräknas
kunna räcka under de närmaste fem åren. Medlen är nuvärdesberäknade enligt gällande redovisningspraxis.

Nr 5 Jämförelsestörande poster

Bonusersättning

Till fyra anställda i Servicebolaget utgick bonusersättning till ett sammanlagt belopp om 306 (144) Tkr inklusive sociala kostnader.
2000 års resultat i Aktiesparinvest AB belastades med 5 233 (5 688) Tkr inklusive sociala kostnader och omfattade
25 kvarvarande anställda i bolaget. Till 14 personer som gick med över till HQ.SE har resultatet belastats med 2 481 Tkr inkl sociala
kostnader.

Koncernen             Moderbolaget

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

Försäljningsintäkt för Aktiespar Fondkommission 220 554 – – –
Försäljningskostnader –21 433 – – –

Nedskrivning av aktier –5 120 – – –

SPP-medel 4 856 2 133
Beslut i Länsrätten avseende skattetvist på moms 2 781 – – –
Övriga intäkter – 3 750 – –

201 638 3 750 2 133 –
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Nr 6 Anläggningstillgångar

      Koncernen

Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31

IMMATERIELLA
Ingående anskaffningsvärde goodwill 6 399 6 399
Utgående anskaffningsvärde goodwill 6 399 6 399
Planenligt nettovärde 6 399 6 399

Ingående avskrivningar 6 360 5 720
Årets avskrivningar 39 640
Utgående ackumulerade avskrivningar 6 399 6 360

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 39

ÖVRIGA IMMATERIELLA
Ingående anskaffningsvärde 900 0
Inköp/anskaffningar 4 016 900
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 4 916 900

Ingående avskrivningar 270 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar 189 270
Utgående ackumulerade avskrviningar 459 270

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 4 457 630

INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde 17 506 16 639

Avskrivningar enligt plan har baserats på en ekonomisk livslängd på tre till sju år för kontorsinventarier. Goodwillvärdet, hänförbart till
förvärvet av Aktiesparinvest, skrivs av på 10 år.

Inköp 1 092 1 166
Försäljningar/utrangeringar –276 –299
Utgående ackumulerade anskaffningar 18 322 17 506

Ingående avskrivningar 11 264 9 034
Försäljningar/utrangeringar –166 –197
Årets avskrivningar 2 166 2 427
Utgående ackumulerade avskrivningar 13 264 11 264

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 5 058 6 242

Leasingkostnader har utbetalts under året i moderbolaget med 596 (483) Tkr. Koncernen har belastats med motsvarande kostnader
innevarande år med 1 115 (932) Tkr. Anskaffningskostnader för leasingobjekt i moderbolaget beräknas till 1 661 (1 662) Tkr. Koncer-
nens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 3 575 (3 261) Tkr. Återstående kontraktsperioder varierar mellan 1 och 34
månader.

Hyreskontrakt lokaler
Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 973 Tkr. Koncernens hyreskostnader uppgår till 4 307 Tkr. Hyreskontraktet för koncernen
löper under perioden 1 mars 1998 t o m 29 februari 2004.
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Nr 9 Skatt på årets resultat

Nr 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

Skatt – betald –46 690 –3 502 –575 –1 489
Skatt – latent –10 948 –475 – –

Summa skatt –57 638 –3 977 –575 –1 489

            Koncernen                                                         Förbundet

            Koncernen                                                         Förbundet

Nr 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som anläggningstillgångar

  Koncernen            Moderbolaget

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

Utdelningar på placerings- och bevakningsportföljer 197 263 193 260

Belopp i Tkr 2000 1999 2000 1999

Räntor och övriga finansiella intäkter 2 049 45 1 630 26
Räntekostnader –1 389 –10 –5 –6
Realisationsvinster 459 5 377 451 5 377
Realisationsförluster –228 –378 –228 –378
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Nr 10 Finansiella tillgångar

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31

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

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

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

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

ANDRA AKTIER OCH ANDELAR

FÖRBUNDETS AKTIEPORTFÖLJ

Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Förbundets bevakningsportfölj 2 331 2 648 1 019 917
Förbundets placeringsportfölj 25 026 14 112 23 112 10 028

27 357 16 760 24 131 10 945

         Marknadsvärde                                                 Bokfört värde
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Nr 11 Finansiella tillgångar

