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Vår vision
Ett aktierikare Sverige.

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

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

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



Aktiespararna 2007  
– med medlemmen i fokus
Aktiespararna har under 2007 drivit på förnyelse och ut-
veckling i linje med vår vision för ett aktierikare Sverige. 
Vi har kommit ett steg närmare visionen att ett medlem-
skap är det självklara valet och den självklara mötesplat-
sen för Sveriges aktie- och fondsparare. Förnyelsearbetet 
har intensifierats under året med ökat fokus på utveckling 
och modernisering men med hänsyn tagen till förbundets 
historiska ställning. Allt fler har upptäckt värdet av ett 
medlemskap i Aktiespararna och 11 737 nya medlemmar 
har anslutit sig till förbundet under året. Det totala antalet 
medlemmar är nu 77 274, en ökning med 278. Årets arbete 
har medfört ett stärkt erbjudande, ett stabiliserat medlems-
antal och opinionsmässiga framgångar. 

Kongressen valde ny ordförande
På Årskongressen, som hölls i Konserthuset i Växjö, 

valdes till förbundets 11:e ordförande Hans Tson Sö-
derström, adjungerad professor vid Handelshögskolan i 
Stockholm och före detta VD för SNS. Efter viss turbu-
lens på kongressen valdes ordföranden enhälligt efter ett 
uppskattat tal om Aktiespararnas viktiga roll i samhället. 
Hans Tson Söderström är en välkänd samhällsdebattör 
med ett djupt engagemang för de mindre aktieägarnas 
rättigheter. Han har även en lång erfarenhet av ägarstyr-
ningsfrågor. Ny invald styrelseledamot blev Per Egon 
Johansson, bland annat före detta partisekreterare inom 
kd och statssekreterare i kommunikationsdepartementet, 
numera managementkonsult vid InterPares Management 
Consultants. Ulf Hugmark avgick ur styrelsen.

Sten Trolle avtackades efter 10 år som Aktiespararnas 
styrelseordförande. Sten Trolle har under sin tid som ord-
förande bland annat säkrat förbundets ekonomi genom 
att initiera försäljningen av Aktiespar Fondkommission. 
Han var under sin långa tid en mycket uppskattad ordfö-
rande. Sten Trolles visdom finns kvar i förbundets anda.

Efterlängtade opinionsmässiga framgångar 
har nåtts

Förbundets opinionsmässiga arbete har varit fram-
gångsrikt. 2007 var året då förmögenhetsskatten av-
skaffades. Nu skapas bättre förutsättningar för enskilt 
sparande, svenska företags riskkapitalförsörjning och en 
starkare svensk kapitalmarknad. Ett glädjande beslut från 
Sveriges Riksdag då en stark riskkapitalmarknad är viktig 
för Sveriges näringsliv, företagare och aktiesparare.

Förslag om nya fusionsregler är ytterligare en viktig 

opinionsmässig framgång. Vissa budgivare har med hjälp 
av de tidigare fusionsreglerna kringgått tvångsinlösen-
processen. Detta är nu tillfälligt inte längre möjligt vid 
kontantfusioner. En utredning har tillsatts av regeringen 
med uppdrag att se över fusionsreglerna.

Bolagsbevakningen har intensifierats
2007 bevakade Aktiespararna 555 stämmor, ett re-

kordår vad gäller antalet bevakade stämmor. Tvivelak-
tigt agerande från både storägare och företagsledningar 
har skakat Sveriges aktieägare. Carnegie är årets mest 
utmärkande händelse. Felvärderade värdepappersinne-
hav medförde felaktiga redovisade resultat flera år i följd 
och därmed felaktiga bonusar till anställda. Förvånade 
och upprörda aktieägare fick stå för notan, en skandal 
som medfört att VD och styrelse tvingats avgå, och att 
företaget dömts till att erlägga vite. Aktiespararna stod 
i frontlinjen.

 Buden på OMX har engagerat Aktiespararna. Borse 
Dubai och Nasdaq slogs om vår lokala marknadsplats 
och systemleverantör, OMX, tills de kom till en uppgö-
relse.  De stora ägarna ställde sig snabbt bakom budet. 
För Aktiespararna var frågan svårare. En stark, välfung-
erande svensk finansiell infrastruktur är viktig för den en-
skilde aktieägaren. Ett stort antal möten med företrädare 
för OMX, dess huvudägare och budgivarna har ägt rum 
under året. Aktiespararna har därvid fört fram sina önske-
mål vad gäller transparens, inflytande och konsekvenser 
för det svenska regelverkets utformning. Aktiespararna 
rådde medlemmarna att säga ja till budet, men med ett 
krav att Nasdaqs ledning verkar för att implementera en 
investerarkommitté och en årlig publik hearing ställdes.

Medlemserbjudandet har stärkts under året
Nyhetstempot ökade under året med den så kallade 

nyhetstrippeln. Tidningen Aktiespararen har komplet-
terats med dagliga nyheter på webben och veckovisa 
nyhetsbrev. Tidningen har vässats och lättats upp för att 
göras mer lättläst. Innehållet har stärkts, exempelvis har 
analyserna och fondinslagen blivit fler. Tidningens sido-
antal har ökat markant. En ny webbredaktör har ökat det 
redaktionella materialet på webben.

Medlemsutbildningen har förbättrat möjligheten för 
våra medlemmar att utbilda sig. En ny virtuell utbildning 
har lanserats som bygger på en kombination av det fy-
siska mötet och Internet. 1 050 personer hann förbundet 
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utbilda under året. En ny version av analysprogrammet 
Hitta kursvinnare har stärkt programmet och vunnit nya 
användare. Nya intressanta böcker har givits ut av för-
laget.

Hårt arbete från engagerade förtroendevalda har gjort 
att aktieträffarna hållit en hög nivå med många deltagare. 
Ett bredare och mer attraktivt lokalt utbud av aktiviteter 
och träffar har presenterats under året. Det har bestått av 
Aktiecaféer, utbildningar, resor, företagsbesök och fa-
miljedagar.

Aktieinvests medlemserbjudande har stärkts under 
året. En ny konkurrenskraftig deklarationstjänst har lan-
serats. Vår fondmarknadsplats och börshandelstjänster 
har tagit fart.  Medlemserbjudande för de som handlar 
genom Aktieinvest har utökats och förbättrats. Varken 
courtage eller depåavgift utgår för dem som sparar regel-
bundet i Aktieinvest.

Medlemsutvecklingen har äntligen vänt
2007 blev året då medlemsutvecklingen äntligen vän-

de. Året avslutades med 77 274 medlemmar vilket inne-
bär en ökning med 278 medlemmar jämfört med 2006.  
Detta är ett resultat av en medveten satsning på rekry-
tering av nya medlemmar. Hela organisationen har fo-
kuserat på rekrytering och värvning. Värvare, anställda, 
verksamhetsområden, lokalavdelningar, förtroendevalda 
och medlemmar har alla bidragit.

Nya informationsträffar speciellt inriktade på kvinnor 
har varit framgångsrika. Ett fyrtiotal träffar genomfördes 
under året och nära hälften av alla deltagare har blivit 
nya medlemmar. Ett nytt koncept som stärkt vår position 
bland nya målgrupper. Att med ett enkelt språkbruk kon-
kretisera hur man kommer i gång med sitt aktiesparande, 
har gett goda resultat och fått fler att intressera sig för att 
spara i aktier och fonder.

Vision för ett förnyat Aktiespararna 
Vi fortsätter under 2008 Aktiespararnas förnyelseprocess utifrån vårt idépolitiska program. Vi tar ytterligare ett steg 
närmare visionen. Vår vision är ett aktierikare Sverige. Ett medlemskap i Aktiespararna ska vara det självklara 
valet och mötesplatsen för varje aktie- och fondintresserad sparare. 

Mål för 2008
Aktiespararna ska under 2008 vara en stark, framgångsrik och synlig företrädare för de mindre aktie- och aktie-
fondägarnas intressen gentemot lagstiftare, marknadsplatser, självregleringsorgan, större ägare, styrelser och 
företagsledningar i marknadsnoterade bolag, banker, fondkommissionärer och fondförvaltare. 
 
Varje enskild svensk aktiesparare ska under 2008 uppleva att: 
• Aktiespararna tillvaratar hans/ hennes intressen som aktieägare och sparare i aktiefonder eller andra 
aktierelaterade instrument. 
• Aktiespararna är en kunnig och orädd aktör i debatt och bolagsaffärer. 
• Aktiespararna upptäcker och slår larm om tveksamheter, oskick och oegentligheter på aktiemarknaden. 

Aktiespararna ska under 2008 lyckas med att:
• stärka medlemsnyttan genom att utveckla innehållet i medlemskapet för både våra kärn- och 
nya målgrupper.
• fortsätta stabilisera medlemstalen och skapa en positiv trend genom att allt fler nöjda befintliga 
medlemmar stannar kvar och genom rekrytering av fler nya medlemmar.
• bredda medlemsbasen genom att nå nya grupper såsom nya aktieägare, fondsparare, kvinnor och yngre.

Prioriterade uppgifter för året är att:
• utveckla och stärka bolagsbevakningen/bolagsfrågor
• skapa bättre förutsättningar för Sveriges enskilda aktieägare
• satsa ytterligare på nya målgrupper och kärngrupper
• förnya utbudet av mötesformer och aktieträffar
• vässa nyhetstrippeln: tidning/webb/nyhetsbrev
• utveckla den interaktiva utbildningen till ytterligare nivåer
• föra Aktieinvest närmare förbundet
• verka för en fortsatt stabil medlemsutveckling genom att behålla och rekrytera fler medlemmar.

Planer inför 2008
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Under året lyckades vi behålla 84 procent av våra 
medlemmar och antalet ökade från 76 996 till 77 274. 
Detta trots att vi under året dragit ned på marknadsfö-
ringskostnaderna. Andelen kvinnor i förbundet har ökat 
från 17 263 till 18 110, en glädjande utveckling.

Nya organisatoriska strukturer har 
implementerats

Under året genomfördes en personalunion mellan ser-
vicebolagets styrelse och Sveriges Aktiesparares Riks-
förbunds styrelse. Detta genomfördes i syfte att förenkla 
beslutsprocessen inom förbundet, förbättra genomlys-
ningen och öka effektiviteten. 

Under året förändrades kansliets struktur. En matris-
organisation implementerades i syfte att få en mer med-
lemsorienterad organisation samt förbättra samarbetet 
inom kansliet under temat ett Aktiespararna. Syftet var 
också att säkerställa att kansliets arbete balanseras mel-
lan kärngrupper och våra nya målgruppers behov. Med-
lemsnyttan har under året satts i fokus under parollen vi 
gör mer av det medlemmen värderar högt och mindre av 
det medlemmen värderar mindre.

Kommittéstrukturen har setts över. Antalet kommit-
téer har minskat från 15 till 9. Vidare har ansvarsförhål-
landen mellan kommittéer och ledning förtydligats. Le-
damöterna i kommittéerna har förnyats och syftet med 
verksamheten förtydligats. Kommittéerna är rådgivande 
organ till respektive verksamhetschef. Ledning och sty-
relse är de beslutande organen. Detta gäller dock ej bo-
lagskommittén och finanskommittén där styrelsen dele-
gerat beslutanderätten till kommittéerna.

 
Det enskilda aktieägandet är fortsatt svagt

Aktiesparande är på lång sikt en överlägsen sparform. 
Det är därför anmärkningsvärt att det enskilda aktieägan-
det fortsätter att minska trots den starka börsutveckling-
en. Nettosparandet i aktiefonder avtog ytterligare under 
2007 med 19 641 MSEK (exklusive PPM). Antalet en-
skilda aktieägare var vid årskiftet 2007/2008  1 987 401 
mot 2 036 393 vid det föregående årskiftet (källor: Fond-
bolagens förening och VPC).

Förutsättningarna för det enskilda aktieägandet måste 
förbättras både i ett internationellt perspektiv och i jäm-
förelse med det institutionella sparandet. Aktiespararnas 
årliga undersökning – Beskattningen av enskilt aktie-
ägande inom OECD och EU 2007 – avseende beskatt-
ningsåret 2006, visade att en svensk aktieägares beskatt-
ning ligger högt i jämförelse med andra länder i EU och 
OECD, trots avskaffandet av förmögenhetsskatten.

Nya regler för Värdepappersmarknaden 
har införts 

I november 2007 trädde det nya regelverket för finans-

marknaden i kraft – Lagen om värdepappersmarknaden, 
som bygger på EU-direktivet MiFID.  Detta får stora 
implikationer för både marknadsplatser, investerarskydd 
och genomlysning. Regleringen medför bättre möjlig-
heter till genomlysning. Däremot blir det viktigare att 
som investerare veta vilka regler den handelsplats man 
handlar på valt att följa. I och med den nya lagen kan 
olika handelsplaster följa reglerna enligt de reglerade 
marknaderna, som är strängare, eller MTFer som följer 
ett förenklat regelverk. Vikten av att vara observant och 
medveten som aktiesparare har ökat.

Koncernens rörelseresultat har förbättrats
Koncernens rörelseresultat har förbättrats, kostnader-

na minskade utan att intäkterna påverkades negativt. Rö-
relseresultatet blev -25,9 (-50,0) MSEK och resultat efter 
finansiella poster blev -16,9 (17,3) MSEK. Koncernens 
resultat efter skatt är -14,9 (4,8) MSEK. Resultatförsäm-
ringen, jämfört med 2006, förklaras av orealiserade vär-
deförändringar på värdepapper.

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark tack 
vare en framgångsrik aktieförvaltning som resulterat i ett 
värdepappersinnehav på närmare 197,4 MSEK. Förvalt-
ningen genererade under året en avkastning om 3,1 (32,0) 
procent. Jämförelseindex, SIXRX index, minskade med 
-2,6 (28,1) procent. 

Förbundets intäkter uppgick till 30,6 MSEK (31,6) 
MSEK. Resultatet efter skatt för förbundet blev -9,6 (8,8) 
MSEK. Resultatförsämringen, jämfört med 2006, förkla-
ras av orealiserade värdeförändringar på värdepapper.
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Intressebevakningen
Intressebevakningens uppdrag är att verka för en bättre 
aktieägarmiljö och erbjuda säker och objektiv kunskap, 
information och rådgivning enligt Aktiespararnas verk-
samhetsidé och strategiska mål:

1. Enkla, tydliga och stabila lagregler avseende ak-
tieägares rättigheter och skyldigheter samt ett gott skydd 
för minoritetsaktieägare.

2. En internationellt konkurrenskraftig aktiebeskatt-
ning som ökar tillgången på svenskt riskkapital, investe-
ringar i Sverige samt därmed arbetstillfällen.

3. En väl fungerande börshandel grundad på fri kon-
kurrens och internationell öppenhet. Börshandeln ska 
kännetecknas av hög etik, effektiva regler mot insideraf-
färer och kursmanipulationer samt bra regler avseende 
börsbolagens informationsgivning, uppköpserbjudanden 
med mera. Ett effektivt system för handel, bra likvid och 
säker registrering bör eftersträvas även avseende handel 
med mindre värdepappersposter .

4. Börsbolag som på lång sikt maximerar aktieägarnas 
värden i bolagen.

5. Fondandelsägarnas intressen ska tillvaratas i enlig-
het med Aktiespararnas Fondpolicy.

Verksamheten omfattar sju områden: 
Bolagsbevakning, Aktiefonder, Aktiebeskattning, 

Börs- och bolagslagstiftning, Rådgivning, Internationellt 
samarbete och Äganderätt. 

Intressebevakningen hade vid utgången av 2007 fyra 
heltidsanställda (varav en föräldraledig) och en deltids-
anställd.  

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Under 2007 bevakade Aktiespararna 555 bolags-

stämmor. Förbundet representerade även fonden Aktie-
spararna Topp Sverige på stämmorna i de mest omsatta 
bolagen. Till grund för Aktiespararnas ställningstagande 
på stämmorna ligger bland annat förbundets Ägarstyr-
ningspolicy. 

I januari presenterade förbundet sina kärnfrågor inför 
bolagsstämmorna 2007 samt en reviderad version av för-
bundets ägarstyrningspolicy. 

Förbundets kärnfrågor på bolagsstämmorna var:
• Valberedningen – former för utnämnande, sammansätt-
ning, arbete och funktion
• Styrelsens sammansättning 
• Nyemissionsvillkor – subsidiär teckning i alla företrä-
desemissioner, full genomlysning avseende överblivna 
rätter, garanter, rabatter och kostnader

• Incitamentsprogram – ska vara försedda med ett tak
• Kapitalstruktur – utdelningar och återköp vs. långsik-
tiga investeringar, återköpsmetod – inlösen istället för 
återköp
• Strategibyten – verksamhets- och namnbyte, omvända 
förvärv
• Fusion – klander av fusionsbeslut, en metod att skydda 
minoriteten 

Bolagsaffärer
Under 2007 föll Stockholmsbörsen med -6,0 procent 

(OMXSPI). Slutet av året har präglats av finansiell oro 
och en konjunktur som ser ut att mattas av.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden 
Under 2007 lämnade Aktiespararna rekommendatio-

ner till medlemmarna vid i princip alla offentliga erbju-
danden. Rekommendationerna lämnades dels via hemsi-
dan, www.aktiespararna.se, dels via pressmeddelanden. 
Aktiespararna lämnade under 2007 19 rekommendatio-
ner, varav sex avrådande.

Carnegie
Den massmedialt mest uppmärksammade bolags-

stämman var Carnegies. Bakgrunden är att bolagets inne-
hav för perioden 2005–2007 hade övervärderats kraftigt, 
vilket fick till följd att den bonus som utbetalades till de 
anställda blev klart högre än den rätteligen skulle ha 
varit.

Aktiespararna krävde vid en extra bolagsstämma:
• att aktieägarna kallas till en extra bolagsstämma, där en 

Peter Knutsson, chef Intressebevakningen, Gunnar Andersson, 
Gunnar Ek, Meit Daniels och Anna Jansson.
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ny styrelse kan utses
• att inte godkänna styrelsens beslut om att ej återkräva 
felaktigt utbetald bonus.

