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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.aktiespararna.se.
•	Möjlighet	att	spara	enkelt	och	säkert	genom	Aktieinvest.



Aktiespararna 2008  
– ett händelserikt år
2008 går till historien som ett händelserikt år för världens 
aktieägare. Stockholmsbörsen sjönk över 40 procent och 
de flesta aktieägare har sett sina portföljer minska i värde. 
Många luttrade medlemmar har suttit still i båten, men 
andra aktiesparare har valt att överge aktier och aktiefon-
der till förmån för räntesparande. Kampen för ett aktieri-
kare Sverige har hårdnat och vår uppgift är nu viktigare 
än någonsin.

Oroligheterna på finansmarknaderna har påverkat 
förbundets intäkter och ekonomiska ställning negativt, 
vilket har föranlett en ordentlig översyn av kostnaderna. 
Utöver ett besparingsprogram som antogs under slutet av 
året har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett 
förslag på hur förbundet i framtiden bör vara organiserat 
för att uppfylla sina mål inom ramen för en balanserad 
ekonomi. Gruppen har i uppdrag att presentera sina för-
slag under första halvåret 2009.

En gemensam syn kring den framtida inriktningen 
är särskilt viktig då det hårdnande ekonomiska klimatet 
medför svåra prioriteringar av verksamheten framöver. 
VD, Elisabeth Tandan, beslutade i december att avgå 
med anledning av meningsskiljaktigheter mellan styrel-
sen och VD i viktiga framtidsfrågor. Hon lämnade sin 
befattning vid årsskiftet. Styrelsen påbörjade omedelbart 
processen att rekrytera ny VD.

Stabilt medlemsantal
En stark medlemskår är viktig för att Aktiespararna 
framgångsrikt skall kunna driva opinion i ett allt hårdare 
aktieägarklimat. Trots rådande finanskris har Aktiespa-
rarna lyckats bibehålla medlemsantalet 2008. Den tidi-
gare fallande medlemstrenden har brutits med två stabila 
år i följd: 2007 och 2008. Antalet medlemmar var vid 
utgången av 2008 77 031 st, att jämföras med 77 274 st 

2007 samt 76 996 st 2006. Under 2008 värvades totalt 
12 488 nya medlemmar, varav 4 903 inom Unga Aktie-
sparare. 

Intensivt opinionsarbete
En av förbundets viktigaste frågor är att förbättra skatte-
sitsen för Sveriges aktieägare. Den årliga skatteundersök-
ningen visar att vi fortfarande, trots avskaffandet av för-
mögenhetsskatten, har en extremt hög aktiebeskattning 
jämfört med EU och OECD. Därför lanserade Aktiespa-
rarna förslaget om Allemanskontot som erbjuder kapi-
talförsäkringens fördelar, men med fortsatt individuellt 
ägande av aktier och därmed rösträtt på bolagsstämman. 
Finansmarknadsminister Mats Odell har ställt sig positiv 
till utformningen av det föreslagna Allemanskontot och 
av budgetpropositionen framgår att man nu skall se över 
sparandebeskattningen.

Volkswagens köp av Scaniaaktier från Investor upp-
rörde många aktieägare. Investor sålde sina aktier till 200 
SEK aktien medan många mindre aktieägare fått se vär-
det på sina aktieinnehav i Scania falla. För att förbättra 
minoritetsskyddet har Aktiespararna därför föreslagit 
en skärpning av gällande takeoverregler med ytterligare 
budplikt vid uppnående av 50 respektive 67 procent av 
röstetalet. Den nu gällande eviga dispensen från budplikt 
för ägare som redan uppnått 30 procent av röstetalet vid 
lagens ikraftträdande föreslås också avskaffas.

Aktiespararna och Nasdaq/OMX bildade under året 
Sveriges första investerarforum. Vid Nasdaqs köp av 
OMX ställde Aktiespararna som krav för tillstyrkan av 
affären att en investerarkommitté skulle bildas i syfte att 
stärka det lokala inflytandet och föra fram våra medlem-
mars och andra placerares intressen vid utvecklingen av 
börsens verksamhet. Vi krävde också en årlig hearing för 
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att ge full offentlighet åt utvecklingstendenser på mark-
nadsplatsen och olika aktörers syn på dessa. Förslagen 
bemöttes positivt av Nasdaq/OMX och det första mötet 
i investerarkommittén ägde rum under hösten. En första 
offentlig hearing kommer att hållas under 2009.

Aktiespararna har fortsatt att lyfta fram vikten av ökad 
kunskap om sparande och ekonomi. Glädjande nog har 
regeringen tagit ett folkbildningsinitiativ inom området 
och gett Finansinspektionen i uppgift att leda arbetet. Ak-
tiespararna deltar aktivt i detta arbete. Tillsammans utkom 
vi under året med en gemensam sparandebilaga i Metro.