           Marknadsvärde                                                 Bokfört värde

KONCERNENS AKTIEPORTFÖLJ

Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Förbundets bevakningsportfölj* 2 331 2 648 1 019 917
Förbundets placeringsportfölj (se specifikation nedan) 25 026 14 112 23 112 10 028
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav 98 135 46 54
Aktiespararnas Service ABs aktieinnehav
1 715 000 aktier i HQ.SE 54 880 – 54 880 –

82 335 16 895 79 057 10 999

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

Marknadsvärde
Aktieslag Antal  Belopp i Tkr

Skanska B 1 000 390
AstraZeneca 385 181
Ericsson B 11 326 1 218
Industrivärden A 2 068 424
Skandia 5 043 774
Hennes & Mauritz B 4 425 646
Investor B 3 101 437
Nokia SDB 2 726 1 131
Lundin Oil B 12 587 237
Peab B 10 000 335
Nolato B 1 882 237
Elektronikgruppen B 3 218 383
Europolitan 2 858 239
Segerström & Svensson B 5 251 635
Drott B 2 974 387
Netcom B 307 120
Protect Data 652 72
IBS B 7 727 147
HiQ International 815 57
Telelogic 1 009 53
Rottneros 19 157 148
C Technologics 558 57

Aktiefonder

Aktiespararna Topp Sverige
Antal andelar 1 630 914 16 718

Summa 25 026
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Nr 12 Lager

Varulagret avser värdepapper i Aktiesparinvest till ett belopp om 5 325 (2 643) Tkr och förlagsprodukter till ett belopp om 552 (324)
Tkr upptagna det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nr 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Förutbetalda hyror – 998 – –
Upplupna intäkter 1 821 1 914 115 102
Diverse kostnadsperiodiseringar 5 708 4 290 259 599

Summa 7 529 7 202 374 701

Nr 14 Kassa och bank

         Koncernen         Förbundet
Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Kassa 25 25 7 8
Bankräkning *199 734 57 688 1 475 2 762
Postgiro 2 330 2 954 2 242 2 828
Stipendiefond 84 – 84 –
Statspapper och obligationer
hänförliga till Aktiesparinvest – 19 997 – –

Summa 202 173 80 664 3 808 5 598

Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Börs-SM AB
Antal 500 100:– 100:– 50 50
Andel 50%

Åratin AB*
Antal 500 100:– 100:– 50 50
Andel 50%

*Bolaget administrerar Århundradets Aktiemästerskap

Nr 11 Finansiella tillgångar, forts

                                                                                                 Nominellt värde                                                 Bokfört värde

           Koncernen            Förbundet

ÖVRIGA INNEHAV

*Varav 130 Mkr är placerade på specialinlåning i bank, löptid 2 månader.
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Nr 15 Eget kapital

Resursfond/
Aktiekapital Övriga Övriga Balanserade Årets

Belopp i Tkr i dotterbolag fonder* reserver vinstmedel resultat Totalt

KONCERNEN
IB 2000-01-01 15 000 1 839 11 204 7 477 5 743 41 263
Vinstdisposition 5 743 –5 743
Justering för fristående lokal-
avdelningars ingående kapital 373 373
Uttag i riskfonden –12 –12
Förskjutning mellan bundet
och fritt kapital 28 151 –28 151

Årets resultat 147 584 147 584

UB 2000-12-31 15 000 1 827 39 355 –14 558 147 584 189 208

Övriga Balanserade Årets
Belopp i Tkr Resursfond fonder* vinstmedel resultat Totalt

MODERBOLAGET
IB 2000-01-01 4 000 1 839 2 807 185 8 831
Justering för fristående lokal-
avdelningars ingående kapital 373 373
Uttag i riskfonden –12 –12
Vinstdisposition –185 –185
Återbetalt aktieägartillskott
från servicebolaget 11 638 11 638

Årets resultat 1 239 1 239

UB 2000-12-31 4 000 1 827 15 003 1 239 22 069

*Riskfonden (1 734 Tkr) är avsedd att finansiera juridiska utredningar och processer som är av principiell betydelse för förbundet och dess
medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning. Resterande medel (93 Tkr) utgörs av stipendiefonden.