Tyvärr gick inte majoriteten på Aktiespararnas linje. 
Finansinspektionen gjorde en likartad bedömning 

som Aktiespararna vid sitt beslut den 28 september. FI 
varnade Carnegie Investment Bank på grund av allvar-
liga brister i styrningen och kontrollen av bolagets verk-
samhet. Carnegie ska betala en maximal straffavgift på 
50 MSEK. FI krävde även att aktieägarna kallas till en 
extra bolagsstämma för att utse ny styrelse.

Vid den extra bolagsstämman i november krävde för-
bundet bland annat att den nya styrelsen ska tillsätta en 
utredning som granskar den gamla styrelsens ansvar för 
felaktigt utbetalda bonusar, detta för att kunna avgöra 
om krav bör ställas på att den nya styrelsen stämmer den 
gamla. 

OMX
Efter konkurrerande budgivning på OMX presente-

rade Nasdaq och Borse Dubai i mitten av september ett 
kombinerat erbjudande, innebärande att: 

a. Borse Dubais bud på OMX ligger kvar.
b. Borse Dubai överlåter samtliga i samband med bu-

det förvärvade aktier i OMX till Nasdaq, som sålunda 
blir ägare till OMX efter det att Dubaibörsen erhållit 67 
procent av aktierna.

c. Som verderlag erhåller Borse Dubai  Nasdaq-aktier 
vilket gör den till en av de tre största ägarna i Nasdaq. 

Borse Dubais och Nasdaqs affärsuppgörelse och bud 
på OMX handlar inte bara om att aktieägarna i OMX ska 
få så bra betalt som möjligt utan även om det svenska 

inflytandet och finansmarknadens utvecklingsmöjlighet 
i Sverige. 

För att kunna ta ställning till budet krävde Aktiespa-
rarna den 2 oktober att Borse Dubai och Nasdaq besva-
rade ett antal viktiga frågor kring budet på OMX. Svar 
som inkom brast i konkretion när det gäller frågor om 
transparens, framtida regler, fördelar för de mindre ak-
tieägarna och svenskt inflytande. 

Fortsatta diskussioner mellan Aktiespararna, Borse 
Dubai och Nasdaq gjorde att parterna kunde enas kring 
en konstruktiv lösning för att förbättra transparens och 
inflytande om OMX skulle bli utlandsägt. Resultatet är 
att Nasdaq OMX ska föreslå styrelsen i OMX Nordic 
Exchange att etablera:
• En investerarkommitté  med representanter från OMX 
slutkunder.
• En årlig offentlig hearing med Nasdaqs ledning där ut-
vecklingen av den lokala börsen diskuteras.

Vidare ställde Aktiespararna krav på att Nasdaqaktien 
noteras i Stockholm vilket Nasdaq avser att göra. 

Utförsäljning av de statliga bolagen
Riksdagen beslutade i våras att sälja ut merparten av 

statens återstående ägande i sex bolag. 
Aktiespararna har i debattartiklar och vid samtal med 

företrädare för regeringen krävt att svenska folket ska få 
köpa aktier i dessa företag, som svenska folket ju redan 
äger. Vi har pekat på att lyckosamma utförsäljningar av 
statliga företag har gjorts i många länder. Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland har exempelvis med stor fram-
gång sålt ut aktier till allmänhet och institutioner. Försälj-
ningarna har använts för att bredda ägandet och vitalisera 

Målbolag Budbolag Aktiespararnas 
   rekommendation
Securitas Direct ESML Intressenter Avvakta
Ark Travel Carlson Wagonlit Travel Acceptera
AB Lindex Stockman Oyj Abp Acceptera
Mandator Fujitsu Services Acceptera
All Cards Service Center XPonCard Group Acceptera
SalusAnsvar DnB Nor Bank Acceptera
Nefab NPNC Intressenter AB Acceptera
Telelogic IMB Acceptera
El & Industrimontage Svenska AB E & I Intressenter AB Acceptera
Invik  Milestone ehf Acceptera
inWarehouse Komplett Acceptera
Sardus Atria M & F Acceptera
Pergo AB Pfleiderer Acceptera
AcadeMedia Bure Acceptera ej
KMT Group Nordstjernan Acceptera ej
Elverket Vallentuna AB E.ON Sverige AB Acceptera ej
AB Lindex KappAhl Acceptera ej
TradeDoubler  AOL Holdings AB Acceptera ej
Protect Data Check Point Ltd Acceptera ej
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aktiemarknaden. Förbundet har även pekat på flera up-
penbara och ekonomiska nackdelar med nu vald väg, ex-
empelvis att det i Sverige sker en koncentration till större 
ägare och anonyma institutioner. Detta måste motverkas 
genom åtgärder som stimulerar privat ägande.  

Aktiespararnas krav har dessvärre hittills inte fått ge-
hör hos regeringen. 

Aktiebeskattningen
Aktiespararna utför årligen en jämförande skatte-

undersökning, Beskattningen av enskilt aktieägande i 
OECD och EU. Jämfört med tidigare år blir Sverige allt 
mer isolerat från de övriga industriländerna och villkoren 
för riskkapital är sämre i Sverige än i övriga Europa.
• Sverige har den högsta beskattningen på aktieutdelning-
ar inom hela EU, 50 procent, inkluderat bolagsskatten.
• Den svenska kapitalvinstbeskattningen är i särklass 
högst, samma skattesats, 30 procent, oavsett aktieinne-
havens längd.

Den höga aktiebeskattningen leder till att riskkapital 
lämnar Sverige och att svenskt ägande missgynnas. Ak-
tiespararna anser att en konkurrenskraftig aktiebeskatt-
ning är nödvändig för att skapa ett bra investeringsklimat 
i Sverige. 

Aktiespararna har länge kämpat för förmögenhets-
skattens avskaffande. Sverige var allt mer ensamt om 
att beskatta förmögenheter. En viktig seger vann därför 
Aktiespararna och svenska folket under 2007 då förmö-
genhetsskatten avskaffades. Förmögenhetsskatten har 
bland annat varit en bidragande orsak till kapitalflykten 
ut ur landet.  

I övrigt har förbundet agerat för en sänkt aktiebe-
skattning, bland annat genom möten med företrädare för 
regeringen, riksdagspartier och andra aktörer på mark-
naden. 

Förbundet har fortsatt att arbeta för att underlätta 
taxeringsförfarandet för den enskilde. Bland annat har 
förbundet deltagit i Skatteverkets intressentrådsmöte, i 
vars uppdrag ingår att underlätta deklarationsprocessen 
för både privatpersoner och företag.

Börs- och bolagslagstiftningen
Fusionsproblemet
Fusionsinstitutet har tidigare möjliggjort ett kring-

gående av tvångsinlösenreglerna. Detta då endast två 
tredjedelars majoritet krävdes vid ett fusionsbeslut till 
skillnad mot kravet på nio tiondelars innehav vid tvångs-
inlösen av minoritetens aktier. På så sätt har majoritets-
aktieägare kunnat ta över bolag utan att följa de regler, 
till minoritetsaktieägares skydd, som gäller vid tvångs-
inlösen av aktier. Minoritetsaktieägare i bolag som har 
blivit föremål för övertaganden på detta sätt har hamnat i 
en mycket utsatt position.

Aktiespararna reagerade kraftigt mot detta missbruk 
och krävde bland annat att det skulle krävas nio tionde-
lars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna vid beslut om fusion samt 
att förutsättningarna för att ge minoriteten möjlighet till 
prövning av det erbjudna fusionsvederlaget borde under-
sökas. 

Regeringen tog till sig av den starka kritiken och in-
förde vid halvårsskiftet 2007 en tillfällig lösning inne-
bärande att beslut om fusion där ersättningen helt eller 
delvis utgjordes av kontanter skulle kräva nio tiondelars 
majoritet. Samtidigt tillsattes en utredning med uppdrag 
att se över fusionsreglerna. 

Utredningen mynnade ut i ett förslag om skärpta fu-
sionsregler, en skärpning som innebär att kontantfusioner 
förbjuds samt att vid majoritetskravet på två tredjedelar 
ska det övertagande bolaget inte få delta vid fusionsbe-
slutet. 

MiFID – nya regler för värdepappersmarknaden
Den 1 november 2007 trädde det nya regelverket för 

finansmarknaden i kraft – Lagen om värdepappersmark-
naden. Den nya regleringen bygger på ett EU-direktiv 
från 2004, MiFID.

MiFID är ett mycket omfattande direktiv, och innehål-
ler i stort tre delar: marknadsplatser, investerarskydd och 
genomlysning.

Enligt den nya regleringen finns två typer av mark-
nadsplatser: reglerade marknader och MTF (Multilateral 
Trading Facility).  

Stockholmsbörsen och NGM (Nordic Growth Market) 
kommer att vara reglerade marknader medan Aktietor-
get, First North och NGM:s Nordic MTF kommer att bli 

Pressmeddelanden 2007 
(utöver dem som gällt rekommendationer om bud)
Datum Pressmeddelande
2007-01-24 Aktiespararna lägger fast ny policy för
 ägarstyrning och offentliggör vårens
 kärnfrågor
2007-06-13 Aktiespararna anställer ny chef för 
 intressebevakningen 
2007-08-13 Sverige blir fortsatt omsprunget 
 – något måste göras!
2007-08-16 Svenska aktieägare kvar i 
 skattetoppen
2007-09-13 Aktiespararna: Odells råd 
 felaktigt sammansatt
2007-09-20 Sverige kvar i skamvrån 
 (skattebelastning på aktieägande)
2007-10-02 Aktiespararna kräver svar kring 
 OMX-budet
2007-10-18 OMX-budet: Svaren duger inte
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MTF:er. Regelverket för MTF:er är inte lika strängt som 
för reglerade marknader, bland annat omfattas de inte av 
prospektdirektivet, öppenhetsdirektivet, direktivet om 
uppköpserbjudanden och marknadsmissbruksdirektivet, 
detta då MTF ska erbjuda en enklare handelsmöjlighet. 
Ledningen för en MTF kan dock välja att använda sig av 
de strängare reglerna.

Kunderna ska numera delas in i tre kategorier: profes-
sionell, godtagbar motpart och icke-professionell. Kund-
skyddet är beroende av den kategori kunden tillhör och 
störst kundskydd ges dem som inte handlar yrkesmäs-
sigt med värdepapper, det vill säga icke-professionella 
kunder dit privatpersoner och de flesta företag räknas. I 
skyldigheten att iaktta kundernas intresse ligger en skyl-
dighet att utföra kundernas order så att bästa möjliga re-
sultat uppnås. För att säkerställa detta ska en policy för 
”bästa orderutförande” tas fram.

Slutligen medför den nya regleringen bättre möjlighet 
till genomlysning, i syfte att förbättra marknadsdeltagar-
nas möjligheter att jämföra de priser som erbjuds av olika 
marknadsplatser och därmed utjämna konkurrensförut-
sättningarna mellan de olika aktörerna. 

Besvarade remisser 2007
Finansdepartementet 
• Angående Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktie-
relaterade incitamentsprogram.
• Grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner 
och mindre företag på den inre marknaden.
• Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder med mera.
• Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Justitiedepartementet
• Gränsöverskridande fusioner.
• Synpunkter på förslag till EG-direktiv angående fusio-
ner.
• Revisionsutskott med mera. Genomförande av 2006 års 
revisorsdirektiv.

Kommissionen
• Fostering an appropriate regime for shareholders’ 
rights, third consultation.
• Green paper on retail financial services in the single 
market.

OMX
• Reviderade informationsregler för de marknadsnote-
rade bolagen i Norden.

Rådgivning
Medlemmarnas behov av rådgivning var under 2007 

fortsatt stort med närmare fem tusen behandlade ären-
den och som störst under deklarationsperioden och inför 

årsskiftet. Behovet av rådgivning gäller främst aktiebe-
skattning och uppköpserbjudanden. Aktiespararnas ak-
tiejuridiska rådgivning sker per telefon, via e-post, brev 
och fax.

Många medlemmar har problem med att deklarera 
sina aktieaffärer på grund av ett alltför komplicerat de-
klarationssystem. För att underlätta deklarationsarbetet 
tar Aktiespararna varje år fram Deklarationsspecialen, en 
mycket uppskattad produkt som publiceras som bilaga i 
tidningen Aktiespararen. 

Äganderätt
Den enskilda äganderätten är grunden för ett demo-

kratiskt samhälle, marknadsekonomi och en fungerande 
aktiemarknad. Aktiespararnas arbete för att stärka det 
äganderättsliga skyddet bedrevs liksom tidigare inom ra-
men för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandet är en ideell för-
ening vars huvudmän är Fastighetsägarna, Lantbrukarna, 
Svensk Handel, BostadsrättsCentrum, Jordägarförbun-
det, Villaägarna och Aktiespararna. Ägarfrämjandets 
uppgift är att främja personligt ägande. Ägarfrämjandet 
verkar för att öka förståelsen och respekten för det per-
sonliga ägandet och för att stärka egendomsskyddet ge-
nom förbättring av lagstiftningen och dess tillämpning.

Internationellt 
Samarbete
Målet med Aktiespararnas internationella arbete är att 

inhämta och sprida kunskaper och erfarenheter samt på-
verka förutsättningarna för aktiesparande positivt i såväl 
Sverige som utomlands, i första hand inom EU.

Euroshareholders
Euroshareholders är en sammanslutning av 28 eu-

ropeiska aktiespararorganisationer. Euroshareholders 
grundades 1992 och har sitt sekretariat i Bryssel under 
ledning av Jean-Pierre Paelinck, Belgien. Ordförande i 
Euroshareholders under 2007 var Peter Paul de Vries, 
Holland. De svenska, tyska och holländska aktiesparar-
organisationerna svarar för huvuddelen av finansieringen 
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 lag-
stiftning och regelverk inom börs- och värdepappersom-
rådet inom EU och möjliggör för Aktiespararna att verka 
för svenska aktieägares intressen i Europa. Under 2007 
höll Euroshareholders fyra möten.

World Federation of Investors 
World Federation of Investors (WFIC) strävar efter 

att bli erkänd som den ledande organisationen för enskil-
da aktiesparare och aktiesparklubbar i världen och att 
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uppnå global acceptans för WFIC:s idéer och principer. 
WFIC:s uppgifter är att främja utbildning i aktiesparan-
de, att främja och försvara aktiesparares rättigheter samt 
att stödja bildandet och utvecklingen av framgångsrika 
nationella aktiespararorganisationer.

WFIC har ett tjugotal medlemsorganisationer repre-
senterade i sex världsdelar. Medlemmarna möts en gång 
per år. Det senaste mötet ägde rum i oktober 2007 i Brys-
sel. Ordförande i WFIC är Aktiespararnas tidigare VD 
Lars-Erik Forsgårdh.

Grönbok om finansiella tjänster till privatperso-
ner på den inre marknaden

EU kommissionen utförde under året en översyn av hur 
den inre marknaden för finansiella tjänster fungerar i prak-
tiken. Resultatet presenterades i en så kallad grönbok. 

Aktiespararna framhöll i sitt yttrande över grönboken 
att i ett gott sparandeskydd ingår ett effektivt system för 
identifiering av problem som sparare möter, ett väl av-

vägt regelverk, en effektiv tillsyn kombinerad med nöd-
vändiga sanktionsmöjligheter, god informationsgivning 
från marknadens aktörer, kunniga sparare samt en väl 
fungerande opartisk tvistlösning. 

Aktiespararna föreslog vidare att EU-kommissionen 
ska studera och tillsätta arbetsgrupper i syfte att iden-
tifiera faktiska och av spararna upplevda hinder mot att 
löpande och gränsöverskridande söka efter de bästa spar-
produkterna. Följande delar bör ges särskild uppmärk-
samhet:
a. barriärer som försvårar flytt, exempelvis, nationella be-
skattningsregler eller rutiner utvecklade av branschen,
b. tillgången till en effektiv reklamationshantering och 
opartisk tvistlösning,
c. kunskapshöjande åtgärder,
d. opartisk vägledning inkluderande jämförelser av fi-
nansiella tjänster, och
e. system för att inom EU-gemenskapen snabbt kunna 
identifiera problem för spararna.

Aktiespararna ska fortsatt vara en stark, framgångsrik och synlig företrädare före de mindre aktie- och aktiefond-
ägarnas intressen. 

På bolagsstämmorna kommer Aktiespararna att ägna särskilt intresse åt frågor som rör valberedningar, incita-
mentsprogram och kapitalstrukturer. Dialogen med Förbundets närmare fyrtio bolagsstämmobevakare och deras 
engagemang ska stärkas. Det kommer bland annat att genomföras utbildningar för bevakarna. En nyhet är att 
medlemmarna på Förbundets webbplats kommer löpande att få rapporter från de stämmor som bevakats.    

När det gäller Nasdaqs förvärv av OMX kommer Aktiespararna att följa upp av Nasdaq lämnade åtaganden, 
nämligen att verka för:
• En investerarkommitté med representanter för OMX slutkunder.
• En årlig offentlig hearing med Nasdaqs ledning där utvecklingen av den lokala börsen diskuteras. 

Under 2008 kommer även en revidering av svensk kod för bolagsstyrning att ske.  Aktiespararna kommer att som 
företrädare för de mindre aktieägarnas intressen bl.a. kräva att det i koden införs krav på att valberedningen skall 
utses på bolagsstämman. 

På sparområdet kommer frågor som främjar en bättre sparmiljö att prioriteras, en miljö som stimulerar aktiva val 
mellan olika sparalternativ och som innebär mindre administrativt krångel. Viktiga frågor att driva i detta samman-
hang blir kravet på att spararna ska erbjudas ett investeringskonto samt att en reformering sker av kapitalbeskatt-
ningen (inkluderande ett underlättat taxeringsförfarande för den enskilde). 