Omfattande bolagsbevakning
2008 blev ett intensivt år vad gäller Aktiespararnas be-
vakning av bolagsstämmor. Över 600 stämmor bevaka-
des att jämföras med 555 stycken 2007. Referat från de 
viktigaste stämmorna presenterades på webben. Viktiga 
frågor denna stämmosäsong var framför allt vår kritiska 
hållning till styrelsers begäran om bemyndiganden om 
förändringar i kapitalstrukturen genom återköp och emis-
sioner av aktier samt till komplicerade och vidlyftiga in-
citamentsprogram. Vi har därutöver fortsatt att driva vår 
linje att valberedningar bör utses på bolagsstämman.

Året innebar även många offentliga uppköpserbju-
danden. Aktiespararna analyserade 26 erbjudanden och 
gav sin rekommendation till medlemmarna att anta eller 
förkasta erbjudandet. 

Internationellt inflytande
Globaliseringen gör att vikten av ett europeiskt och in-
ternationellt inflytande ökar. Aktiespararna har under 
året fortsatt att bedriva detta arbete inom ramen för Eu-
roshareholders, vår europeiska intresseorganisation, och 
World Federation of Investors, den globala samarbetsor-
ganisationen. 

Aktiespararna har arbetat fram ett förslag till en revi-
derad strategi för Euroshareholders arbete. Förslaget har 
presenterats för övriga medlemmar och avsikten är att 
beslut skall tas i frågan under 2009. Vidare har vi genom 
ett eget remissarbete och direkt representation utövat in-
flytande i olika EU-organ.  

Kommunikation genom nyhetstrippel
Förbundets tidning, Aktiespararen, har fortsatt att ut-
vecklas väl under året, både till form och till innehåll. 
Vår tidning med bevakning och analyser på djupet har 
kompletterats med dagliga nyheter på webben och veck-
ovisa nyhetsbrev – en nyhetstrippel som vi bedömer har 
framtiden för sig. Vår webb rankades under året som en 
av Sveriges 100 bästa på Internetworlds lista och antalet 
unika besökare per månad har ökat 23 procent till 53 400. 
Efterfrågan på vårt nyhetsbrev har ökat stadigt och anta-
let prenumeranter har stigit med 70 procent till 41 500 
under 2008.

Utbildning på bred front
För att nå vår vision om ett aktierikare Sverige krävs om-
fattande insatser på utbildning. Under 2008 satsade vi 
vidare på vår interaktiva utbildning som kompletterades 
med en fortsättningskurs. Under året utbildades närmare 
1 000 personer i aktiekunskap. Vidare utbildades genom 
projektet Ung Privatekonomi 12 000 elever i gymnasiet 
av Unga Aktiesparare, med hjälp av de 15 MSEK Aktie-
spararna avsatt i Utbildningsfonden 2006.

Genom informationsträffar lyckas vi nå nya målgrup-
per och där väcka intresse för sparande i aktier. Mer än 
femtio informationsträffar genomfördes under året samt 
ett stort antal marknadsförings- och säljaktiviteter. När-
mare hälften av deltagarna i våra informationsträffar 
har blivit medlemmar.
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Nya Aktiehandelstjänster
Under året lanserade dotterbolaget Aktieinvest den nya 
tjänsten kapitalförsäkring för att ytterligare förbättra ser-
vicen till våra medlemmar. Vidare lanserades nya port-
följer och bättre informationstjänster.

Hög lokal aktivitet och förnyelse
Aktiviteten i lokalavdelningarna har varit hög med när-
mare 1 000 träffar under året. Finanskrisen blev under 
hösten en viktig punkt på programmet. Många nya mö-
tesformer som caféer, kvinnoträffar och nya medlemsträf-
far har prövats. Träffarna har kompletterats med ett antal 
större Aktie- och Fonddagar som varit välbesökta. Vidare 
arrangerades företagsbesök, seminarier och resor. Många 
nya medlemmar värvades lokalt.

Över 1 000 personer var under året aktiva i våra 150 
olika lokalavdelningar runtom i landet. 

Kongress
Kongressen gick av stapeln i Sundsvalls Stadshus. Tack 
vare ett förträffligt lokalt engagemang blev den mycket 
lyckad. Vid kongressen valdes fyra nya styrelseledamö-
ter: Mauritz Sahlin, Catharina af Sandeberg, Thomas Ah-
landsberg och Sören Rudmer. Bo G Lundberg, Kent Erik 
Leander, Krister Eurén och Martin Peterson lämnade sty-
relsen och avtackades för mångårigt engagemang.

Ekonomi
Finanskrisen har fått konsekvenser för vår ekonomi. Sty-
relsen antog ett besparingspaket i december. Börsned-
gången och lågkonjunkturen har påverkat intäkterna för 
såväl förbundet som Servicebolaget, men framför allt för 
dotterbolaget Aktieinvest.