Nr 16 Latent skatt, obeskattade reserver i koncernen och eget kapitalandel

        Koncernen
Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31

Periodiseringsfonder 49 422 10 478
Överavskrivning 431 276

Summa 49 853 10 754

AVGÅR
Latent skatt –13 959 –3 011

Eget kapital andel 35 894 7 743
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Nr 17 Långfristiga skulder

Nr 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

         Koncernen          Förbundet
Belopp i Tkr 2000-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Ständiga medlemmar 6 147 5  613 6 147 5 613
3–årsmedlemskap (Förfaller löpande 1 – 3 år) 710 576 710 576
Övriga långfristiga skulder (Förfaller under 1 500 810 1 500 810
perioden 2002  –  2007)

8 357 6 999 8 357 6 999

         Koncernen          Förbundet
Belopp i Tkr 1999-12-31 1999-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Hyra 400 – – –
Upplupna semesterlöner 3 184 3 380 1 608 1 369
Upplupna arbetsgivaravgifter 3 415 2 140 314 268
Upplupna styrelsearvoden 573 592 223 199
Förutbetalda intäkter 13 439 11 811 13 361 11 761
Upplupen reklamskatt 138 559 – –
Avkastningsskatt IPS 1 739 946 – –
Övriga reserveringar 9 348 4 937 719 408
Bonus personal 6 034 4 279 – –
Skatterevision moms – 1 986

Summa 38 270 30 630 16 225 14 005
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Revisorer

Revisionsberättelse

Ordinarie
Björn Fernström
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

Lars-Göran Lidström
Civilekonom
Chef för kapitalförvaltningsenheten,
Östgöta Enkskilda Bank i Stockholm

Suppleanter
Anna Peyron
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

Göran Öhrn
Civilekonom
Försäkringsmäklare, egen företagare
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Aktiespararnas verksamhet
Enskilda äganderätten är grunden
Den enskildes rätt att fritt äga och förfoga över sina aktier är grunden för Aktiesparar-
nas verksamhet. Begreppet enskilt aktieägande innefattar också ägande i olika former
som aktiesparklubbar, aktiefonder och bolag av olika slag. Enskilt ägande är en av
grundpelarna för ett fritt demokratiskt samhälle och en förutsättning för marknadseko-
nomi.

Som medlemsorganisation i Stiftelsen Ägarfrämjandet verkar Aktiespararna för ett
förbättrat grundlagsskydd för det enskilda ägandet.

Ett stort medlemsantal och en god ekonomi - en förutsättning för Aktiespararnas
framgång.
Ett stort medlemsantal är till fördel när Aktiespararna driver olika intressefrågor.
Aktiespararna verkar därför för att öka medlemsantalet.

I syfte att uppnå och bibehålla en oberoende roll skall Aktiespararna ha en sund och
solid ekonomi.

Aktiespararnas verksamhetsidé
Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresseorga-
nisation för enskilda som sparar i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra
aktierelaterade värdepapper.

Aktiespararnas uppgift  är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för
aktiesparande.
Det sker genom att

Aktiespararna verkar för en god miljö för enskilt aktieägande;
Aktiespararna informerar och utbildar medlemmarna i aktiekunskap i syfte  att för-
bättra deras förmåga att självständigt besluta om och genomföra  aktieaffärer;
Aktiespararna erbjuder medlemmarna aktiehandelstjänster anpassade till medlem-
marnas behov och förbundets grundläggande idéer.

Aktiespararnas organisationsnummer: 857202–1593

�

�

�
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113 89 Stockholm Telefon: 08–50 65 15 00 (öppet dygnet runt)
Fax: 08–50 65 15 73  e-post: mail@aktiespararna.se
Hemsida: www.aktiespararna.se

Fakta om Aktiespararna

 (december 2000)

Bildades år 1966
Medlemmar 141 525
   varav kvinnor 32 371
   varav ungdomar 22 069
Lokalavdelningar 154
Ideellt arbetande i lokal-
   avdelningarnas ledningsgrupper 1 100

Under 2000
Bevakade bolagsstämmor ca 400
Aktieträffar 1 100
Evenemang 44
Aktiedagar/investerarmässor 10
Utbildade aktiesparare genom
   Aktiespararnas Aktieskola 10 980
Antal sålda böcker och programvaror 12 800