Skyddet för spararna har ändrats efter genomförandet av MiFID reglerna i svensk lagstiftning. Reglernas bety-
delse gör att Aktiespararna kommer att följa upp hur det nya regelverket fungerat, särskilt med avseende på de 
villkor som MTF:er kommer att tillämpa och det skydd som de nya reglerna i praktiken kommer att ge spararna.  

Allt fler beslut av betydelse för aktieägarna och spararna tas på gemenskapsnivå. Det arbete som sker genom 
olika internationella samarbetsorganisationer, som Euroshareholders och World Federation of Investors, blir där-
för allt viktigare. Genom sin styrelserepresentation kommer Aktiespararna att verka för att dessa organisationer 
stärker sitt påverkansarbete på gemenskapsnivå. 

Planer inför 2008
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Det övergripande målet är att alla medlemmar ska få 
kunskap och erfarenhetsutbyte genom ett rikstäckande 
nätverk av lokalavdelningar som syftar till att förbättra 
medlemmarnas förmåga att självständigt besluta om och 
genomföra aktie- och fondaffärer.

Medlemsaktiviteter omfattar en unik lokalavdel-
ningsverksamhet på 150 platser med aktieträffar, aktie-
caféer, företagsbesök och resor. Detta kompletteras med 
gemensamma evenemang, som aktie- och fonddagar, 
lunchmöten och aktiegolf. Förutom alla de ideellt, lokalt, 
arbetande personerna arbetar nio personer på medlems-
aktiviteter och tre personer på medlems- och lednings-
gruppsservice för att stödja det lokala arbetet.  

Lokalavdelningarna
Aktiespararnas lokala verksamhet, är fördelad på fyra 

regioner: Nord (21 avdelningar), Öst (44), Väst (43) och 
Syd (42). I varje region finns en regionchef som stödjer 
ledningsgrupperna i det lokala arbetet. Inga nya lokal-
avdelningar har startats under året. Återstartsarbete har 
dock genomförts i ett tiotal lokalavdelningar. Med över 
1000 lokala aktieträffar under 2007 har målet fyra träf-
far per år och lokalavdelning rejält överträffats. För att 
öka tillgängligheten för medlemmarna har aktiviteter på 
mindre orter prövats med gott resultat. 

Ideella insatser avgörande
De drygt 1 000 förtroendevalda ledamöterna i Aktie-

spararnas 150 lokalavdelningar är ryggraden i Aktiespa-
rarnas verksamhet. Utan engagemang och insatser från 
dessa personer vore det omöjligt att erbjuda över 1 000 

uppskattade aktieträffar per år runt om i landet.
Under 2007 har utbildning skett av lokala valberedare 

för att stimulera rekryteringen av nya förtroendevalda. 
Drygt 150 nya ledningsgruppspersoner har rekryterats 
och utbildats, därav flera yngre och kvinnor. På detta sätt 
kan fler personer dela på arbetet i ledningsgrupperna.

För att stimulera arbetet i ledningsgrupperna erbjuds 
ett antal förmåner i form av utbildningar, rabatt på ak-
tielitteratur, gratis tillgång till analysprogrammet Hitta 
kursvinnare och billigare aktiehandel via Aktieinvest. 
Utöver detta sker regionala aktiviteter för att utbilda och 
samtidigt visa uppskattning av ideella insatser.

Förbättrad information och stöd
Interninformationen i form av Insiders och lednings-

gruppshemsidan har förnyats under året. Insiders har 
fått en mer redaktionell prägel där syftet är att fånga upp 
och spegla mer lokala aktiviteter. Nya Insiders ska ge 
lokala tips, information från förbundet och stimulera 
till erfarenhetsutbyte inom och mellan lokalavdelning-
arna. Ledningsgruppshemsidan ska ge stöd för snabba 
nyheter, diskussioner, olika praktiska verktyg för inbjud-
ningar, träffar, OH-bilder, presentationsmaterial, lokala 
årsmöten, medlemsuppgifter, statistik med mera. För att 
ytterligare snabba upp informationen och aktualiteten 
har e-post använts i en större omfattning än tidigare. Ny 
e-postrutin har tagits fram där lokalavdelningarna själva 
påverkar underlaget.

 Arbetet med att göra den lokala verksamheten mer 
intressant har medfört ett bredare och mer varierat utbud 
med aktiviteter för olika målgrupper. Vanliga aktieträffar 
blandas med fondträffar, utbildningsträffar, aktiecaféer, 
frukostmöten/lunchmöten, företagsbesök samt resor så-
väl inom som utom landet. 

Speciella mingelkvällar, där medlemmarna har fått ta 
del av Aktiespararnas verksamhet och olika erbjudanden, 
har genomförts. Flera lokalavdelningar har prövat att vara 
på nya platser bland annat bilhallar. Specialsatsningar 
har genomförts tillsammans med ”Nya målgrupper” för 
att erbjuda informationsmöten för nya intressanta med-
lemsgrupper. Informationsmöten har erbjudits på över 
30 platser och de har fallit mycket väl ut. För befintliga 
medlemmar har verksamheten med aktiecaféer, där aktie-
diskussionen sätts i centrum, varit mycket framgångsrik. 
Detta gäller även företagsbesöken som varit rekordmånga 
under 2007. Utvecklingsarbetet fortsätter inför 2008. 

Rekordmånga stora evenemang
Under 2007 har 15 aktie- och fonddagar genomförts 

med företagspresentationer, seminarier och investerar-

Medlemsaktiviteter och Medlemsservice 

Lena Löf, Eva-Lena Johnsson, Claes-Göran Olsson, chef 
Medlemsaktiviteter, och Carina Olson. 
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mässor. Kombinationen aktier och fonder fungerar bättre 
än tidigare och många medlemmar som sparar i enskilda 
aktier upptäcker utländska fonder som ett bra komple-
ment.  Målet med evenemangen är att öka intresset för 
aktier som sparform i ett större geografi skt område och att 
väcka nyfi kenhet för att sedan besöka de lokala aktieträf-
farna. Intresset för dessa evenemang har varit stort, med 
antal besökare som varierat mellan 400–2 000 personer. 
Aktie- och fonddagar har anordnats i Helsingborg, Trelle-
borg, Lund, Karlskrona, Växjö, Malmö, Jönköping, Karl-
stad, Falköping, Uddevalla, Göteborg, Uppsala, Örebro, 
Stockholm och Umeå.

Aktiespararnas Riksmästerskap i golf
2007 innebar ett nytt rekordår för Aktieslaget med 

spel på 31 platser och drygt 2 200 deltagare. Aktieslaget 
håller sina ställningar som en av de största golftävling-
arna i landet. I fyra regionfi naler kvalifi cerade sig spe-
larna för fi nalen i Turkiet. Förutom att golfen ska vara 
en medlemsvårdande aktivitet är avsikten med tävlingen 
att bjuda in aktieintresserade golfare till aktieträffar och 
rekrytera nya medlemmar. Nytt medlemsrekord för 2007 
blev 250 nya medlemmar.

Ökad lokal marknadsföring
Lokalavdelningarnas marknadsföring via pr-inslag i 

lokal massmedia slog nytt rekord 2007. Över 600 inslag 
i 110 lokaltidningar har bidragit till att skapa en positiv 
bild av Aktiespararna och den lokala verksamheten. Den 
sammanlagda exponeringen motsvarade en upplaga på 
1,6 miljoner exemplar eller 2,5 miljoner läsare. Förutom 
mässor har många lokalavdelningar aktiverat träffdelta-
gare med VIP-biljetter, för att bjuda in vänner och be-
kanta till aktieträffarna, med lyckat resultat. 

Medlemsstabilisering lokalt
Antalet medlemmar har under 2007 stabiliserats i över 

hälften av Aktiespararnas lokalavdelningar. Utöver detta 

Medlemsaktiviteter och Medlemsservice 

Aktieslaget slog 2007 deltagarrekord med ca 2 200 deltagare. 
Finalen gick av stapeln i Turkiet. 

Representanter från Aktiesparar-
na stod i förbundets monter både 
i Stockholm och i Göteborg under 
Stora aktie- och fonddagen.

îîIngen verksamhet ‰r dock 

sÂ bra att den inte behˆver  

fˆrnyas och utvecklasî  
Sida 3

F÷R  AKTIVA  LEDNINGSGRUPPER 

ID…BANK ï OPINION ï NYHETER

INSIDERS
NR

8
2007

Gl‰djande siffror

L‰s mer om de mest snabbv‰xande 

lokalavdelningarna.

Ny webbredaktˆr

Ny webbredaktˆ r. TOMMY OLSSON, 

28, ‰r sedan den 1 augusti webbredaktˆr 

Sida 6

Sida 14

�rets skatte -

undersˆkning
DEN 16 AUGUSTI i Âr 

presenterade fˆrbundet sin Âr-

liga j‰mfˆrande studie; Aktie-

beskattningen inom OECD 

och EU, avseende 2006. Och 

en svensk aktie‰gare betalar 

n‰stan tre gÂnger mer i Ârlig ak-

tieskatt ‰n invÂnaren i OECD 

och EU i snitt. Att avskaffa 

fˆrmˆgenhetsskatten fˆrb‰ttrar 

inte villkoren n‰mnv‰rt, Sve-

rige tillsammans med de andra 

nordiska l‰nderna tar ‰ndÂ den 

fr‰msta positionen.medlem-

skap i Aktiespararna inneb‰r.
Sida 4

Aktiesparare i rˆrelse

I juli Âkte Aktiespararna och 

Unga Aktiesparare runt i Sverige 

fˆr att tr‰ffa gamla och nya med-

lemmar. Ebba Hedin och Amelie 

af Ekenstam besˆkte fem orter 

i Sverige med start i Stockholm 

den 6 juli. 
Under 10 dagar turnerade Ebba och 

Amelie runt i sommarSverige med Ak-

Sida 9

Sida 12

tiespararnas erbjudande att bli med-

lem. 
ORTERNA DE BES÷KT E var 

Gotland, ÷land, Halmstad med Ty-

lˆsand och BÂstad. De mˆtte mÂnga 

nyfi kna blivande medlemmar. De som 

inte blev medlemmar dÂ, har de sÂtt ett 

frˆ hos...

INSIDERS  8/07  1

Nya

Bästa platsen 
är till dig

www.aktiespararna.se

Nya Insiders
Vi fˆrnyar Insiders. MÂlet ‰r att 

lyfta fram aktiva ledningsgrup-

per runt om i landet. Alla lokal-

avdelningar fÂr inte plats i ett 

och samma nummer, utan fl er 

kommer att presenteras i kom-

mande Insiders. Vi gˆr en syn-

lig fˆr‰ndring; utseendet. Och 

en struktur som gˆr detl‰ttare 

att hitta intressant information. 

Om ni har tips och idÈer, eller 

nÂgra synpunkter som ni vill 

ber‰tta om kontakta Carina 

Olson pÂ 
carina.olson@aktiespararna.se

îGrˆnt
kort!î
Har er lokalavdelning 

grˆnt kort pÂ webben?

FOTO: Ebba och Amelie

Insiders har förnyats under 
2007. Insiders har fått en 
mer redaktionell prägel 
där syftet är att fånga upp 
och spegla mer lokala 
aktiviteter. 
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Lars Håkanson,
Väst.

Mia Söhrman, 
regionassistent, 
Väst.

Bo Holmberg, 
regionassistent, 
Öst.



har fler lokalavdelningar tappat färre medlemmar än ti-
digare och har nu stor möjlighet att vända utvecklingen 
under 2008. Förbättringen beror på att förnyelsegraden 
för befintliga medlemmar har förbättrats samtidigt som 
nyrekryteringen ökat något. Tillsammans har detta ska-
pat en bra grund för att stabilisera medlemsantalet.

Närområdesträffar, årskongress och 
regionkonferenser

Årligen återkommande möten hålls med lednings-
grupperna för att skapa erfarenhetsutbyte, lösa lokala 
frågor, ge utbildning, påverka förbundets arbete och att 
återkoppla arbetet från styrelsen, förbundets valbered-
ning och kansli. Förutom regionala besök hos lokalav-
delningarna är de viktigaste mötena årskongressen, regi-
onkonferenserna och närområdesträffarna.

På 2007 års närområdesträffar, som ägde rum på 21 
platser under januari och februari, genomfördes en ut-
bildning i fonder och Aktiespararnas fonderbjudande vid 
sidan om lokala och regionala frågor, Aktiespararna på 
webben och aktuellt från Aktiespararna.

2007 års kongress genomfördes i Växjö i april tillsam-
mans med en aktie- och fonddag för såväl ombud som 
medlemmar. En unik upplevelse blev kongressmiddagen 
med hyttsill på ett glasbruk i industrimiljö.

Regionkonferenserna genomfördes som tvådagars-
konferenser under september och oktober i Smygehuk, 
Lökeberg, Örebro och Skellefteå. Stadgeenligt nomine-
rades ledamöter till förbundets valberedning. En nyhet 
på årets konferenser var mer tid för diskussioner kring 
olika gemensamma lokala frågor. Andra viktiga inslag 
var presentationer av förbundets ordförande och VD, in-
formation om arbetet med Nya målgrupper, utfrågning 
av styrelseledamöterna och förbundets nya VD. 

Ett antal seminarier erbjöds i linje med utbildnings-
programmet för ledningsgrupperna, bland annat återköp 
av aktier, Aktieinvest, lokala hemsidan/ledningsgrupps-
forum och nya medlemsutbildningen. Speciellt inbjudna 
till regionkonferenserna var de lokala valberedarna som 
genomförde ett eget seminarium.

Utbildning ska erbjudas alla ledningsgruppsledamöter i samarbete med Aktiespararna Kunskap.
Samarbetet med Unga Aktiesparare ska fortsätta att stärkas lokalt för att skapa förutsättningar för bättre blandade 
ledningsgrupper. Bättre välkomnande av nya ledningsgruppspersoner ska införas bland annat genom att erbjuda 
minst ett utbildningstillfälle med återkommande uppföljning. Personliga planeringsmöten med ledningsgrupperna 
ska genomföras för att stödja det lokala utvecklingsarbetet. Regionerna/förbundet ska stimulera erfarenhetsut-
byte mellan ledningsgrupperna, belöna, motivera och inspirera samt erbjuda attraktiva ledningsgruppsförmåner. 
Resurssvaga lokalavdelningar ska stöttas speciellt. 
     
Presentation av Aktiespararna och vårt medlemserbjudande ska ske på varje träff. Bredden i Aktiespararnas verk-
samhet bör profileras bättre.  Varje lokalavdelning bör under året ha minst två informationsmöten för nya medlem-
mar och ska tillsammans med ”Nya målgrupper” genomföra ett informationsmöte för nya målgrupper. Fördjupande 
träffar för målgruppen ”trogna” det vill säga mer aktiva avancerade och erfarna medlemmar ska ske bland annat 
genom en fortsatt utveckling av aktiecaféer, studiebesök och resor. ”Trogna” medlemmar på träffarna ska aktive-
ras på ett bättre sätt. Fler debatter och diskussioner om olika företeelser på aktiemarknaden ska prövas. 
      
Alla lokalavdelningar tar tillsammans med regionen fram ett målkort för att skaffa fler aktieträffdeltagare och nå 
nya målgrupper. Lyckade inbjudningsformer och marknadsföringsaktiviteter ska spridas bättre. Deltagarna på 
aktieträffar ska aktiveras att ta med sig sina vänner, arbetskamrater med flera. Lokal massmedia bör bearbetas 
bättre för att öka kunskapen om Aktiespararna och den lokala verksamheten. Besökande företags aktieägare, 
kunder och personal på orten bör bjudas in till aktieträffar vid minst två tillfällen under året. Kontakten med lokala 
banker, fristående banker och försäkringsbolag bör ökas. Minst en utåtriktad aktivitet bör genomföras lokalt för att 
marknadsföra Aktiespararna på till exempel marknader, mässor, köpcentrum, företag, mindre orter och i samar-
bete med andra lokala föreningar.  

Planer inför 2008
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Nya målgrupper
Aktiespararna Nya målgrupper utvecklar och genomför 
aktiviteter för att:
• värva nya medlemmar
• utveckla nya produkter och tjänster inom Aktiespa-
rarna
• bygga förtroende hos såväl nya målgrupper, börs- och 
fondbolagen som myndigheter.

Aktiespararna Nya målgrupper ska i samarbete med 
kansliets avdelningar, regionchefer och lokalavdelning-
arna i landet, utveckla och genomföra aktiviteter som 
bidrar till att värva nya medlemmar. Tillsammans arbe-
tar vi fram produkter och tjänster till exempel i form av 
informationsträffar om aktuella och efterfrågade ämnen, 
information på webben, kurser, seminarier, aktieträffar, 
kurslitteratur, tidningsartiklar etcetera. Arbetet ska bidra 
till att stärka förtroendet för Aktiespararna som en trygg 
organisation som står på medlemmarnas sida.

I september 2007 förändrades och utvecklades Aktie-
spararnas kansliorganisation. Från att ha varit en funk-
tionsorganisation övergick kansliet till att arbeta i en ma-
trisorganisation. Det innebar att arbetet med att nå och 
bearbeta nya medlemmar avdelades till en egen enhet: 
Nya målgrupper. Det har bland annat lett till att kom-
munikationsvägarna kortats, bättre resursutnyttjande och 
högre flexibilitet

 Arbetet med att värva nya medlemmar bygger bland 
annat på de kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
som Aktiespararna genomfört där 
olika målgrupper identifierats. I dessa 
undersökningar har också identifierats 
vad olika obearbetade målgrupper har 
för behov för att bli tryggare, säkrare 
och framgångsrikare i sitt aktie- och 
fondsparande samt vilka förväntning-
ar de har på ett medlemskap i Aktie-
spararna. 