Aktieinvest redovisar ett rörelseresultat på –2,5 
MSEK 2008 (4,0) MSEK. Försämringen hänförs till 
minskad kundaktivitet. Courtageintäkterna föll med 37 
procent och förvaringsintäkterna med 11 procent. 

Rörelseresultatet för Servicebolagets verksamheter 
blev –21,5 MSEK (–21,0) MSEK. Servicebolaget, in-
klusive Aktieinvest, redovisar ett rörelseresultat på –24,0 
MSEK (–17,2) MSEK. För förbundet blev rörelseresul-
tatet –10,8 MSEK (–8,7) MSEK.

Koncernens totala rörelseresultat blev –34,8 MSEK 
(–25,9) MSEK. Koncernens totala resultat utgörs till 
största delen av värdeförändringar av vår aktieportfölj 
som i sin tur minskade med 75,5 MSEK under året. Det 
totala resultatet för koncernen blev –79,4 MSEK (–14,9) 
MSEK.

Styrelse och ledning riktar nu stort fokus mot att 
skyndsamt minska rörelseunderskottet för att nå en eko-
nomi i balans.
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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:
• Enkla, tydliga och stabila lagregler avseende aktieäga-
res rättigheter och skyldigheter samt ett gott skydd för 
minoritetsaktieägare,
• En internationellt konkurrenskraftig aktiebeskattning 
som ökar tillgången på svenskt riskkapital, investeringar 
i Sverige samt därmed arbetstillfällen,
• En väl fungerande börshandel grundad på fri konkur-
rens och internationell öppenhet. Börshandeln skall 
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,
• Börsbolag som på lång sikt maximerar aktieägarnas 
värden i bolagen,
• Fondandelsägarnas intressen skall tillvaratas i enlighet 
med Aktiespararnas Fondpolicy.

Verksamheten omfattar sju områden: 
Bolagsbevakning, Aktiefonder, Aktiebeskattning, Börs- 
och bolagslagstiftning, Rådgivning, Internationellt sam-
arbete och Äganderätt. 

 Intressebevakningen hade vid utgången av 2008 fem 
heltidsanställda (varav en föräldraledig) och fyra deltids-
anställda. 

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Under 2008 bevakade Aktiespararna över 600 bolags-
stämmor, vilket är det största antal stämmor som förbun-
det bevakat under ett år. Dessutom började Aktiespararna 
publicera egna referat från olika stämmor på webbplat-
sen. 

Förbundet representerade även fonden Aktiespararna 
Topp Sverige på stämmorna i de mest omsatta bolagen. 
Till grund för Aktiespararnas ställningstagande på stäm-
morna ligger bland annat förbundets Ägarstyrningspo-
licy. 

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

• Kapitalstruktur – utdelningar och återköp vs. långsik-
tiga investeringar, återköpsmetod – inlösen istället för 
återköp.
• Verksamhetsfrågor.

Bolagsaffärer
Under 2008 föll Stockholmsbörsen med nästan 41 pro-
cent (OMXS-index), vilket gör 2008 till det hittills sämsta 
börsåret. Det främsta skälet till den dystra utvecklingen 
var finanskrisen som fått mycket omfattande konsekven-
ser. Antalet uppköpserbjudanden var rekordstort under 
året. 

Scania
Den företagsaffär som väckte mest uppmärksamhet – 
och ilska bland många medlemmar – var Volkswagens 
köp av Wallenbergsfärens aktier i Scania. Volkswagen 
hade en legal dispens från att lägga ett bud på samtliga 
aktier, men ilskan riktades främst mot Investor och Wal-
lenbergstiftelserna som gjorde en riktigt god affär genom 
att sälja sina röststarka aktier för 200 kronor per aktie 
samtidigt som övriga ägare lämnades utanför affären 
och fick se kursen falla långt under den nivån. Den af-
fären bidrog till att Aktiespararna tog fram ett förslag till 
förändringar av reglerna om budplikt i syfte att stärka 
minoritetsskyddet. 

Carnegie
Finansinspektionen (FI) återkallade Carnegie Investment 

Peter Challis, Peter Knutsson, chef Intressebevakningen, 
Gunnar	Andersson,	Meit	Daniels,	Anna	Jansson	Eva	Wahl	
Jälmestål	och	Åsa	Wesshagen.	Stefan	Wikholm	ej	närvarande	
vid fotograferingen. 
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Bank AB:s (Carnegie) tillstånd att bedriva bankrörelse 
och värdepappersrörelse. 

För att kunna tillvarata aktieägarnas (D. Carnegie & 
Co) intresse gav Aktiespararna advokatfirman Lindhs 
DLA Nordic i uppdrag att utreda bland annat följande 
frågor:

1. Har styrelsens, ledningens eller annan befattnings-
havares i D. Carnegie & Co AB eller Carnegie Invest-
ment Bank AB agerande eller brist på agerande förorsa-
kat att Carnegies tillstånd har återkallats och har någon 
därigenom ådragit sig skadeståndsansvar mot bolagen 
och/eller aktieägarna?  

2. Hur och på vilka villkor har aktierna i Carnegie In-
vestment Bank AB och Max Matthiessen Holding över-
gått till Riksgälden? Vilken rätt har D. Carnegie & Co 
till eventuellt övervärde vid Riksgäldens försäljning av 
aktierna i Carnegie och Max Matthiessen Holding? 

Resultatet av utredningen kommer att presenteras i 
början av 2009.

Nasdaq OMX 
Aktiespararna har krävt och, tillsammans med Nasdaq 
OMX, arbetat fram en kommitté som har till uppgift att 
säkra det lokala inflytandet och föra fram våra medlem-
mars och andra investerares intressen vid utvecklandet 
av börsens verksamhet. Investerarkommittén, vilken be-

står av enskilda aktieägarorganisationer som professio-
nella investerare, kommer löpande att diskutera villkoren 
för börshandeln och förändringar i regelverket. Ett första 
möte hölls i november.

Vidare kommer Nasdaq OMX i samarbete med Ak-
tiespararna under första halvåret 2009 att anordna en öp-
pen hearing med representanter för ett flertal parter från 
den svenska marknaden och Nasdaq OMX. Under denna 
öppna hearing kommer olika intressenter ges tillfälle att 
ställa frågor till börsledningen, vilken får möjlighet att 
informera om vad som har hänt under det gångna året, 
samt om planerna för framtiden.

Telia Sonera
En annan särskilt uppmärksammad händelse var det så 
kallade indikativa bud som France Telecom lade på Telia 
Sonera. Det något märkliga budet kritiserades av Aktie-
spararna och drogs efter flera turer tillbaka.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden
Intressebevakningen gjorde under året analyser och re-
kommendationer till våra medlemmar vid 26 offentliga 
uppköpserbjudanden, också det ett rekord. Rekommen-
dationerna lämnades dels via hemsidan, www.aktiespa-
rarna.se, dels via pressmeddelanden.

Målbolag Budbolag Aktiespararnas 
   rekommendation
OMX Borse Dubai/Nasdaq Acceptera
Gant	 Maus	Frères	 Acceptera	ej
Gymgrossisten	 MTG	 Acceptera
Securitas  Direct ESML Intressenter Acceptera
Boss	Media	 Gemed	 Acceptera
Human	Care	 Garden	Growth	Capital	 Acceptera	ej
Xpon Card Oberthur Acceptera
Tieto Enator Cidron Services Acceptera ej
Sigma Askerö Utveckling Acceptera ej
Carl Lamm Carl Lamm Holding Acceptera ej
Cision Triton Acceptera ej
Kontakt East Holding Vosvik Acceptera
Zodiak Television Kaidoz Acceptera
Ballingslöv Stena Acceptera ej
IBS Deccan Acceptera ej
Gunnebo	Industrier	 Segulah	 Acceptera
Broström AP Möller Maersk Acceptera
SIX SFMS Acceptera
Arena	Personal	 Grundstenen	 Acceptera
Enaco Mannerheim Invest Acceptera ej 
Peab Industri Peab  Acceptera ej
Strand Interconnect Addnode Acceptera
Q-Med Ivytan Acceptera ej
Panalarm Panaxia Acceptera
Teleca Symphony Technology Acceptera
Tanganyika Oil Sinopec Acceptera
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Allemanskontot
Aktiespararna intensifierade under 2008 sitt arbete med 
att hitta en lösning som erbjuder våra medlemmar möj-
lighet att fritt byta sparleverantör, möjlighet att fritt flytta 
sitt kapital mellan olika sparprodukter samt möjlighet att 
utan krångel och direkt beskattning kunna köpa aktier i 
företag som man tror på. 

Inom ramen för Aktiespararnas sparandekommittés 
arbete har ett närmare innehåll getts till ett koncept som 
döpts till Allemanskontot:  
• Det skall inte ske någon beskattning vid byten som sker 
inom kontot. För kontot gäller istället en årlig avkast-
ningsskatt liknande den cirka 1 procent per år som utgår 
för kapitalförsäkringar, 
• Det skall gälla en tidsbestämd övergångsregel enligt 
vilken spararen får välja att dra av halva försäljningslik-
viden i stället för verkliga anskaffningsutgiften. Många 
sparare skulle då välja att placera om sina gamla innehav 
vilket skulle ge statsfinanserna en direkt skatteinjektion 
som idag ligger inbäddad på obestämd tid,  
• Spararna befrias från betungande redovisnings- och de-
klarationskrångel. Den årliga avkastningsskatten skickas 
automatiskt av kontoföraren till Skatteverket. Allemans-
kontona anpassas därmed, till nytta för spararna och 
Skatteverket, till dagens teknik med datorstödd hantering 
och redovisning, 
• Den som sparar på Allemanskonton äger sina aktier och 
kan därmed påverka bolagen genom att utnyttja sin röst-
rätt på bolagsstämmor. 