Medlemsvärvning hösten 2007
I de marknadsundersökningar som 

gjorts har det tydligt framkommit att 
det finns ett stort intresse bland kvinnor 
att lära sig mer om aktie- och fondspa-
rande. Då endast 22 procent av Aktie-
spararnas medlemmar är kvinnor samt 

att målgruppen inte specifikt bearbetats tidigare, har un-
der hösten 2007 genomförts särskilda satsningar på olika 
aktiviteter för målgruppen. 

Nya målgrupper har under hösten startat ett arbete 
med att utveckla behovsanpassade tjänster och produk-
ter, samt att arbeta med ett utifrån och in tänkande för 
att attrahera nya målgrupper. Regioncheferna, lokalav-
delningarna och alla avdelningar inom Aktiespararnas 
kansli har deltagit i detta arbete. Under regionkonferen-
serna genomfördes utbildningspass för lokalavdelning-
arna inför höstens kommande värvningskampanj.

Mer än 30 informationsträffar för kvinnor om aktie- 
och fondsparande har genomförts runt om i landet. Träf-
farna har varit välbesökta och ur värvningssynpunkt fallit 
mycket väl ut.

Nya Målgrupper har även genomfört ett stort antal an-
dra aktiviteter för att värva nya medlemmar.

För att kunna tillgodose de nya medlemmarnas 
behov av stöd vid aktie- och fondsparande har vi 
genomfört enkäter som utvärderats. Under senhös-
ten 2007 påbörjades ett utvecklingsarbete för att 
utveckla produkter och tjänster för de nya medlem-
marna. Detta arbete ska fortsätta även detta år.

Planer inför 2008

Anna Jansson och Viveca Wallén Vrenning föreläser om aktie- och fondsparande 
under Stora aktie- och fonddagen i både Stockholm och Göteborg.
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Kommunikationsavdelningen
Det övergripande målet för Kommunikationsavdelning-
en är att samordna och effektivisera de kanaler som ska 
generera en korrekt och positiv bild av Aktiespararna, 
såväl internt inom organisationen som externt.

Kommunikation, som sedan september 2007 är en ny 
avdelning inom kansliet, använder sig huvudsakligen av 
fem verktyg – och koordinationen av dessa – för att nå 
detta mål:
• Tidningen Aktiespararen med utgivning elva nummer 
per år 
• Nyhetsbrevet som ges ut elektroniskt en gång i veckan 
• Förbundets hemsida, som uppdateras dagligen
• Rådgivning till VD och Intressebevakningen i kommu-
nikationsfrågor
• Marknadsaktiviteter.

Aktiespararen
Tidningen Aktiespararen utgör den traditionella ba-

sen i förbundets kommunikation med medlemmarna. 
Tidningen har som övergripande mål att underlätta för 
medlemmarna att lyckas med sina långsiktiga aktieaffä-
rer. Det redaktionella konceptet vilar på tre hörnpelare; 
aktieanalyser, artiklar av utbildningskaraktär samt opi-
nionsbildning i frågor som rör värderingar som Aktie-
spararna representerar och arbetar för. Ett fjärde, i varje 
nummer återkommande, ben utgörs av en sammanställ-
ning över kommande lokala aktieträffar landet runt.

Tidningens aktieanalyser är det redaktionella material 
som, enligt en marknadsundersökning gjord i november 
2007, röner störst uppskattning bland läsarna. Analysma-

terialets kvalitet, bredden och variationen när det gäller 
utbudet av artiklar som rör sparande i aktier och andra 
aktierelaterade instrument, främst aktiefonder, har hög-
sta prioritet i det redaktionella konceptet och ska presen-
teras på ett pedagogiskt sätt, och vara anpassat till både 
rutinerade aktiesparare och nybörjare. 

Av de nio personer som hör till Kommunikationsav-
delningen har fem medarbetare huvudsakligen ägnat sig 
åt tidningsproduktionen. Dessutom har som tidigare en 
kvalificerad, till tidningen fast knuten, stab anlitats på 
frilansbasis. 

Tidningsåret 2007
Det redaktionella materialet har successivt utvecklats 

under 2007, såväl kvalitativt som kvantitativt. Nya re-
daktionella avdelningar har tillförts tidningen och under 
hösten/vintern har 100-sidiga utgåvor snarare varit regel 
än undantag. För bara ett par år sedan innehöll ett genom-
snittsnummer 84 sidor. Bland de nya, populära, inslagen 
kan nämnas en återkommande sida med konkreta place-
ringsråd till PPM-sparare.

Den mycket uppskattade bilagan till marsnumret, De-
klarationsspecial, framställdes i samarbete med Intresse-
bevakningen. Bilagan ”Spara i aktier och fonder” produ-
cerades och distribuerades tillsammans med november 
månads stornummer, som förutom till medlemmarna 
också skickades ut till cirka 76 000 aktieägare i samver-
kande bolag. Den totala upplagan för novemberutgåvan 
uppgick därmed till runt 150 000 exemplar.

Ekonomin
Trots tjockare och innehållsrikare tidningar har kost-

nadsbilden tack vare rationaliseringar och effektivise-
ringar hållits i schack. Kostnaden för tidningen har legat 
kvar på ungefär sex kronor per nummer och medlem, 
inklusive bilagorna ”Deklarationsspecial” och ”Spara i 
aktier och fonder”. Kostnaden som andel av medlems-
avgiften för elva nummer ligger därmed fortsatt på under 
20 procent.

Annonsmarknaden
Annonsinkomsterna är tidningens största intäktskälla. 

Konkurrensen på annonsmarknaden har under året hård-
nat ytterligare, inte minst på grund av att ett flertal nät-
baserade och helt annonsfinansierade ekonomitidningar 
sett dagens ljus.

Den långsiktiga och systematiska bearbetningen av 
främst finansiella annonsörer har resulterat i att de ex-
terna annonsintäkterna kunnat höjas från 7 MSEK till 

Bosse Steiner, Niclas Reutercrona, Jonna Falkstranden, Tommy 
Olsson, Annika Johannesson, Anna Drysén, Lena Lindgren, Gunnar 
Johansson, chef Kommunikationsavdelningen och Anna Rising. 



cirka 8,5 MSEK, inklusive annonseringen på webben. 
Webbannonseringen ökade, främst tack vare en ökad 
besöksfrekvens som i sin tur kan kopplas till högre re-
daktionell kvalitet, från 200 000 kronor 2006 till 750 000 
kronor 2007.

Webb-platsen -– www.aktiespararna.se
Under 2007 omorganiserades kansliet. En av konse-

kvenserna blev att webbtjänsten knöts till den nyskapade 
kommunikationsavdelningen och därmed fi ck en när-
mare koppling till tidningen. En webbsamordnare och en 
nyanställd webbredaktör har tillsammans bidragit till att 
ge förbundets hemsida ett markant kvalitativt lyft. Målet 
är att bli en attraktiv virtuell mötesplats för medlemmar 
och blivande medlemmar.

Tack vare de ökade resurser som webbplatsen fått har 
förutsättningar skapats för att öka besöksfrekvensen och 
därmed i förlängningen webbens attraktionsvärde som 
annonsplats. Under hösten 2007 hade vi cirka 50 000 uni-
ka besökare per månad på webbplatsen. Målsättningen 
är att den siffran inom två år ska ha fördubblats, främst 
som ett resultat av ett ständigt pågående kvalitetshöjande 
arbete.

Nyhetstrippeln
Under året lanserades Aktiespararnas Nyhetstrippel. 

Den består av den månatligen utgivna tidningen med 
analyser och fördjupning, ett nyhetsbrev vars periodicitet 
ökats från utgivning en gång varannan vecka till veckout-
givning samt den dagligt uppdaterade webbtjänsten på 
förbundets hemsida. 

Upplagan
Aktiespararnas medlemsantal styr till stor del tidning-

ens upplaga. Under andra halvåret 2007 ökade den TS-
mätta upplagan med 700 exemplar jämfört med samma 
period 2006 från 69 200 till 69 900 exemplar.

Räckvidden, alltså antalet läsare, enligt undersök-
ningsföretaget Orvestos mätningar, har i stort sett legat 
på 2006 års nivåer. Under det andra tertialet 2007 hade 
tidningen i genomsnitt 158 000 läsare, vilket var oför-
ändrat jämfört med samma period 2006. 

Det redaktionella materialet kommer att utvecklas ytterligare både till innehåll och form. Förbundets grafi ska profi l 
ska utvecklas och vårdas. Webbtjänsten ska göras än mer användarvänlig och konsumentanpassad.

Avdelningen ska, i rollen som informell intern kommunikationskonsult, vara en resurs för främst VD och Intres-
sebevakningen i frågor som rör omvärldsbevakning och mediekontakter.

För att ytterligare öka annonsintäkterna ska bearbetningen av börsbolagen utökas och nya annonskoncept ut-
vecklas. En satsning på temainriktade nummer kommer att genomföras för att skapa ytterligare incitament för 
marknadens aktörer att välja Aktiespararen som annonskanal. Målet inför 2008 är att öka de totala externa an-
nonsintäkterna till 9,5 MSEK, vilket innebär en ökning med cirka 1 MSEK jämfört med 2007. Största andelen av 
annonstillväxten förväntas ske i de digitala kanalerna.

Planer inför 2008
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Nyhetstrip-
peln består 
av Tidningen 
Aktiespararen, 
vår nya hemsida 
och ett elektro-
niskt nyhetsbrev, 
som distribueras 
veckovis.
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Ett av Aktiespararnas uppdrag är att erbjuda medlem-
marna utbildning i aktiekunskap. Alla medlemmar ska 
ges möjlighet att förvärva de grundläggande kunskaper 
som krävs för att genomföra aktieaffärer med god av-
kastning och begränsad risk. Utbildningsbudskapet byg-
ger till stor del på Aktiespararnas Gyllene regler, vilka 
ger medlemmarna handfasta råd och betonar betydelsen 
av långsiktighet och riskspridning. Alla medlemmar ska 
också ges möjlighet till att förvärva den kunskap som 
krävs för att tillgodogöra sig ekonomisk information om 
börsbolagen och omsätta den i sina placeringsbeslut. 
Med aktieanalysprogrammet Hitta kursvinnare har med-
lemmarna ett unikt verktyg att använda för att fatta rätt 
beslut vid sina aktieaffärer.

Verksamheten bedrivs inom följande områden: med-
lemsutbildning, programvaror, förlagsverksamhet och 
företagssamarbeten.

 För fjärde året i rad ökade försäljningen av program-
varor, böcker och utbildningsmaterial. Aktiespararna 
Kunskap hade under 2007 cirka 18 500 kunder (17 600). 
Analysprogrammet Hitta kursvinnare är en viktig del av 
verksamheten och uppgick till 33 (34) procent av försälj-
ningen. Försäljningen totalt sett ökade med 23 procent 
jämfört med 2006. Aktiespararna Kunskap omsatte un-
der året 6 001 (4 865) tkr, och hade under året 3,5 (2,3) 
anställda.

Internetbaserad medlemsutbildning
Under våren 2007 påbörjades utvecklingsarbetet av 

en helt ny internetbaserad aktieutbildning inom ramen 
för Aktiespararnas utbildningsmodell Aktiekunskap 

ABC. Konceptet bygger på ett ökat inslag av IT-stöd i lä-
randet. Det traditionella klassrummet kompletteras med 
det virtuella. Elever och lärare behöver inte längre enbart 
träffas fysiskt utan lärandet sker också via webbföreläs-
ningar och diskussionsforum.

Första steget, Aktiekunskap A, blev klart i april och 
testades i 13 lokalavdelningar med ca 160 deltagare. 
Kursen inleddes och avslutades med ett fysiskt möte, 
anordnat av lokalavdelningen. I varje lokalavdelning 
har det funnits en mentor. Mentorerna utbildades för sin 
uppgift vid en gemensam utbildningsdag i Stockholm. 
Mellan kursinledning och avslutning följer eleverna 
undervisningen via Internet. På den speciellt framtagna 
webben har sex webbföreläsningar publicerats enligt ett 
kursschema. Via mail och forum har deltagarna kunnat 
kommunicera med sin mentor. 

Under hösten 2007 har ytterligare två kursomgångar 
genomförts i 45 lokalavdelningar med ca 900 deltagare.

Hitta kursvinnare – en unik medlemsförmån
Fler och fler av medlemmarna använder Aktiesparar-

nas analysprogram Hitta kursvinnare som beslutsstöd för 
sina aktieaffärer. Cirka åtta procent (cirka 6 000 perso-
ner) av medlemmarna är för närvarande aktiva användare 
och på sikt är målet minst tio procent. 

Arbetet har fortsatt med att på olika sätt stödja med-
lemmarnas användande av programmet. Förutom daglig 
telefonsupport har utbildning och seminarieverksamhet 
blivit en alltmer viktig del. Analyskvällar har genom-
förts på sju orter tillsammans med Lundin Mining och 
Björn Borg AB. I Hitta kursvinnareprogrammet ingår 
moduler för fundamental aktieanalys, teknisk analys, 
portföljhantering och nyckeltalssortering. 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 
2007 har programmet förbättrats ytterligare med bland 
annat backup-funktion, nya kurs- och rankinglistor samt 
förbättrat gränssnitt

Under året såldes 5 320 (4 990) Hitta kursvinnare-
abonnemang, varav andelen av den mer avancerade ver-
sionen Pro uppgick till 39 (36) procent.

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

Stora Analysdagen i Stockholm
Den 12 september var det premiär för Stora Analys-

dagen. Den genomfördes av Aktiespararna Kunskap till-

Aktiespararna Kunskap

Ola Jansson, Yvonne Kronstrand, Christer Nebardt och 
Christophe Génetay, chef Aktiespararna Kunskap. Henriette 
Lindholm, ej närvarande vid fotograferingen. 



sammans med OMX på Folkets Hus i Stockholm. Under 
dags- och kvällsprogrammet fi ck de drygt 600 deltagarna 
lyssna till såväl svenska som amerikanska och engelska 
föredragshållare. Under pauserna i programmet kunde 
besökarna ta del av ett tiotal olika företags budskap i en 
investerarmässa.

Utbildningsresa till Tobago
Tobago var kursort för en utbildningsresa som Aktie-

spararna Kunskap anordnade i mars 2007. 33 kursdelta-
gare från hela Sverige lärde sig under två veckor allt man 
behöver veta om Hitta kursvinnareprogrammet. 

Ökad aktivitet i förlaget
Aktiespararna Kunskap producerar och säljer böcker 

som dels används i Aktiekunskap ABC, dels säljs direkt 
till enskilda medlemmar och privatkunder. Utbudet inne-
fattar även utländska böcker, främst amerikanska. Mer-
parten av försäljningen går genom den egna internetbok-
handeln Kunskapsbörsen. Under 2007 producerades en 
ny egen bok, Edge – lyft din aktiehandel till en ny nivå. 
Ett fl ertal av de egna titlarna trycktes tack vare ökande 
efterfrågan i nya upplagor. I början av december genom-
fördes den traditionella 24-timmarskampanjen i internet-
bokhandeln. Under 24 timmar säljs en unik bok till starkt 
rabatterat pris. Kampanjen pågick under sex dagar med 
ett nytt erbjudande varje dag. 

Under året såldes 8 700 (9 300) böcker.

Det under 2007 påbörjade arbetet med att modernisera medlemsutbildningen fortsätter. Elever och lärare behöver 
inte längre enbart träffas fysiskt utan lärandet sker också via webbföreläsningar och diskussionsforum. Aktiespa-
rarna Kunskap är själv avsändare och därigenom exponeras varumärket tydligare. Under 2008 ska två ytterligare 
Internetbaserade utbildningar utvecklas: B och C. 

Medlemsutbildningen vänder sig också inåt i organisationen. Förtroendevalda och då speciellt utbildningsansva-
riga ska göras mer delaktiga. Någon i lokalavdelningen tar på sig rollen som mentor för en grupp elever på orten, 
samtidigt som det centrala kansliet fungerar som motor. 

Böcker, utbildningsmaterial och analysprogrammet Hitta kursvinnare ska tydligare målgruppsanpassas. En ny-
börjare ska lätt kunna hitta just den bok han/hon behöver för att komma igång med aktiesparandet – den mer 
avancerade likaså. Analysprogrammet Hitta kursvinnare förbättras kontinuerligt och nya funktioner skapas för 
att attrahera en större målgrupp både bland medlemmar och bland icke-medlemmar. Det avsevärt mycket lägre 
programpriset för medlemmar bör innebära att ett fl ertal nya medlemmar kommer in i Aktiespararna tack vare 
programmet, vilket medför att Hitta kursvinnare kommer att fungera som ett bra verktyg för medlemsvärvning.
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Medlemsinformation  Internetutbildning, Nyhetsbrevet

Aktiespararnas unika medlemsförmån – Nyhetsbrevet

Aktietips utklassar 
index – upp till 60 % 
Tag chansen och utnyttja en av Aktiespararnas bästa medlemsför-
måner. Pröva Nyhetsbrevet som innehåller unik information bara 
för dig som är medlem. Nyhetsbrevet får du automatisk när du har 
registrerat din e-post-adress hos Aktiespararna.

�  Nyhetsbrevet – håller dig välinformerad!
Aktiespararnas nyhetsbrev sammanfattar en gång i veckan det där lilla extra 
som så ofta kommer bort i det dagliga nyhetsbruset. Börsnyheter, intressanta 
analyser, aktietips, lista över insiders blandas med en underhållande krönika 
och mycket annat läsvärt. Nyhetsbrevet sammanfattar det viktiga för att du 
ska kunna göra ännu bättre aktieplaceringar.

�  Så här får du nyhetsbrevet!
Din e-postadress aktiverar du på Aktiespararnas webbplats.
Webbadressen: http://www.aktiespararna.se/aktivera

�  Kontakta oss om du behöver hjälp!
Ring eller e-posta till medlemsservice om du behöver hjälp:
Telefon: 0200-88 15 80 eller E-post: medlemsservice@aktiespararna.se

Läs mer på
www.aktiespararna.se

www Ring Medlemsservice på
0200-88 15 80

rrring E-posta Medlemsservice
medlemsservice@aktiespararna.se

Skaffa dig 
Aktiespararnas

Nyhetsbrev
du också!