Kontot har bland annat vid möte hos Aktiespararna 

presenterats för finansmarknadsminister Mats Odell. 
Förbundet har också fått publicerat en rad debattartiklar i 
såväl rikspress som, med hjälp av förbundets förtroende-
valda, i lokal press över hela landet. Förslaget satte även 
avtryck i regeringens budgetproposition.

Aktiebeskattningen
Aktiespararna utför årligen en jämförande skatteunder-
sökning, 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,
• Många länder har en mer konkurrenskraftig bolagsskatt 
än Sverige, 
• 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. För 
att skapa ett förbättrat svenskt investeringsklimat har för-
bundet träffat företrädare för regeringen, riksdagspartier 
och andra aktörer på marknaden. 

Förbundet har fortsatt att arbeta för att underlätta de-
klarationen för den enskilde. Bland annat har förbundet 
deltagit i Skatteverkets intressentrådsmöte, i vars upp-
drag ingår att underlätta deklarationsprocessen för både 
privatpersoner och företag.

9

Besvarade remisser 2008 
Mottagare  Remiss
Finansdepartementet Förbud mot betungande börsregler
I samband med förändrad ägarbild i OMX ansåg Aktiespararna det viktigt att Finansinspektionen gavs ökade möjligheter 
att ingripa vid oskäliga villkor för att inte hämma aktiemarknaden.

Finansdepartementet Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder
Aktiespararna avvisade förslaget att begränsa företagens avdragsrätt för koncerninterna ränteutgifter. Förslaget skulle på ett 
oacceptabelt sätt inskränka fullt legitima ränteavdrag, något som skulle öka företagens upplåningskostnader och försämra 
investeringsklimatet. Efter bl.a. förbundets kritik ändrade regeringen sitt förslag till att inte omfatta legitima transaktioner. 

Finansdepartementet Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag
Aktiespararna hade inget att invända mot föreslagen revidering av ägarprövningsreglerna i anledning av EU-direktiv. 

Justitiedepartementet Avskaffande av revisionsplikten för små företag
Aktiespararna avvisade förslaget att avskaffa revisionsplikten för noterade bolag, bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad 
eller	en	MTF.	Utifrån	dessa	bolags	ägarspridning	finns	ett	extra	starkt	behov	av	den	oberoende	kontroll	som	revisorn	gör.

Justitiedepartementet Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder
Aktiespararna ställde sig positiv till det harmoniseringsarbete som sker inom EU för att härigenom stärka aktieägarnas rättigheter. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning Förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning
Aktiespararna välkomnade att Kodens tillämpning utvidgades till att avse alla bolag vars aktier handlas på en reglerad 
marknad. Parterna på aktiemarknaden har ett visst intresse att verka för gemensamma normer för bolagsstyrning. 
Denna fråga ligger förbundet särskilt varmt om hjärtat och vi har sedan 1993 kämpat för en stärkt ägarstyrning.



Lagstiftnings- och övriga regelfrågor
Budplikten
Budplikt aktualiseras när någon förvärvar aktier i ett 
bolag som gör att han eller hon, i förekommande fall 
tillsammans med närstående, får minst 30 procent av 
rösterna. Däremot undantas de ägare som vid lagens 
ikraftträdande den 1 juli 2006 redan ägde aktier översti-
gande den angivna nivån. 

Under året förekom ett antal bolagsaffärer där tillämp-
ningen av budpliktsreglerna kom i rampljuset. Den mest 
uppmärksammade affären var att Volkswagen hade dis-
pens från budplikten vid förvärvandet av Wallenbergsfä-
rens aktier i Scania. 

I en debattartikel i Dagens Industri föreslog Aktiespa-
rarna följande i syfte att stärka minoritetsskyddet: 
• Den nuvarande gränsen för budplikt om 30 procent av 
rösterna kvarstår,
• De generella undantagen från budplikten vid åtgärder 
vidtagna av bolaget eller annan aktieägare, exempelvis 
genom inlösen- och återköpsprogram, tas bort,
• Reglerna ändras så att även indirekta innehav via exem-
pelvis warrenter och optioner tas med vid beräkningen av 
rösterna för när budpliksnivån uppnåtts, 
• Ytterligare två budpliktsgränser införs, nämligen då 
ägandet uppgår till 50 respektive 67 procent av rösterna. 

Aktiespararna har tillskrivit justitiedepartementet och 
riktat en begäran om ändring av lagen. 

Rådgivning
Medlemmarnas behov av rådgivning var under 2008 
fortsatt stort med över fem tusen behandlade ärenden va-
rav flest under deklarationsperioden och inför årsskiftet. 
I finanskrisens spår märkte rådgivningen ett klart ökat 
antal frågor kring olika sparprodukter såsom aktiein-
dexobligationer och kapitalförsäkringar. Många samtal 
vittnade om begränsade kunskaper bland annat vad gäl-
ler vilka garantier som gäller för olika sparformer. Lik-
som tidigare år rörde många samtal aktiebeskattning och 
uppköps erbjudanden. 

Aktiespararnas aktiejuridiska rådgivning sker per te-
lefon, via e-post, brev och fax. Många medlemmar har 
problem med att deklarera sina aktieaffärer på grund av 
ett alltmer komplicerat deklarationssystem. För att un-
derlätta deklarationsarbetet tar Aktiespararna varje år 
fram Deklaration Special, en mycket uppskattad produkt 
som publiceras som bilaga i tidningen Aktiespararen. 

Äganderätt
Den enskilda äganderätten är grunden för ett demokra-
tiskt samhälle, marknadsekonomi och en fungerande 
aktiemarknad. Aktiespararnas arbete för att stärka det 
äganderättsliga skyddet bedrevs liksom tidigare inom 
ramen för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandet är en ideell 

förening vars huvudmän är Fastighetsägarna, Företa-
garna, Lantbrukarna, Svensk Handel, BostadsrättsCen-
trum, Jordägarförbundet, Villaägarna och Aktiespararna. 
Ägarfrämjandets uppgift är att främja personligt ägande. 
Ägarfrämjandet verkar för att öka förståelsen och res-
pekten för det personliga ägandet och för att stärka egen-
domsskyddet genom 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 europeiska 
aktiespararorganisationer. Euroshareholders grundades 
1992 och har sitt sekretariat i Bryssel under ledning av 
Jean-Pierre Paelinck, Belgien. Ordförande i Euroshare-
holders under 2008 var Peter Paul de Vries, Holland. De 
svenska, tyska och holländska aktiespararorganisatio-
nerna svarar för huvuddelen av finansieringen av sekre-
tariatet. Som en följd av detta innehar dessa tre organi-
sationer 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 2008 
höll Euroshareholders fyra möten.
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Pressmeddelanden 2008 
(utöver dem som gällt rekommendationer om bud)
Datum Pressmeddelande
2008-03-28 Valberedningarna måste tillsättas
 av årsstämman
2008-05-30 Aktiespararna ökar pressen på Nasdaq OMX
2008-06-24 Sparfrihet har blivit sparfängelse
 – öppna för allemanskonton!
2008-08-13 Aktiespararna kräver att revisorer ska 
	 finnas	kvar	i	de	noterade	bolagen
2008-08-14 Sveriges aktieskatt bland de högsta!
2008-09-01 Aktiespararna sitter lugnt i båten
2008-09-22 Aktiespararna välkomnar regeringens 
 översyn av sparandeskatterna
2008-10-29 Aktiespararna och Nasdaq OMX bildar
 nordisk investerarkommitté samt anordnar
 öppen hearing
2008-11-12	 Aktiespararna	ger	advokatfirma	i	uppdrag

 att utreda frågor kring Carnegie
2008-12-01 Aktiespararna uppmanar Carnegie IB
 att överklaga FI:s beslut



Förbundet har arbetat fram en strategi för hur Euros-
hareholders skall kunna stärka sitt inflytande över hur 
den europeiska aktiemarknaden utvecklas. Förslaget har 
presenterats för övriga medlemmar och utgör grund för 
den översyn som nu sker. Ledstjärnan är att Euroshare-
holders skall bli en starkare röst för spararna i Europa.

World Federation of Investors 
World Federation of Investors (WFIC) strävar efter att 
bli erkänd som den ledande organisationen för enskilda 
aktiesparare och aktiesparklubbar i världen och att uppnå 
global acceptans för WFIC:s idéer och principer. WFIC:s 
uppgifter är att främja utbildning i aktiesparande, att 
främja och försvara aktiesparares rättigheter samt att 

stödja bildandet och utvecklingen av framgångsrika na-
tionella aktiespararorganisationer.

WFIC har ett tjugotal medlemsorganisationer repre-
senterade i sex världsdelar. Medlemmarna möts en gång 
per år. Ordförande i WFIC är Aktiespararnas tidigare VD 
Lars-Erik Forsgårdh.

På bolagsstämmorna kommer Aktiespararna att ägna särskilt intresse åt frågor som rör valberedningar, incita-
mentsprogram och chefsbonusar, kapitalstrukturer och verksamhetsfrågor. På Aktiespararnas webbplats kommer 
löpande att lämnas en redovisning från de stämmor som bevakats. 