Internetbaserad grundkurs  
i aktiekunskap.
Läs på distans och lär dig allt om      
aktier och fonder när det passar dig själv!

Läs mer på
www.aktiespararna.se/internetutbildning

I vecka 5/6 2008 börjar kursen i en lokalavdelning nära dig.

ASP0712s90_97.indd   8 08-02-19   15.33.54

Vinn en 
drömresa värd 35.000 kr!

STORA ANALYSDAGEN
12 SEPTEMBER 2007, FOLKETS HUS I STOCKHOLMOptimera dina aktieaffärer–  kombinera fundamental och teknisk analys!

Upplev 
livetrading!Jake Bernstein gör affärer i realtid…

Lyssna på Christer Gardell och amerikaner i världsklass!

En dag för dig som vill lyckas bättre med dina aktieaffärer
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April 2007 lanserades 
en helt ny internetba-
serad aktieutbildning. 
Konceptet bygger 
på ett ökat inslag av 
IT-stöd i lärandet. Det 
traditionella klassrum-
met kompletteras med 
det virtuella.

Den 12 september 
var det premiär för 

Stora Analysdagen. 
Den genomfördes av 

Aktiespararna Kunskap 
tillsammans med OMX 

på Folkets Hus 
i Stockholm.

Under 2007 produ-
cerades en ny egen 
bok, Edge – lyft din 
aktiehandel till en ny 
nivå. 
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Aktiespararna Företagsutbildningen utvecklar semi-
narier, kurser, företagsintern utbildning för företag och 
anställda inom börs- och fi nansmarknaden. Innehållet 
i utbildningarna sätter fokus på förändringar vad gäller 
självreglering, lagar, aktiekunskap för börsföretags an-
ställda samt certfi eringsutbildningar för andställda inom 
värdepappersmarknaden.

Målet är att öka kunskap om regelverket kring fi nans-
marknaden och förståelsen för aktiemarknadens olika 
funktioner vilket ska leda till förbättrad miljö för Ak-
tiespararnas medlemmar och enskilt aktieägande samt 
stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.

Företagsutbildningens verksamhet ska också genom 
seminarier och kurser sprida kunskap till företagen på fi -
nansmarknaden om aktuella och viktiga frågeställningar 
som Aktiespararna arbetar med och ställningstaganden 
som Aktiespararnas Riksförbund gör.

Utbildningsmarknaden 2007 
Den svaga återhämtning utbildningsmarknaden vi-

sade under 2006, efter fem år med dålig lönsamhet, var 
ett första tecken på att utbildningsmarknaden börjar sta-
biliseras igen. Intresset för att utveckla och utbilda sina 
anställda har ökat under såväl 2006 som 2007. Ett antal 
nya lagar och regler har trätt i kraft under 2007 och Aktie-
spararna har utvecklat och genomfört kurser inom dessa 
områden. Aktiespararna Företagsutbildnings resultat un-
der 2007 är det bästa under hela 2000-talet.

Företagsutbildningens seminarier
Under 2007 genomförde Företagsutbildningen öppna 

seminarier inom bland annat följande områden:
• Nyheter i Aktiebolagslagen
• Hur man ordnar en bolagsstämma
• Bolagets väg till börsen
• Förbättra avkastningen på kapitalet.

SwedSec licensieringsutbildning
Det är fortsatt intresse bland de anställda 

inom fi nansmarknaden att bli SwedSec-li-
censierade genom det så kallade Mäklar-
körkortet. Att ha klarat provet som leder 
till SwedSec licensen är ett krav för att få 
arbeta med privatekonomisk rådgivning. 
Under 2007 var första året som licensen 
skulle uppdateras för att få behålla den. Företags-
utbildningen genomförde ett antal uppdateringssemina-
rier under 2007.

Företagsinterna utbildningar
Under 2007 fortsatte Företagsutbildningen att ha fo-

kus på företagsinterna kurser. Det är främst SwedSec-
kursen och den Årliga kunskapsuppdateringen som ge-
nomförts som företagsinterna kurser.

Aktiespararna Företagsutbildning 

Under 2008 ska Företagsutbildningen genomföra fyra öppna seminarier, två SwedSec lincensieringsutbildningar 
och fyra företagsinterna kurser.

Seminarierna ska utvecklas under året efter de lagar, regler och direktiv som planeras införas under 2008 och 
2009. Dessutom genomförs aktualitetsseminarier under året som till exempel: Regler och lagar för bolag på väg 
till börsen, Hur man ordnar en bolagsstämma samt Bolagsstämman.
SwedSec-utbildningen marknadsförs kontinuerligt till de SwedSec-anslutna företagen. 
SwedSec-utbildningen ska genomföras en gång på våren och en gång på hösten under 2008.
Införsäljningen av företagsinterna kurser sker främst genom personlig försäljning.

Planer inför 2008

Viveca Wallén Vrenning, chef Företagsutbildning, 
och Maria Stoetzer.

Det är fortsatt intresse bland de anställda 

skulle uppdateras för att få behålla den. Företags-

Viveca Wallén Vrenning, chef Företagsutbildning, 



Aktieinvest FK AB är ett av Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund helägt dotterdotterbolag. I Aktiespararnas 
verksamhetsidé återfinns Aktieinvests uppdrag, vilket 
innefattar att erbjuda unika aktiehandelstjänster för pri-
vatpersoner som vill spara framgångsrikt i aktier och 
känna sig trygga. Tjänsterna erbjuds även en vidare krets. 
Verksamheten omfattar tre huvudområden: Aktieinvest 
Privattjänster, Fondverksamhet och Företagstjänster, vil-
ken i sin tur omfattar företagssamarbeten, emittentser-
vice samt tävlingar. 

  Aktieinvest Privattjänster omfattar depåbaserat ak-
tie- och fondsparande för i huvudsak privatpersoner. 
Fondverksamheten omfattar den egna indexfonden Ak-
tiespararna Topp Sverige. Företagstjänster omfattar dels 
företagssamarbeten, vilket innebär olika typer av aktie-
sparprogram i samarbete med noterade bolag. Företags-
tjänster omfattar även emittentservice, där Aktieinvest 
erbjuder administrativa tjänster vid exempelvis emis-
sioner. Vid utgången av år 2007 hade Aktieinvest totalt 
cirka 100 000 depå- och fondkunder. Antalet anställda 
uppgick till 29 (27). Omsättningen uppgick till 50 (48) 
MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner till 4,0 
(5,2) MSEK.

 2007 kom att innebära ett trendbrott i den fleråriga 
uppgången för Stockholmsbörsen som inleddes under 
2003. Året inleddes stark och med undantag för en sätt-
ning i slutet av februari utvecklades börsen väl under det 
första halvåret. Utvecklingen under det andra halvåret 
präglades av finansiell oro och Stockholmsbörsen kom 
att sluta året på -6,0 procent (23,6) procent. 

För Aktieinvest ökade antalet affärer med 11 procent 
jämfört med 2006 samtidigt som antalet depåer minskade 
med 13 procent till 61 737 depåer. Den främsta förkla-
ringen till det färre antalet depåer är antalet deltagande 
portföljer i Börs-NM jämfört med Börs-SM 2006. Ök-
ningen av antalet affärer förklaras främst av antalet af-
färer i FondOrder som ökat med drygt 1 300 procent. 
Men också antalet autogiroanslutningar fortsätter att öka 
jämfört med tidigare år. 

  
Aktieinvest Privattjänster

Inom affärsområdet Aktieinvest Privattjänster ingår 
fem depåtjänster: Aktieinvest Bas, Aktieinvest Pension, 
Aktieinvest Junior och Aktieinvest Klubb samt, den ny-
lanserade depåtjänsten, Aktieinvest Net. Gemensamt för 
dessa tjänster är att kunden erbjuds möjlighet att med 
både stora och små belopp bygga och underhålla ett ak-
tie- och fondsparande med god riskspridning till låga 
kostnader. Under året förstärktes medlemserbjudandet 
till medlemmar i Aktiespararna/Unga Aktiesparare ytter-

ligare vilket gör att dessa nu kan spara helt courtagefritt 
i AndelsOrder. 

Aktieinvest Bas är Aktieinvest grunddepå vilken 
möjliggör sparande både i aktier och i fonder. Dessutom 
erbjuder depåtypen – i likhet med övriga Aktieinvest 
depåtyper – ett sparande i enlighet med Aktiespararnas 
Gyllene regler – både för små och stora belopp. Aktie-
invest Klubb är depåtypen för aktiesparklubbar och för 
depåer med flera ägare. I Aktieinvest Klubb kan upp till 
15 delägare få kontobesked och egna inloggningsuppgif-
ter till Internetdepån med full eller begränsad behörighet 
beroende på kundens önskemål. Under 2007 öppnades 
drygt 2 750 Bas- och Klubb-depåer.

Aktieinvest Pension är en tjänst för avdragsgillt pen-
sionssparande direkt i aktier och fonder inom ramen för 
det individuella pensionssparande (IPS). Genom Aktie-
invests system erbjuds ett kontinuerligt och långsiktigt 
sparande i enskilda aktier till en låg förvaltningskostnad. 
Aktieinvest Pension hade vid årets slut 3 100 (3 100) de-
påer med innehav. 

 Aktieinvest Junior är en tjänst som möjliggör ett kost-
nadseffektivt sparande i enskilda aktier och fonder för 
minderåriga. Aktieinvest Junior är en attraktiv tjänst som 
hittills lockat över 6 000 kunder. Under 2007 öppnades 
cirka 1 000 Junior-depåer.

Aktieinvest Net är en depåtyp som lanserades under 
2007 och som enbart vänder sig till medlemmar i Unga 
Aktiesparare. Speciellt för denna depåtyp är att all handel 
med nordiska aktier i AndelsOrder är courtagefri samt att 
inga kontobesked distribueras per post. Under året öpp-
nades cirka 300 Net-depåer.

Aktieinvest har under 2007 lämnat motsvarande 
3 835 tkr i rabatter till medlemmar i Aktiespararna/Unga 
Aktiesparare.

Aktieinvest

Andreas Johansson, 
VD Aktieinvest.
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Företagstjänster – samarbeten och 
emittentservice

Den samlade kompetens som fi nns inom Aktieinvest 
avseende värdepappersadministration och aktiemarkna-
dens regelverk, samt de stora grupper som kan erbjudas 
att delta i ägarspridningar, gör att Aktieinvest är en myck-
et intressant samarbetspartner för emittenter och andra 
emissionsinstitut. Aktieinvest erbjuder en exklusiv kanal 
för emissioner och service till emittenter. Det kan vara 
alltifrån incitamentsprogram för personal till olika typer 
av emissioner som registreras hos VPC. Lösningarna är 
mycket kostnadseffektiva och verksamheten mötte en 
stor efterfrågan under 2007. Under året genomfördes 
cirka 80 uppdrag.

Börs-SM/NM
Börs-SM/NM har sedan starten arrangerats av tid-

ningarna Dagens Industri och Aktiespararen, som upp-
dragit åt Aktieinvest att administrera tävlingen. Inför 
2007-års tävling valde Dagens Industri att stå vid sidan 
av och låta Aktiespararen arrangera tävlingen på egen 
hand. Aktiespararen valde då att byta namn på tävlingen 
och i samarbete med tidningen Metro arrangerades Börs-
NM 2007. Till tävlingsstarten anmäldes knappt 12 000 
(19 200) portföljer. 11 950 tävlingsportföljer fullföljde 
tävlingen och den vinnande portföljen ökade med över 
100 procent i värde under tävlingsperioden.

 Fondförvaltning
Fondverksamheten förvaltar och administrerar in-

dexfonden Aktiespararna Topp Sverige. Genom ett net-
toutfl öde om cirka 52 MSEK, tillsammans med årets 
börsnedgång minskade det förvaltade kapitalet till 1 020 
(1 101) MSEK. OMXS30-in-
dex gick under året ned med 5,7 
(19,5) procent och fonden med 
3,4 (22,2) procent. Det aktiva 
ägaransvaret och de låga avgif-
terna är fondens starkaste kon-
kurrensfördelar som sannolikt 
bidragit till att fonden under 
2007 hade ett positivt nettoin-
fl öde. År 2007 hade fonden en 
TKA (totalkostnadsandel) på 
0,31 (0,32) procent vilken är 
bland de lägsta på aktiefond-
marknaden.

Aktieinvest kommer inför 2008 att arbeta vidare med att ge kunderna ännu bättre förutsättningar att bli framgångs-
rika i sitt aktie- och fondsparande. Aktieinvest kommer under året bland annat att införa tätare uppdatering av vär-
deringskurser på Internetdepån samt inleda ett projekt där en ny Internetdepå ska utvecklas. Under året kommer 
också en VPC-koppling till Aktieinvest egenutvecklade depåhanteringssystem att produktionssättas. 

Planer inför 2008

(1 101) MSEK. OMXS30-in-
dex gick under året ned med 5,7 
(19,5) procent och fonden med 
3,4 (22,2) procent. Det aktiva 
ägaransvaret och de låga avgif-
terna är fondens starkaste kon-
kurrensfördelar som sannolikt 
bidragit till att fonden under 
2007 hade ett positivt nettoin-
fl öde. År 2007 hade fonden en 
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Aktiespararnas Kapitalförvaltning 
Målet för Aktiespararnas Kapitalförvaltning är att inom 
ramen för en given riskpolicy långsiktigt generera en god 
avkastning, för att därigenom bidra till Förbundets och 
Servicebolagets löpande drift. Målet är att den totala av-
kastningen i genomsnitt över en rullande femårsperiod 
ska uppgå till minst 10 MSEK per år. Därtill ska det to-
tala kapitalet realt behållas intakt. Tillgängligt kapital i 
Förbundet och Servicebolaget ska placeras i värdepapper 
och likvida medel enligt fastställda placeringsregler. Ut-
gångspunkt för aktieplaceringarna ska vara Aktiesparar-
nas Gyllene regler och förvaltningen av Aktiespararnas 
kapital sker enligt reglerna i Aktiespararnas Kapitalför-
valtningsinstruktion.

Beslutsordning
Förbundets och Servicebolagets styrelser fattar be-

slut om förändringar i kapitalförvaltningsinstruktionen. 
Finanskommittén har det operativa ansvaret för att före-
skrifterna följs. I Finanskommittén ska ingå ledamöter 
som utses gemensamt av Förbundets och Servicebolagets 

styrelse. Förbundets vice ordförande Johan Flodström är 
ordförande i kommittén. Vidare ingår Hans Tson Söder-
ström, förbundsstyrelsens ordförande, Johan Johansson, 
ledamot av förbundsstyrelsen, förbundets VD Elisabeth 
Tandan samt sedan november 2007 Peter Engdahl, verk-
ställande ledamot och tidigare aktie- och fondchef i Han-
delsbanken. 

Årets förvaltningsresultat
Den totala årsavkastningen uppgick till 3,1 (32,0) pro-

cent på den del av koncernens totala aktieinnehav som 
förvaltas av finanskommittén. Detta innehav var vid årets 
utgång 177,4 (227,2) MSEK. Innehavet i Avanza mins-
kades från 0,9 till 0,42 miljoner aktier. Jämförelseindex 
(SIXRX) uppgick till -2,6 (28,1) procent. Under året har 
aktier till ett värde av 48,7 MSEK nettosålts för att dels 
omplaceras dels finansiera den löpande driften. 

Vid årets slut var marknadsvärdet på andelarna i Guide 
hedgefond värda 16,7 MSEK. Årsavkastningen uppgick 
till 3,2 procent.

Avkastning Aktieförvaltning, belopp i tkr

 Marknads-     Värdeför-  Värdeför-
 värde  Nettoför-       ändring ändring   Marknadsvärde   Total
 2006-12-31 ändringar   realiserad orealiserad     2007-12-31 Utdelning    avkastning  Procent
        
Koncernen 227 190 –48 707  –5 735 4 667 177 415 8 121 7 053 3,1
Hedgefond 16 144 583 – –2 16 725 551 583 3,2
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Årskongressen 2007
Fredagen den 20 april öppnade Sten Trolle Aktiespa-

rarnas kongress i Växjö, den 41:a i ordningen. Lennart 
Värmby, tidigare riksdagsledamot för vänsterpartiet och 
ledamot i Aktiespararnas lokalavdelning i Växjö, utsågs 
att leda årsmötesförhandlingarna. 

Kongressen beslöt att medlemsavgifterna ska vara 
oförändrade fram till den 30 juni 2008. Detta innebär att 
medlemsavgifterna varit oförändrade sedan år 2003.

Förbundsstyrelsens ordförande sedan tio år tillbaka, 
Sten Trolle, avgick vid årets kongress liksom ledamoten 
Ulf Hugmark.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades Lars 

Nylander, Falkenberg/Hyltebruk, Bengt Green, Sölves-
borg/Bromölla, Fredrik Linnér, Lund, Thomas Berg, 
Kristinehamn/Filipstad, Eivor Ahrenstedt, Kungälv, Rolf 
Egil Bergström, Falun/Borlänge, Christer Ståhle, Järfäl-
la/Kungsängen, Sigvard Johansson, Katrineholm/Flen/
Vingåker, Eva Maksimainen, Kiruna, Alf Björk, Umeå. 

Ehren Lundqvist, Tidaholm, tilldelades Merchantsti-
pendiet för att under många år har varit en lysande am-
bassadör för aktiesparandet.

Börje Sandberg, Kalix, blev vinnare av Stora Värvar-

priset för utomordentlig värvningsinsats under året.
Förbundets förtjänsttecken för anställda tilldelades 

Ylva Wilin, ekonomiavdelningen, Lena Löf, medlems-
service och Bosse Steiner, tidningen Aktiespararen.