Aktiespararna kommer att verka för att minoritetens intressen bevakas exempelvis vad gäller utvecklandet av reg-
ler och praxis när det gäller proxyröstning och möjligheten för aktieägare att på distans delta vid bolagsstämmor. 
Detta kommer bland annat att ske genom en revidering av ägarstyrningspolicyn.

Aktiespararna kommer fortsatt att aktivt verka för en revidering av de så kallade budpliktsreglerna. Bland annat 
är målet att det skall införas ytterligare två budpliktsgränser, när ägandet uppgår till 50 respektive 67 procent av 
rösterna.

Aktiespararna har drivit igenom att Nasdaq OMX bildat en investerarkommitté samt att ett öppet möte anord-
nas 2009 vid vilket olika intressenter ges tillfälle att ställa frågor till börsledningen. Intressebevakningen skall 
säkerställa	att	investerarkommittén	och	det	öppna	mötet	också	i	praktiken	kommer	att	ge	ett	starkt	inflytande	för	
småspararna. När det gäller förenklade handelsplatser för aktier, så kallade MTF:er, är regelverket inte lika omfat-
tande som för börser. Förbundet skall därför bevaka utvecklingen av regelverket för dessa handelsplatser i syfte 
att snabbt kunna verka för att eventuella problem för de mindre aktieägarna effektivt undanröjs.

Skyddet för spararna har ändrats efter genomförandet av MiFID reglerna i svensk lagstiftning. Reglernas bety- 
delse gör att Aktiespararna kommer att följa upp vilket skydd regelverket i praktiken erbjuder spararna. 

Aktiespararna kommer fortsatt att aktivt verka för en förbättrad sparandemiljö. Målet är enkelhet, trygghet och fria 
val mellan olika leverantörer och produkter. Förbundet skall verka för politiska beslut som öppnar för erbjudande 
av ett allemanskonto med kapitalförsäkringens fördelar med enkel deklaration och årlig avkastningsskatt.

Förbundet skall verka för en konkurrenskraftig aktieägarbeskattning. Målen är avskaffad dubbelbeskattning av 
aktieutdelningar och sänkt kapitalvinstskatt. 

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. Avseende Euroshareholders leder förbundet ett arbete som syftar till att stärka organisationens 
roll som opinionsbildare mot EU-kommissionen och andra EU organ.

Planer inför 2009
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Uppdraget för medlemsaktiviteter är att alla medlemmar 
skall få kunskap och erfarenhetsutbyte genom ett rikstäck-
ande nätverk av lokalavdelningar. Syftet är att förbättra 
medlemmarnas förmåga att självständigt besluta om och 
genomföra lönsamma aktie- och fondplaceringar. 

Medlemsaktiviteter omfattar en unik lokalavdelnings-
verksamhet på 150 platser med aktieträffar, aktiecafeér, 
fondkvällar, debatter, företagsbesök och resor vilket kom-
pletteras med gemensamma evenemang som Aktie- och 
Fonddagar, lunchmöten och aktiegolf. Förutom alla de 
ideellt, lokalt, arbetande personerna arbetar nio personer 
på medlemsaktiviteter och tre personer på medlems- och 
ledningsgruppsservice för att stödja det lokala arbetet.  

Lokalavdelningar i hela landet
Aktiespararnas lokala verksamhet är fördelad på fyra re-
gioner: Nord (21 avdelningar), Öst (44), Väst (43) och 
Syd (42). I varje region finns en regionchef som stödjer 
ledningsgrupperna i det lokala arbetet. Administrativt 
stöd, medlemshantering, bokföring, utbetalningar, ut-
skick m.m. ges från centrala kansliet. Återstartsarbete 
har genomförts i ett tiotal lokalavdelningar. Inga nya lo-
kalavdelningar har startats under året. Med över 1 050 
lokala aktiviteter under 2008 har målet 4 träffar per år 
och lokalavdelning överträffats rejält.  Antalet aktivite-
ter har varit mycket högt med tanke på finanskrisen och 
deltagarantalet har hållits stabilt bortsett från storstads-
områdena.

Utbildningsinsatser för ideella 
De drygt 1 000 förtroendevalda ledamöterna i Aktiespa-

rarnas 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 runt om i landet och att finnas 
nära medlemmarna.

Under hösten 2008 påbörjade Aktiespararna sin störs-
ta utbildningsinsats någonsin gentemot förtroendevalda. 
Alla förtroendevalda erbjöds internetbaserade aktiekun-
skapsutbildningar på såväl grund som fortsättningsnivå. 
I region Syd och Väst genomfördes regionala kunskaps-
tillfällen i speciella frågor som skatter och ägarstyrnings-
frågor. Andra förmåner för att stimulera ideella insatser 
är kraftiga rabatter på aktielitteratur, gratis tillgång till 
analysprogrammet ”Hitta kursvinnare” med företags- 
och börsinformation samt billigare aktiehandel via Ak-
tieinvest. 