Styrelsen
Till ny ordförande för förbundsstyrelsen utsåg kon-

gressen Hans Tson Söderström för en period om två år. 
Till ny ledamot av styrelsen utsåg kongressen Per Egon 

Johansson, Stockholm. I styrelsen omvaldes Mats Ekberg, 
Uddevalla, Inger Eriksson, Gällivare, Wictoria Häggström, 
Åkersberga, Jan Sandström, Södertälje och Johan Johans-
son, Boden. Samtliga valdes för en period om två år.

Till 2008 års kongress kvarstod dessutom ledamö-
terna, Johan Flodström, Stockholm, Bo G Lundberg, 
Eksjö, Lena Clenander, Stockholm, Krister Eurén, Trel-
leborg, Kent-Erik Leander Falköping och Martin Peters-
son, Stockholm. Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande 
Günter Mårder, Sollentuna, och vice ordförande Gösta 
Carlberg, Stockholm, till ungdomsförbundets represen-
tanter i förbundsstyrelsen.

Styrelsen sammanträdde sju gånger under året. Sekre-
terare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Helena 
Traneving fram till den 13 februari, därefter Eva Wahl 
Jälmestål.

Beslutande organ

Hans Tson Söderström valdes enhälligt till 
förbundets nye styrelseordförande. 

Sten Trolle avtackades av Elisabeth Tandan, VD, å Aktiespararnas vägnar efter 
10 år som styrelseordförande.
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Styrelse och revisorer i Aktiespararnas 
dotterföretag

Den 22 maj 2007 beslöt Förbundsstyrelsen att utse le-
damöterna av Förbundsstyrelsen som ny styrelse i Servi-
cebolaget och därigenom skapa en personalunion mellan 
Servicebolaget och Förbundet. Servicebolagets styrelse 
hade sex sammanträden under året.

Revisorer i Förbundet och Servicebolaget är aukto-
riserade revisorerna Jan Palmqvist och Martin Öqvist 
med revisorssuppleanter auktoriserade revisorerna Jan 
Larsson för Jan Palmqvist och Elisabeth Werneman för 
Martin Öqvist. Samtliga kommer från Deloitte.

Ledamöter i Aktieinvest FK AB är Håkan Gartell, 
ordförande, Bo Hägg, Bo G Lundberg, Johan Johansson, 
Hans Tson Söderström samt Elisabeth Tandan. Andreas 
Johansson är VD. Styrelsen sammanträdde sju gånger 
under året. 

Revisorer
Revisorer i Aktieinvest är revisionsfirman Deloitte, 

med Jan Palmqvist som huvudansvarig.

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda 

ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt 

handlägga ärenden som styrelsen delegerar till arbetsut-
skottet. Dit hör att vara nomineringskommitté för Servi-
cebolaget och Aktieinvest.

I styrelsens arbetsutskott har ingått Hans Tson Söder-
ström, ordförande, Johan Flodström, vice ordförande, 
Wictoria Häggström, Bo G Lundberg och Martin Peters-
son. Arbetsutskottet sammanträdde fyra gånger under 
året.

Revisorer
Kongressen omvalde till ordinarie revisorer Jan Palm-

qvist och Martin Öqvist och till suppleanter Jan Larsson 
för Jan Palmqvist och Elisabeth Werneman för Martin 
Öqvist. Samtliga kommer från Deloitte.

Aktiespararnas Ekonomidagar
Elisabeth Tandan invigde Aktiespararnas Aktie- och 

Fonddag som hölls i Växjö i samband med årskongres-
sen. Företag och föredragshållare inom en mängd intres-
santa områden framträdde och seminarieprogrammet 
erbjöd olika utbildningar, bland annat hölls ett seminarie-
program för oerfarna aktie- och fondsparare. Totalt hölls 
17 olika seminarier, en del vid flera tillfällen. 

Engagemanget bland delegaterna var stort när det drog ihop sig till 
omröstning på kongressen.

Lotta Sallander kontrollerar alla deltagare och önskar 
dem välkomna till 2007 års kongress. 
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Arbetsutskottet
Hans Tson Söderström
Stockholm, född 1945.
Styrelseordförande. Ledamot 1984-1992. Styrelseordförande 
2007–.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktieinvest FK AB.
Ledamot i Ersättningsutskottet, Bolagskommittén och Finans-
kommittén.
Utbildning: civilekonom och ekonomie doktor.
Styrelseordförande i IFL och  adjungerad professor i konjunk-
turanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Extern forskningsledare åt SNS Corporate 
Governance Network.

Johan Flodström
Stockholm, född 1945.
Vice ordförande. Invald 1992.
Övriga uppdrag: Ordförande i Finanskommittén och Stadge-
kommittén, ledamot i Bolagskommittén och Ersättningsutskot-
tet.
Utbildning: jurkand.
Tidigare chefsjurist i Holmen AB.

Wictoria Häggström
Åkersberga, född 1974.
Invald 2001 som Unga Aktiesparares representant. Invald 
2003 på eget mandat.
Övriga uppdrag: Ledamot i Revisionsutskottet.
Utbildning: Ekonomie Magister.
Business Controller på JC/J-store, RNB.

Bo G Lundberg
Eksjö, född 1938.
Invald 1998.
Övriga uppdrag: Ledamot i Aktieinvest FK AB, ordförande i 
Medlems- och Lokalavdelningskommittén, ledamot av Revi-
sionsutskottet.
Utbildning: civilekonom.
Egen företagare.

Martin Petersson
Stockholm, född 1976.
Unga Aktiesparares representant i styrelsen 1998-2005. 
Invald 2005 på eget mandat. 
Övriga uppdrag: Ledamot i Aktiespararnas utbildningsfond. 
Utbildning: Studier vid LTH 1995-2000.
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksför-
bund 1999-2005.
Styrelseledamot i stiftelsen Aktiefrämjandet 2004 –.
Verkställande direktör och delägare i Hallvarsson & Halvars-
son AB.

Presentation av styrelsen i  
SARF, SAB och AU

Johan FlodströmHans Tson  
Söderström

Wictoria Häggström Bo G Lundberg Martin Petersson

26



Övriga ledamöter
Gösta Carlberg
Stockholm, född 1980.
Invald 2006 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Unga Aktie-
sparares Riksförbund, ledamot i Utbildningskommittén och 
Mediekommittén.  
Utbildning: Handelshögskolan.
Ekonomijournalist Affärsvärlden.

Lena Clenander
Stockholm, född 1967.
Invald 2006.
Utbildning: ekonomie magister, filosofie kandidat.
Kundbasanalytiker på Lernia AB.

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

Inger Eriksson
Gällivare, född 1949.
Invald 1999.
Övriga uppdrag: Ordförande i Utbildningskommittén, ledamot i 
Medlems- och Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: filosofie kandidat, ekonomi, juridik och organisa-
tion.
Styrelseledamot i IT Norrbotten AB och Styrelseakademien 
Norr, fullmäktigeledamot i Norrbottens handelskammare.
Egen företagare, IT och verksamhetsutveckling.

Krister Eurén
Trelleborg, född 1942.
Invald 1998.
Övriga uppdrag: Ordförande i Revisionsutskottet, ledamot i 
Bolagskommittén och Medlems- och Lokalavdelningskommit-
tén.
Utbildning: civilekonom, diplomerad skattekonsult.
Egen företagare.

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

Fortsättning nästa sida.

Lena ClenanderGösta Carlberg Mats Ekberg Inger Eriksson Krister Eurén Johan Johansson
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Per Egon Johansson
Järfälla, född 1951.
Invald 2007.
Övriga uppdrag: Ledamot i Mediekommittén.
Utbildning: ekonomiutbildning vid Göteborgs Universitet.
Managementkonsult vid InterPares Management Consultants.

Kent-Erik Leander
Falköping, född 1953.
Invald 2002.
Övriga uppdrag: Ledamot i Medlems- och Lokalavdelnings-
kommittén.
Utbildning: licensierad och certifierad rådgivare.
Private Banker i Swedbank, Private Banking.

Günter Mårder
Sollentuna, född 1982.
Invald 2004 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag Ledamot i Bolagskommittén, Utbildningskom-
mittén och Aktiespararnas Utbildningsfond.
Utbildning: Studerar vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riks-
förbund. Ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Service 
AB. Tidigare kårordförande, Handelshögskolan i Stockholm. 
Styrelseledamot Handelshögskolans direktion. Styrelseleda-
mot stiftelsen Aktiefrämjandet.
Egen företagare.

Jan Sandström
Södertälje, född 1938.
Invald 1997.
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.

Elisabeth Tandan 
Djursholm, född 1964.
Verkställande direktör från den 18 september 2006.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Aktiespararnas 
Service AB. Ordförande i Börs NM AB och Aktiespararnas 
Intresseaktiebolag. Ledamot i Aktieinvest FK AB, Börs-SM AB, 
Börs-SM 2002 AB, Ägarfrämjandet och Euroshareholders. 
Utbildning: civilekonom, doktorandstudier i finansiell ekonomi.

Kent-Erik LeanderPer Egon
Johansson

Günter Mårder Jan Sandström Elisabeth Tandan
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Styrelse- och kongressassistent.

Helena Traneving,
VD-assistent.



Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas valberedning 
utsågs vid årskongressen John Örtengren (sammankal-
lande), Leif Franzon (region Syd), Christer Martinsson 
(region Väst), Ulrika Sandborg (region Öst) och Bernt 
Larsson (region Nord).

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

Ny kommitté- och utskottsstruktur 2007
Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds ge-

nom olika kommittéer. I samtliga kommittéer ingår re-
presentanter för förbundsstyrelsen. Kommittéstrukturen 
har under 2007 utretts och organiserats om, allt för att 
förbättra och effektivisera arbetet. Den nya kommitté-
strukturen infördes från och med oktober 2007.

Följande kommittéer och utskott blev resultatet av 
strukturgruppens genomgång av Aktiespararnas kom-
mittéstruktur.

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de 
börsregistrerade bolagens bolagsstämmor, emissio-
ner och övriga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt 
enskilda aktieägares mellanhavanden med bolag och 
fondkommissionärer. Styrelsen har delegerat beslutan-
derätten till kommittén avseende policyfrågor och bo-
lagsärenden.

Ordförande är Peter Knutsson.

Sparandekommittén – behandlar och diskuterar frå-
gor relevanta för Sveriges sparare som till exempel skat-
ter, konsumenträtt samt nya investeringsprodukter eller 
instrument.

Ordförande är Peter Knutsson.

Stadgekommittén – behandlar på uppdrag av sty-
relsen Aktiespararnas stadgar och föreslår till styrelsen 
sådana stadgeändringar som ska framläggas på årskon-
gressen.

Ordförande är Johan Flodström.

Medlems- och Lokalavdelningskommittén – över-
vakar och utvecklar lokalavdelningsverksamheten över 
landet samt ser till att samtliga lokalavdelningar bedri-
ver verksamhet enligt Aktiespararnas riktliner. Kommit-
tén ansvarar för medlemsrekryterande och medlemsvår-
dande åtgärder inom förbundet såsom medlemsservice, 
medlemsförmåner och marknadsföring.

Ordförande är Bo G Lundberg.

Finanskommittén – med uppgiften att i enlighet med 
Kapitalförvaltningsinstruktionen för Aktiespararna och 
Servicebolaget långsiktigt förvalta tillgängliga medel. 
Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén 
avseende omplaceringar inom ramen för given place-
ringsinstruktion.

Ordförande är Johan Flodström.

Utbildningskommittén – arbetar med att ta fram ut-
bildningsmaterial i form av analysprogram, interaktiva 
utbildningar, aktie- och aktiefondlitteratur, medlemsut-
bildning, marknadsföring av medlemsutbildningen och 
auktorisation av cirkelledare.

Ordförande är Inger Eriksson.

Mediekommittén  
• ska i samarbete med chefredaktören utveckla tidningen 
Aktiespararen,
• ska i samarbete med chefredaktören utveckla webben,
• behandlar och diskuterar relevanta frågor vad gäller 
förbundets externa kommunikation,
• ska i samarbete med chefredaktören utveckla synergief-
fekterna mellan de olika kommunikationskanalerna.

Ordförande är Gunnar Johansson.

Revisionsutskottet – svarar för beredningen av sty-
relsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering.

Ordförande är Krister Eurén.

Ersättningsutskottet – uppgiften är att med VD av-
tala om dennas anställningsförmåner och att tillsammans 
med VD dra upp allmänna riktlinjer för personalens av-
gångsavtal, pensionsavtal, eventuella tantiem etcetera. 

Ordförande är Hans Tson Söderström.

Följande kommittéer från 2006 års verksamhet har 
förts samman med eller dess uppgifter har förts över till 
annan kommitté. 
• Policy- och Framtidskommittén
• Skattekommittén 
• Kommittén för investerarskydd och 
   konsumentfrågor 
• Marknadskommittén 
• Medlemsutbildningskommittén 
• Företagsutbildningskommittén 
• Redaktionsrådet

Valberedning, kommittéer, utskott
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Förbundets och Servicebolagets organisation
Aktiespararnas organisation inklusive Aktiespararna 

Service AB omfattar sex verksamhetsområden. Under 
Förbundet ligger Intressebevakning och Medlemsakti-
viteter/Medlemsservice. I Servicebolaget ingår Kom-
munikationsavdelningen med tidningen Aktiespararen, 
Aktiespararna Kunskap och Aktiespararna Företagsut-
bildning/Nya medlemmar. Ekonomi/administration är 
gemensamma för Förbundet och Servicebolaget.

Varje verksamhet leds av en verksamhetschef som 
tillsammans med VD ingår i en ledningsgrupp. De flesta 
medarbetarna är anställda både i Förbundet och i Servi-
cebolaget. En med Aktieinvest gemensam IT-avdelning 
ansvarar för underhåll och support av all dataverksam-
het. 

Aktieinvests organisation
Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är helägt dotterbolag 

till Servicebolaget. Verksamheten omfattar tre huvudom-
råden: Aktieinvest Privattjänster, Fondverksamhet och 
Företagstjänster, vilken i sin tur omfattar företagssamar-
beten och emittentservice. 

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

Förbundets och Servicebolagets personal 
Antalet anställda uppgick vid året slut till 46 personer, 

varav två föräldralediga.
Årets medarbetarundersökning visade en förbättring 

vad gäller nöjd medarbetarindex från ett genomsnitt på 
2,86 till 2,99 på en skala 1–4.

Bland de anställda inom Förbundet och Servicebolaget 
har 48 procent högskole- eller universitetsutbildning.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventione-
rade träningsmöjligheter.

Det är en jämn åldersfördelning bland personalen. 
Personalhandbok och jämställdhetsplan finns.

Organisation och personal

Jan Matti, chefekonom, Thomas Fallberg, Ylva Wilin, Håkan 
Rudberg, Charlotte Vesterberg, Lotta Sallander och Christina 
Triplet.
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Medelantal anställda för Förbundet och Servicebolaget 
 2007 2006
Antal anställda 44 40
– varav kvinnor % 51 53
Genomsnittligt antal anställningsår
– Förbundet 7,7 9,4
– Servicebolaget 6,3 5,8

Sjukfrånvaro inom Förbundet  
  2007 2006
Total sjukfrånvaro  % 1,53 1,84 
– sjukfrånvaro för män 0,27 0,60
– sjukfrånvaro för kvinnor 1,26 1,24
– anställda – 29 år    0,26 –
– anställda 30 – 49 år 0,94 1,67
– anställda 50 år –   0,33 0,17    

Aktieinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 29 varav 

två var föräldralediga. Bland de anställda har 55 procent 
högskole- eller universitetsutbildning. Nio medarbetare 
är licensierade enligt SwedSecs regler om licensiering av 
aktörer på den svenska värdepappersmarknaden. Genom-
snittsåldern är 35 år. En jämställdhetsplan finns.

Medelantal anställda för  
 2007 2006 
Antal anställda 26 24 
– varav kvinnor % 69 60 
Genomsnittligt antal anställningsår 5,2 5,5  
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Styrelsen och verkställande direktören i Sveriges Ak-
tiesparares Riksförbund med organisationsnummer 
857202-1593 avger härmed årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2007. 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell för-
ening med 77 274 medlemmar, vid utgången av 2007, in-
tresserade av aktie- och aktiefondsparande. Föreningen 
tillhandahåller genom medlemskapet tidningen Aktie-
spararen, hemsidan www.aktiespararna.se, nyhetsbrev, 
utbildning, böcker, medlemsaktiviteter samt aktiejuri-
disk rådgivning.  Aktiespararna bevakar för medlem-
mens räkning den enskilde aktiespararens intressen gen-
temot marknaden, bolagen, storägare och finansindustri.  
Vidare erbjuds medlemmen aktiehandelstjänster genom 
dotterdotterbolaget Aktieinvest. Företag erbjuds utbild-
ning genom aktiespararnas företagsutbildning.

Väsentliga händelser under året
• Under året genomfördes en organisationsförändring av 
kansliets organisation. Dessutom reviderades Aktiespa-
rarnas kommittéstruktur. 
• En personalunion genomfördes mellan servicebolagets 
styrelse och förbundsstyrelsen. 
• Aktiespararna bytte under året ordförande.
• Medlemsantalet som sviktat under många år stabilise-
rades och förbundet hade per 2007-12-31 77 274 med-
lemmar.
• Innehållet i medlemskapet stärktes genom nytt nyhets-
brev, satsningar på webben, interaktiv utbildning och nya 
träffar.
• Rörelseresultatet förbättrades men är fortsatt negativt.
• Förvaltningen av förbundets portfölj följde den nega-
tiva utvecklingen av aktiemarknaden. Resultatet efter 
finansiella poster blev därför negativt.

Aktiespararens TS-kontrollerade upplaga gick från 
70 200 år 2006 till 69 400 år 2007 för helåret. Antalet 
redaktionellt producerade sidor ökade markant samtidigt 
som de externa annonsintäkterna utvecklades positivt 
från cirka 7 MSEK år 2006 till 8,5 MSEK år 2007.

Aktiespararna Kunskaps försäljning av utbildningar 
och böcker ökade med 23 procent jämfört med 2006 och 
uppgick till 6 001 (4 865) tkr. Under året utbildades 2 
350 (1 040) av Aktiespararnas medlemmar i aktiekun-
skap, varav 1 050 (0) aktiesparare utbildades i aktiekun-
skap via de nyutvecklade internetutbildningarna. 5 320 
(4 990) Hitta kursvinnareabonnemang såldes under året.

Företagsutbildningen genomförde totalt 12 semina-
rier/kurser. Resultatet ökade och Företagsutbildningen 
visar en fortsatt uthållig lönsamhetsutveckling.

Fondverksamheten inom Aktieinvest förvaltar och 
administrerar indexfonden Aktiespararna Topp Sverige. 
Genom ett nettoutflöde om cirka 9,6 MSEK, tillsammans 
med årets börsnedgång minskade det förvaltade kapitalet 
till 1 020 (1 101) MSEK. OMXS30-index gick under året 
ned med -5,7 (+19,5) procent och fonden med -3,4 (22,2) 
procent. År 2007 hade fonden en TKA (totalkostnadsan-
del) på 0,31 (0,32) procent vilken är bland de lägsta på 
aktiefondmarknaden.

Omsättningen i Aktieinvest uppgick till 50 (48) MSEK 
och resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,0 (5,2) 
MSEK. Avskrivningar 4,5 (4,4) MSEK och systemkost-
nader 2,7 (3,0) MSEK har belastat resultatet. Vid utgång-
en av 2007 hade Aktieinvest cirka 100 000  kunder.

Kostnaderna för koncernen sjönk med 24,1 MSEK 
efter avsättning till utbildningsfonden. Medlemsintäk-
terna stabiliserades och de externa annonsintäkterna för 
tidningen och webben ökade med 21 procent. Omsätt-
ningen för koncernen blev 100,3 (93,4) MSEK.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut
Inga händelser att betrakta som väsentliga har inträf-

fat efter balansdagens slut och till dess styrelseledamöter 
och revisorer skrivit under denna årsredovisning. För-
bundet arbetar vidare efter lagd strategi. Fortsatt oro för 
aktiemarknaden kan dock medföra negativa konsekven-
ser för ekonomi och medlemsutveckling. 

Ekonomi
Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktiespa-

rares Riksförbund med helägda dotterföretaget Aktie-
spararnas Service AB, dotterdotterföretaget Börs NM 
AB och Aktieinvest FK AB, Aktieinvests dotterföretag 
Deponova AB, Aktiespararnas Investerings AB samt Ak-
tiespararnas Intresse AB. De tre senare bolagen bedrev 
ingen verksamhet 2007.

Koncernens intäkter uppgick till 100,3 (93,4) MSEK. 
Koncernens resultat efter finansiella poster var -16,9 
MSEK (17,3) MSEK, varav -1,2 (61,2) MSEK avser 
realiserad och orealiserad värdeförändring av finansiella 
instrument. I enlighet med Årsredovisningslagens regler 
ingår från och med 2004-01-01 förändringar i marknads-
värdet för samtliga marknadsnoterade finansiella instru-
ment i resultaträkningen. Koncernens resultat efter skatt 

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

Den största risken för förbundet är att inte uppfattas 
som trovärdigt eller att ha legitimitet att verka för och 
uttala sig på uppdrag av förbundets medlemmar. Trovär-
digheten får inte heller ifrågasättas genom olagligt eller 
oetiskt handlande av styrelseledamöter, ledning och an-
ställda. 

Vidare bedrivs fortlöpande utbildning av de anställda 
och av dem som arbetar ideellt inom organisationen för 
att genom hög kompetens förhindra risken av att felak-
tig information i olika frågor lämnas av företrädare för 
förbundet. 

För att minimera risken för ersättningskrav på grund 
av felaktiga investeringsråd förmedlas tipsen endast ge-

nom tidningen Aktiespararen och ska utgöra underlag för 
medlemmens eget beslut om eventuellt köp eller försälj-
ning. 

Förbundets finansiella risker hanteras genom långsik-
tigt budgetarbete och en kapitalförvaltning som följer en 
utarbetad kapitalförvaltningsinstruktion. Denna kapital-
förvaltningsinstruktion omprövas årligen. En större re-
vision planeras för 2008. Då Aktiespararnas exponering 
mot aktiemarknaden är stor ställs höga krav på förbun-
dets likviditet.

Medlemstalen har under året stabiliserats vilket även 
stabiliserar medlemsintäkterna. Riskerna inför kom-
mande år är dock stora då börsen förväntas bli volatil 
vilket kan påverka medlemstillströmningen. En eventu-
ellt kommande lågkonjunktur kan även påverka affärs-
områdenas intäkter och annonseringen vilket påverkar 
sårbarheten ytterligare.

Verksamhetens risker
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minskade från 4,8 MSEK 2006 till -14,9 MSEK 2007.
Förbundets intäkter uppgick till 30,6 (31,6) MSEK. 

Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick till 
-9,7 (11,2) MSEK, varav -2,6 (8,4) MSEK avser reali-
serad och orealiserad värdeförändring av finansiella in-
strument. Förbundets resultat efter skatt uppgick till -9,6 
(8,8) MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 
66,7 (43,0) MSEK. Förbundets och Servicebolagets lik-
vida medel uppgick vid årsskiftet till 46,5 (27,3) MSEK. 
Aktieinvests likvida medel uppgick till 18,3 (15,7) 
MSEK. Det egna kapitalet i koncernen minskade från 
238,3 MSEK 2006 till 223,4 MSEK 2007.

Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var vid 
årsskiftet 197,4 (247,0) MSEK. En finanskommitté under 
överinseende av styrelserna i Förbundet och Servicebola-
get ansvarar för koncernens samlade placeringar. En ka-
pitalförvaltningsinstruktion, fastställd av Förbundets och 

Servicebolagets styrelser, utgör grund för finanskommit-
téns arbete. Den totala avkastningen på koncernens kapi-
talförvaltning som förvaltas av finanskommittén uppgick 
under 2007 till 3,1 (32,0) procent. 

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att förbundets årsförlust på   

-9 577 535 SEK balanseras i ny räkning. Inga avsättning-
ar till bundna fonder föreslås. De balanserade vinstmed-
len uppgår därefter till 11 104 tkr varav 3 583 tkr utgörs 
av orealiserade vinster i finansiella anläggningstillgångar. 
Totalt eget kapital i koncernen uppgår till 223 410 tkr. 
Disponibla vinstmedel uppgår till 199 402 tkr varav 
57 085 tkr utgörs av orealiserade värdestegringsvinster i 
finansiella anläggningstillgångar. Beträffande koncernens 
och Förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesa-
nalyser samt tilläggsupplysningar.



Styrelsen fastställer vilken risknivå som är lämplig. Sty-
relsen har beslutat att risknivån i bolaget ska vara låg och 
att bolaget ska säkerställa en hög intern kontroll. Årligen 
fastställs bolagets riskpolicy i dokumentet ”Styrning, in-
tern kontroll och intern information”.

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

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

Marknadsrisker
I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknads-

riskerna av aktiekursrisk, valutarisk och ränterisker. Av 
dessa är bolaget endast i begränsad omfattning exponerat 
för aktiekurs- och valutarisker.

Aktiekursrisker
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en 

aktieplacering sjunker. Bolaget är endast i begränsad 
omfattning exponerat för aktiekursrisker då ingen aktiv 
handel för Aktieinvests egen räkning bedrivs. Det finns 
dock ett utjämningslager som säkerställer kunders han-
del i andelsorder. 

Av styrelsen fastställda limiter begränsar dels det 
maximala marknadsvärdet för utjämningslagret dels ex-
poneringen i ett enskilt bolag till maximalt en börspost.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att drabbas av förluster på 

grund av ogynnsamma valutakursförändringar. Valu-
taexponeringar återfinns dels i aktieinnehavet i utjäm-
ningslagret dels i innehav i utländsk valuta för betalning 

av fondlikvider. Risken begränsas av styrelsen fastställ-
da limiter som begränsar utjämningslagrets maximala 
marknadsvärde.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktieinvests nuvarande och 

framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam 
förändring i räntan. Tillgångar och skulder löper med rör-
lig ränta och därav förekommer inga skillnader i bind-
ningstid.

Kredit- och motpartsrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att bolaget inte 

erhåller betalning enligt överenskommelse. Riskerna be-
gränsas av att Aktieinvest använder sig av erkända clea-
ringorganisationer som VPC för avveckling av utförda 
affärer. Bolaget är exponerat för kreditrisk i mycket liten 
omfattning, eftersom ingen utlåningsverksamhet be-
drivs.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken att fel eller brister i ad-

ministrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller 
förtroendemässiga förluster. De operativa riskerna mot-
verkas genom en god intern kontroll. Verksamhetens mål 
är att ständigt förbättras med avseende på rutiner, tek-
niska system, rapportering, utbildning med mera. Över-
trädelser av etiska regler undviks genom information och 
utbildning av personal om gällande etiska riktlinjer för 
all personal. Medarbetarnas kompetens och utbildning 
är viktig för hanteringen av operativa risker. Samtliga 
medarbetare vars arbetsuppgifter kräver det ska vara li-
censierade enligt SwedSecs ABs krav.

Aktieinvests risker
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2007 2006
 1
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 100 316 93 378
 
RÖRELSEKOSTNADER   
Produktionskostnader  –10 231 –8 338
Övriga externa kostnader 4,7 –58 894 –66 655
Personalkostnader  5 –49 752 –45 762
Systemkostnader  6 –2 660 –3  015
Avskrivningar på anläggningstillgångar 7 –4 681 –4 573
 
Rörelseresultat före avsättning till utbildningsfond  –25 902 –34 965
Avsättning till utbildningsfond  – –15 000
Rörelseresultat efter avsättning till utbildningsfond  –25 902 –49 965

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Utdelningar  9 8 780 5 181
Värdeförändring av finansiella instrument 9 –1 188 61 206
Ränteintäkter  10 1 335 432
Räntekostnader 10 –2 –2
Övriga finansiella intäkter 10 40 482

Resultat efter finansiella poster  –16 937 17 334

Skatt på årets resultat  11 2 005 –12 564

ÅRETS RESULTAT   –14 932 4 770
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Koncernens balansräkning   
Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2007–12–31 2006–12–31

 1
TILLGÅNGAR 
  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella tillgångar  7 22 696 25 456
Materiella tillgångar 7 1 627 2 174
Finansiella tillgångar 12
Andelar i intresseföretag  100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 197 400 246 978
Summa anläggningstillgångar   221 823 274 708

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager  13 4 739 4 397
Kundfordringar  7 065 5 330
Övriga fordringar   15 795 9 788
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 5 087 5 327
Kassa och bank  15 66 662 43  045
Summa omsättningstillgångar   99 348 67 887

Summa tillgångar   321 171 342  595

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

EGET KAPITAL  16 223 410 238 342

AVSÄTTNINGAR    
Uppskjuten skatt  17 29 601 41 120
Övriga avsättningar
Utbildningsfond 18 13 820 15 000
Ständiga medlemmar  8 417 8 046
Summa avsättningar  51 838 64 166

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 19 3 233 3 339

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   4 843 5  418
Skatteskuld   6 976 3 071
Övriga kortfristiga skulder   8 843 7 166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 22 028 21 093
Summa kortfristiga skulder   42 690 36 748
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   321 171 342 595

POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2007 2006
 1
RÖRELSEINTÄKTER 
Nettoomsättning  3 30 607 31 574

RÖRELSEKOSTNADER   
Övriga externa kostnader  3, 4, 7 –22 919 – 29 742
Personalkostnader  5 –16 410 –15 030

Rörelseresultat före avsättning till utbildningsfond  –8 722 –13 198
Avsättning till utbildningsfond  – –15 000
Rörelseresultat efter avsätting till utbildningsfond  –8 722 –28 198

FINANSIELLA POSTER   
Resultat från andelar i koncernföretag 8 – 30 000
Utdelningar  9 1 366  904
Värdeförändring av finansiella instrument  9 –2 552 8 361
Ränteintäkter/kostnader  10 145 9
Övriga finansiella intäkter 10 40 78

Resultat efter finansiella poster   –9 723 11 154
   
Skatt på årets resultat 11 146 –2 366

ÅRETS RESULTAT   –9 577 8 788

Förbundets resultaträkning
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Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2007–12–31 2006–12–31
 1
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Finansiella tillgångar 12
Andelar i koncernföretag   11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 38 193 40 023
Summa anläggningstillgångar   49 809 51 639

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kundfordringar   2 948 2 586
Fordran på koncernföretag   25 13 196
Skattefordran  904 –
Övriga fordringar   207 528
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 1 657 1 271
Kassa och bank  15 5 118 4 264
Summa omsättningstillgångar   10 859 21 845

Summa tillgångar   60 668 73 484

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 16 5 777 5 777
Fritt eget kapital  16 11 104 20 681
Summa eget kapital   16 881 26 458

AVSÄTTNINGAR   
Uppskjuten skatt  17 1 393 1 999
Övriga avsättningar  
Utbildningsfond 18 13 820 15 000
Ständiga medlemmar  8 417 8 046
Summa avsättningar  23 630 25 045

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 19 3 233 3 339

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   1 029 1 553
Skuld till koncernföretag   729 –
Skatteskuld  –  834
Övriga kortfristiga skulder   1 792 1 908
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 13 374 14 347
Summa kortfristiga skulder   16 924 18 642

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   60 668 73 484

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Förbundets balansräkning
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  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr 2007 2006 2007  2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto  –16 937 17 334 –9 723 11 154

Skatt –9 514 –1 925 –460 –1 240

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar  4 681 4 573 – –
Realiserade värdeförändringar av finansiella instrument  5 527 –14 089 1 772 –1 760
Orealiserade värdeförändringar av finansiella instrument –4 339 –47 117 780 –6 601
Förändringar bland avsättningar vilka ej tillhör rörelsekapitalet – 15 000 – 15 000
Utdelning från dotterbolag – – – –30 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet –20 582 –26 224 –7 631 –13 447

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet    
Ökning/minskning av varulager  –342 –602 – –
Ökning/minskning av fordringar  –7 502 –19 315 11 840 17 317 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  5 942 3 345 –1 718 –4 159

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –22 484 –42 796 2 491 –289

Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –540 –536 – – 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –834 –2 538 – –
Nettoförsäljningar/Anskaffningar 
av finansiella anläggningstillgångar 48 390 30 531 –722 –455 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  47 016 27 457 –722 –455

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Ökning/minskning av långa skulder –915 352 –915 352
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –915 352 –915  352

Årets kassaflöde  23 617 –14 987 854 –392
Likvida medel vid årets ingång  43 045 58 032 4 264 4 656 
Likvida medel vid årets utgång  66 662 43 045 5 118 4 264 

Förändring likvida medel * 23 617 –14 987 854 –392 

*/ Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.

Kassaflödesanalyser
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Not 1 Redovisningsprinciper

Koncernredovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 
i tillämpliga delar. I koncernredovisningen ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen Aktiespa-
rarnas Service AB och Aktiespararnas Intresse AB, dotterdotterbolagen Aktieinvest AB, Börs NM AB 
och Deponova AB samt Aktiespararnas Investerings 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 uppskjuten skatteskuld. Fr o m 
2005 sker ej längre uppdelning på bundet och fritt eget kapital i koncernens balansräkning.

Övriga redovisningsprinciper
Samtliga marknadsnoterade finansiella instrument har värderats till marknadsvärde senast betalt per 
2007–12–31 i enlighet med Årsredovisningslagens regler som gäller från och med 2004–01–01. Årets 
förändringar i marknadsvärdet har redovisats i resultaträkningen. Hänsyn har tagits till uppskjuten skatt. 
Redovisning till marknadsvärden har skett från och med 2004 för att ge en mer rättvisande bild av kon-
cernens och förbundets resultat och finansiella ställning.

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

Fordringar upptas till ett belopp med vilket det beräknas inflyta.

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

Tilläggsupplysningar
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Belopp i tkr  2007 2006
Medlemsintäkter  20 385 20 860
Övriga intäkter  532 647
Summa 20 917 21 507

Intressebevakning
Kostnader  –5 791 –5 051

Information/utbildning 
Intäkter  25 336 23 382
Kostnader  –39 813 –37 220
Summa –14 477 –13 838

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter  43 647 45 767
Ränteintäkter  6 882 2 722
Kostnader  –43 962 –40 329
Kostnader systemutveckling  –2 660 –3 015
Summa 3 907 5 145

Intressebolaget
Kostnader  –6 –2
Finansiella intäkter  73 116
Summa 67 114

Börs–NM
Intäkter 3 534 
Kostnader –3 634
Ränteintäkter 78
Summa  –22

Övriga kostnader   
SARF/SAB–organisation  –8 937 –13 323
Administration  –8 805 –8 184
Gemensamma kostnader  –1 093 –1 491
Marknadsföring/värvning –7 715 –7 382
Medlemsservice/kundservice –1 607 –1 644
Webbsajt –1 164 –2 077
Nya Målgrupper –348 –
Extern marknadsföring –586 –8 503
Summa   –30 255 –42 604

Avskrivningar –97 –122

Rörelseresultat före avsättning till utbildningsfond –25 751 –34 849
Avsättning till utbildningsfond – –15 000
Rörelseresultat efter avsättning till utbildningsfond –25 751 –49 849
Finansiellt netto  8 814 67 183

Resultat efter finansiella poster  –16 937 17 334

Not 2 Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader samt resultat 
           efter finansiella poster
Förbundets, Servicebolagets, Börs NM:s, Aktieinvestkoncernens och Intressebolagets rörelseintäkter och rörelse-
kostnader samt resultat efter finansiella poster fördelar sig på följande verksamhetsområden.
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Not 3 Försäljning och inköp mellan koncernföretag

  Förbundet
Belopp i tkr  2007 2006
Försäljning inom koncernen  2 752 3 033
Inköp inom koncernen 2 143 2 877

Not 4 Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning       Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007 2006 2007 2006
Deloitte AB     
Revisionsuppdrag 333 325 75 75
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 81 173 69 159

Öhrling Pricewaterhouse Coopers*
Granskning enligt Finansinspektionens föreskrifter  – 52 – –
Oberoende granskning av riskhantering – 106 – –

*/ Av Finansinspektionen förordnad revisor 

Not 5 Personal
  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007 2006 2007  2006 
Medelantal anställda  70 63 28  25
– varav kvinnor  40 34 14  13
– varav män  30 29 14  12
Ledande befattningshavare     
Totalt 10 10 9 8
– varav kvinnor 2 2 2 1

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR     
Styrelse, VD och vice VD 3 808 4 126 1 164  1 336
Övriga anställda  26 765 23 503 8 524  7 669
Summa löner  30 573 27 629 9 688 9 005 

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER     
Sociala avgifter  10 909 10 246 3 612  3 455
Pensionskostnader  4 483 4  725 1 473  1 359
Övriga personalkostnader 3 787 3 162 1 637  1 211
Summa personalkostnader  49 752 45  762 16 410  15 030
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Ersättning till styrelse, VD och ledande befattningshavare

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

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

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

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

Årskongressen beslöt att ett arvode om totalt 450 (420 tkr) skulle utgå till förbundsstyrelsen varav  
180 (175 tkr) till ordföranden Hans Tson Söderström (Sten Trolle).

Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2007 utgått ett arvode om totalt  0 (153 tkr) varav 
0 (45 tkr) till ordföranden Sten Trolle. Under 2007 beslöts vid årsstämman i servicebolaget att förbunds-
styrelsen även skulle utgöra servicebolagets styrelse. Något arvode utöver det som kongressen beslu-
tat för styrelsearbetet i förbundet utgår inte.

Till styrelsen i Aktieinvest AB har under året utgått ett arvode om totalt 350 (300 tkr). Till styrelsens av-
gående ordförande Lars-Erik Forsgårdh har utgått 50 tkr och till nya ordförande Håkan Gartell 100 tkr.

Till Förbundets och Servicebolagets verkställande direktör Elisabeth Tandan har under året utgått lön 
om sammanlagt  1 384 tkr (502 tkr). Härutöver disponerar VD fritt en tjänstebil. För VD har inbetalats 
pension som ryms inom ramen för allmän pensionsplan. För VD i Förbundet respektive Servicebolaget 
är den ömsesidiga uppsägningstiden 6  månader. 

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

Till VD i Aktieinvest, Andreas Johansson, har under året utgått lön om sammanlagt 892 tkr (784 tkr) 
varav rörlig ersättning 31 tkr (0 tkr). Härutöver disponerar VD fritt en tjänstebil. För VD finns också pen-
sionsutfästelse motsvarande vad som ryms inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). 

43



Koncernen 2007

Ersättningar till koncernledning:
Belopp i kr  Styrelsearvode/ Kommitté– Arvode för– Övriga Pensions–  Rörliga Summa
 grundlön arvoden bolagstämmo– förmåner* kostnad ersättningar
   bevakning
Styrelsen
Hans Tson Söderström, ordför. 120 000 – – – – – 120 000
Sten Trolle. ordförande 58 332 – – – – – 58 332
Bo G Lundberg 25 000 14 000 – – – – 39 000
Krister Eurén 17 000 18 000 6 750 – – – 41 750
Inger Eriksson 18 000 8 750 – – – – 26 750
Martin Petersson 17 000 – – – – – 17 000
Kent–Erik Leander 18 000 10 500 – – – – 28 500
Jan Sandström 25 000 5 250 – – – – 30 250
Johan Johansson 18 000 12 000 – – – – 30 000
Lisa Hultin 4 000 – – – – – 4 000
Lena Clenander 18 000 – – – – – 18 000
Mats Ekberg 17 000 10 500 4 500 – – – 32 000
Gösta Carlberg 12 000 – – – – – 12 000
Wictoria Häggström 25 000 – – – – – 25 000
Gunther Mårder 17 000 13 500 12 750 – – – 43 250
Ulf Hugmark 14 000 – – – – – 14 000

VD
Elisabeth Tandan 1 383 538 – – 66 397 340 021 – 1 789 956
       
Övriga ledande befattningshavare 
(9 personer) 5 675 071 – – 434 688 1 414 353 31 574 7 555 686

Summa 7 481 941 92 500 24 000 501 085 1 754 374 31 574 9 885 474

*/ Övriga förmåner avser tjänstebil

Sjukfrånvaro i Förbundet

  2007 2006
Total sjukfrånvaro, korttids, (%) 1,53 1,84

• sjukfrånvaro för män 0,27 0,60
• sjukfrånvaro för kvinnor 1,26 1,24
• anställda – 29 år 0,26 0,00
• anställda 30 – 49 år 0,94 1,67
• anställda 50 år –  0,33 0,17

Not 6 Systemkostnader

För 2007 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest om 2 660 tkr (3 015 tkr) kostnadsförts. 
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Not 7 Anläggningstillgångar 
 
Avskrivningar enligt plan har baserats på en nyttjandeperiod om tre till sju år för kontorsinventarier. Den ekonomiska nyttjandeperio-
den för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten i det nya Aktieinvestsystemet är bedömd till 10 år.  Anskaffningsvärdet 
per 2007-12-31 uppgår till  35 936 tkr och ackumulerade avskrivningar är 13 457 tkr. Goodwillvärdet är hänförbart till förvärvet av 
Deponova AB och skrivs av på 10 år.
 Koncernen
Belopp i tkr  2007–12–31 2006–12–31
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde   435 435
Utgående anskaffningsvärde   435 435
Planenligt nettovärde 435 435

Ingående avskrivningar   175 132
Årets avskrivningar 43 43
Utgående ackumulerade avskrivningar   218 175

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 217 260
 
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  36 003 33 465
Inköp  834 2 538
Utgående ackumulerade anskaffningar  36 837 36 003

Ingående avskrivningar  10 807 7 297
Årets avskrivningar  3 551 3 510
Utgående ackumulerade avskrivningar  14 358 10 807

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  22 479 25 196

MATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  19 188 18 652
Inköp  540 536
Utgående ackumulerade anskaffningar  19 728 19 188

Ingående avskrivningar  17 014 15 994
Årets avskrivningar  1 087 1 020
Utgående ackumulerade avskrivningar  18 101 17 014

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  1 627 2 174
 
Leasing
Leasingkostnader i Förbundet uppgår till 627 tkr (512 tkr). Koncernen har belastats med motsvarande kostnader innevarande 
år med 1 455 tkr (1 541 tkr) . Anskaffningskostnader för leasingobjekt i Förbundet beräknas till 2 165 tkr (2 180 tkr).  Koncernens 
anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 4 803 tkr (5 597 tkr). Återstående kontraktsperioder varierar mellan 1 och 33 
månader.
Hyreskontrakt lokaler  
Hyreskostnaderna för Förbundet uppgår till 708 tkr (581 tkr). Koncernens hyreskostnader uppgår till 3 558 tkr (3 067 tkr). 
Hyreskontraktet för koncernen löper under perioden 1 juli 2006 till och med 30 juni 2009.
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Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag
             Förbundet

Belopp i tkr  2007 2006
Utdelning på aktier i Aktiespararnas Service AB – 30 000

Not 9 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar
  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr 2007 2006 2007 2006
Utdelning på placerings– och bevakningsportföljen  8 780 5  181 1 366 904 
Orealiserad värdeförändring på värdepapper  4 339 47 117 –780  6 601
Realiserad värdeförändring på värdepapper  –5 527 14 089 –1 772 1 760

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007 2006  2007  2006
Ränteintäkter 1 335 432 147  10
Räntekostnader –2 –2 –2 –1
Övriga finansiella intäkter 40 482 40  78

Not 11 Skatt på årets resultat
  Koncernen Förbundet

Belopp i tkr  2007 2006  2007  2006
Skatt – aktuell  –9 514 –5 717 –460 –1 535
Skatt – uppskjuten  11 519 –6 847 606 –831
Summa skatt  2 005 –12 564 146 –2 366

Resultat före skatt –16 937 17 334 –9 723 11 154
Teoretisk skatt 28% 4 742 –4 853 2 722 –3 123
Redovisad skatt (aktuell och uppskjuten) 2 005 –12 564 146 –2 366
Skillnad  2 737 –7 711 2 576 757

Skillnadsbelopp     
Ej skattepliktig utdelning – – – 8 400
Under– resp. överskott av ej skattepliktig 
verksamhet i förbundet* 2 442 –7 642  2 442 –7 642
Realisationsförluster på kapitalplaceringsaktier 108 – 108 –
Ej avdragsgilla kostnader 36 – – –
Schablonskatt på periodiseringsfond 125 – – –
Diverse övrigt 26 –69 26 –1
Summa skillnadsbelopp 2 737 –7 711 2 576 757

*/ Förbundet är endast skattepliktigt för resultat från kapitalförvaltning.
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 
Förbundet 

AKTIER I DOTTERFÖRETAG
Aktiespararnas Service AB
Org. nr: 556193–7078
Säte: Stockholm
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31 
Kapitalandel  100% 100% 
Rösträttsandel  100% 100% 
Antal andelar  10 000 10 000 
Bokfört värde  11 516 11 516 

Aktiespararnas Intresse AB
Org. nr: 556474–6039
Säte: Stockholm
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31
Kapitalandel  100% 100%
Rösträttsandel  100% 100%
Antal andelar  1 000 1 000
Bokfört värde  100 100

Underkoncernernas Aktieinnehav
Börs–NM AB   
Org. nr: 556708–7498
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2007–12–31 2006–12–31
Kapitalandel 100% –
Rösträttsandel 100% –
Antal andelar 100 000 –

Aktieinvest AB
Org. nr: 556072–2596
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2007–12–31 2006–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 200 000 200 000

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm         
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31 
Kapitalandel 100% 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
Rösträttshandel 100% 100%

Aktiespararnas Investerings AB
Org nr: 556401–2978
Säte: Stockholm
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31 
Kapitalandel 100% 100 %
Antal andelar 2 500 2 500
Rösträttsandel 100% 100%
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Koncernen 

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Börs-SM AB
Org nr: 556437–1721
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2007–12–31  2006–12–31 
Kapitalandel 50% 50%
Rösträttsandel 50% 50%
Antal andelar 500 500
Bokfört värde 50 50

Börs-SM 2002 AB
Org nr: 556502–9088
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2007–12–31  2006–12–31 
Kapitalandel 50% 50%
Rösträttsandel 50% 50%
Antal andelar 500 500 
Bokfört värde 50 50

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
 Marknadsvärde/
 Bokfört värde Anskaffningsvärde
Belopp i tkr 2007–12–31  2006–12–31  2007–12–31  2006–12–31 
Förbundets bevakningsportfölj* 2 526 2  926 1 164 1 165
Förbundets placeringsportfölj 
(se specifikation nedan) 35 468 36 869 31 915 31 579
Stipendiefond 199 228 138 139
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav  534 490 140 135
Aktiespararnas Service ABs placeringsportfölj   
(se specifikation nedan)  158 673 206 465 84 758 78 990
Summa 197 400 246 978 118 115 112 008

*/ Förbundets bevakningsportfölj utgörs av ett antal aktier i samtliga marknadsnoterade företag.
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ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
 Marknadsvärde/ 
 Bokfört värde Anskaffningsvärde
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31  2007–12–31  2006–12–31 
Förbundets bevakningsportfölj  2 526 2 926 1 165 1 165
Förbundets placeringsportfölj  35 468 36 869 31 915 31 579
Stipendiefond 199 228 138 139
Summa 38 193 40 023 33 218 32 883



Förbundets placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2007–12–31

Aktieslag  Antal  Belopp i tkr 
Getinge B 11 400 1 978
Gunnebo 16 600 1 079
Hennes o Mauritz B 3 500 1 377
Investor B 9 200 1 352
Lundbergs B 3 800 1 399
Meda A 14 300 1 144
Ratos B 10 500 1 848
Sandvik 13 800 1 535
SHB A 7 500 1 553
Vostok Nafta SDB 18 800 2 162

Aktiefonder  
Aktiespararna Topp Sverige 1 960 980 20 041
Summa  35 468

Aktiespararnas Service ABs placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2007–12–31

Aktieslag/hedgefond  Antal  Belopp i tkr
Avanza 420 000 56 910
ABB 24 000 4 440
Atlas Copco A 35 000 3 378
E.ON 4 000 5 489
Fortum OYJ 22 000 6 388
Getinge B 25 000  4 337
Hennes o Mauritz B 14 600 5 745
Holmen B 7 000 1 680
Industriväden A 28 000 3 171
Investor B 37 000 5 439
JM 16 000 2 120
Kungsleden 25 000 1 800
Lundin Mining SDB 53 900 3 301
Lundin Petroleium 57 600 3 888
MTG B 4 550 2 070
Nordea 25 000 2 700
Nibe B 24 000 1 872
Öresund 20 000 2 620
Ratos B 20 000 3 520
Sandvik 49 800 5 540
SCA B 18 000 2 061
SHB A 7 600 1 573
Telia Sonera 65 000 3 933
Vostok Gas SDB 8 000 4 192
Volvo A 35 000 3 780
Guide Hedgefond 143516 16 726
Summa  158 673
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Sammanställning          
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31  2007–12–31 2006–12–31
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärde 112 008 97 302 32 883  28 027
Nettoanskaffningar/Försäljningar  6 107 14 706 334  4 856
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  118 115 112 008 33 217  32 883

Orealiserade värdeförändringar     
Ingående redovisade värdeförändringar  134 970 119 575 7 140 3 185
Värdeförändring på sålda värdepapper –60 024 – 31 722 –1 384  –2 646
Årets värdeförändringar på värdepapper  4 339 47 117 –780 6 601
Utgående ackumulerade värdeförändringar  79 285 134 970 4 976 7 140
Utgående redovisat värde  197 400 246 978 38 193 40 023
Redovisat värde på aktier i dotterföretag     
och intresseföretag* 100  100 11 616  11 616
Summa redovisat värde av finansiella    
anläggningstillgångar  197 500 247 078 49 809 51 639
 
*/ Aktier i dotterföretag och intresseföretag redovisade till anskaffningsvärden i enlighet med bestämmelserna i 
Årsredovisningslagen.

Not 13 Varulager 
Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest AB är värderat till marknadsvärde per balansdagen, belopp 3 801 tkr 
(3 657 tkr). Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, belopp 
938 tkr (740 tkr).

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007-12-31 2006-12-31  2007-12-31  2006-12-31
Upplupna intäkter  389 342 128 45
Förutbetalda kostnader  4 698 4 985 1 529  1 226
Summa  5 087 5 327 1 657 1 271

Not 15 Kassa och bank
 Koncernen Förbundet

Belopp i tkr  2007–12–71 2006–12–31 2007–12–31 2006–12–31 
Kassa  14 15 7 7
Bankräkning  62 593 38 684 1 574  1 380
Postgiro  4 009 4 313 3 491  2 844
Stipendiefond 46 33 46  33
Summa  66 662 43 045 5 118 4 264 
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Not 16 Eget kapital
Koncernen
Belopp i tkr Resursfond Bundna reserver Övriga fonder* Fria reserver** Totalt
IB 2007–01–01  4 000  7 759  1 777 224 806 238 342
Förskjutning mellan 
bundna och fria reserver   10 472  –10 472
Årets resultat     –14 932 –14 932
UB 2007–12–31  4 000 18 231 1 777 199 402 223 410

Förbundet
Belopp i tkr  Resursfond  Övriga fonder* Balanserade Årets Totalt
    vinstmedel***  resultat*** 
IB 2007–01–01  4 000  1 777  11 893 8 788 26 458
Vinstdisposition    8 788 –8 788
Årets resultat     –9 577 –9 577
UB 2007–12–31 4 000 1 777 20 681 –9 577 16 881

*/ Riskfonden (1 684 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.
**/ Av koncernens fria reserver är 57 085 tkr hänförliga till orealiserade värdeförändringar i marknadsnoterade värdepapper.
***/ Av förbundets fria egna kapital är 3 583 tkr hänförliga till orealiserade värdeförändringar i marknadsnoterade värdepapper. 

Not 17 Uppskjuten skatt 

  Koncernen  Förbundet
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31  2007-12-31 2006-12-31
Uppskjuten skatteskuld härförlig till:
Periodiseringsavsättning  4 348 1 439 – –
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 3 054 1 891 – –
Skillnaden mellan skattemässiga värden och 
bokfört värde på marknadsnoterade värdepapper 22 199 37 790 1 393  1 999
Summa  29 601 41 120 1 393 1 999
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Not 18 Övriga avsättningar
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31  2007–12–31  2006–12–31 
Utbildningsfond* 13 820 15 000 13 820 15 000

*/ Utbildningsfondens syfte är att under en 10-års period bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar om deras egen 
privatekonomi och enskilt aktiesparande.

Not 19 Långfristiga skulder
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31  2007–12–31  2006–12–31 
3-årsmedlemskap (förfaller löpande 1–3 år)  521 559 521  559
Pensionsskuld 2 712 2 780 2 712  2 780
Summa 3 233 3 339 3 233 3 339

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2007–12–31  2006–12–31  2007–12–31  2006–12–31 
Upplupna semesterlöner  3 806 3 429 1 642 1 557 
Upplupna arbetsgivaravgifter  1 844 1 110 563  536
Upplupna styrelsearvoden  727 933 330  376
Upplupna lönekostnader 98 723 98 723
Förutbetalda medlemsavgifter  9 228 9 360 9 228  9 360
Övriga förutbetalda intäkter 95 69 – –
Upplupen reklamskatt  181 170 – –
Övriga reserveringar  6 049 5 299 1 513  1 795
Summa  22 028 21 093 13 374  14 347
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