Speciella utbildningsinsatser har genomförts med lo-
kala valberedare för att stimulera rekryteringen av nya 
förtroendevalda och 110 nya ledningsgruppspersoner har 
utbildats.

Aktieträffar i utveckling
Arbetet med att erbjuda ett mer varierat lokalt utbud av 
aktiviteter för olika medlemsbehov har fortsatt i ett hö-
gre tempo. Nya temakvällar inom områden som råvaror, 
”gröna aktier”, rederier, bioteknik, börsen och handeln, 
analyser, optioner, deklaration/skatter och tillväxtmark-
nader har mottagits mycket väl av medlemmarna. För 
att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten har prov 
med aktiviteter lördag/söndag och byte till nya lokaler 
genomförts.

Specialsatsning har genomförts tillsammans med 
”Nya målgrupper” för att erbjuda informationsmöten 
för nya intressanta medlemsgrupper. Mötena har varit 
mycket framgångsrika och medfört många nya lokala 
medlemmar. 

Ökad lokal marknadsföring
Lokalavdelningarnas marknadsföring via pr-inslag i lokal 
massmedia fortsatte under 2008 att ligga på rekordnivå. 
Närmare 450 inslag i 106 lokaltidningar har bidragit till 
att skapa en mycket positiv bild av Aktiespararna och den 
lokala verksamheten. Den sammanlagda exponeringen 
motsvarar en upplaga på 2,7 miljoner exemplar och 10 
miljoner läsare. Många lokalavdelningar har dessutom 
visat upp sig på olika mässor, marknader, gatufester, fot-
bollsarenor m.m. med högt uppmärksamhetsvärde.

 
Lokala hemsidor lyfter
Aktiviteten på de lokala hemsidorna har ökat ytterligare 

Medlemsaktiviteter och Medlemsservice 

Lena	Löf,	Eva-Lena	Johnsson	och	Claes-Göran	Olsson,	chef	
Medlemsaktiviteter.
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med många besökare som följd. I topp ligger Halmstad, 
Falun/Borlänge och Sundsvall med över 4 000 besökare 
per månad. När Aktiespararnas hemsida utsågs till en av 
Sveriges 100 bästa löd motiveringen bland annat ”Det 
här är en levande hemsida med stort engagemang från 
lokalföreningarna”. En utmärkelse som verkligen hedrar 
den lokala verksamheten.

Webb-TV på evenemang
Under 2008 har elva större Aktie- och Fonddagar genom-
förts med företagspresentationer, seminarier och inves-
terarmässor. Målet med evenemangen är att öka intresset 
för och kunskapen om aktier som sparform i ett större 
geografiskt område och marknadsföra de lokala aktieträf-
farna i närområdet. Intresset för evenemangen har, med 
tanke på finanskrisen, varit stort med besökare som va-
rierar mellan 400–1 500 personer.  Däremot har intresset 
från företagen varit lägre till följd av finansoron. Aktie- 
och Fonddagar har anordnats i Lund, Kalmar, Malmö, 
Jönköping, Karlstad, Falköping, Uddevalla, Göteborg, 
Uppsala, Stockholm och Sundsvall.

Webb-TV sändningar har genomförts från evenemang-
en i Falköping, Göteborg och Stockholm. Sändningarna 
har varit mycket uppskattade. Till Aktie- och Fondda-
garna i Göteborg och Stockholm har SMS-inbjudningar 
testats för att prova nya inbjudningskanaler. 

Aktiespararnas Riksmästerskap i golf
2008 innebar ett nytt rekordår för Aktieslaget med spel 
på 32 platser och drygt 2 730 deltagare. Aktieslaget håller 
sina ställningar som en av de största golftävlingarna i lan-
det. I fem regionfinaler kvalificerade sig spelarna för fina-
len i Tunisien. Förutom att golfen skall vara en medlems-
vårdande aktivitet, är avsikten med tävlingen att bjuda 
in aktieintresserade golfare till aktieträffar och rekrytera 
nya medlemmar. 2008 blev det 250 nya medlemmar.

Medlemsaktiviteter och Medlemsservice 

Aktieslaget	2008	med		2	730	deltagare,	vilket	är	530	fler	än	
förra året. Drygt 250 av dessa har blivit medlemmar.

Representanter från Aktiespararna stod i förbundets monter 
både	i	Stockholm	och	i	Göteborg	under	Stora	aktie-	och	fond-
dagen.

Nr 9
September

2008

”I framtiden vill jag 

ordna träffar för yngre, 

medelåldern är alldeles 

för hög på våra träffar.

Maria Malmström
Sidan 15

Opinion • Intressebevakning

Budpliktsreglerna 

ska stärkas

Intressebevakningen har rivstartat hös-

ten med att, bland annat, lansera en rad 

förslag om hur budpliktsreglerna ska 

stärkas. Dessa presenterades i en de-

battartikel i Dagens Industri i mitten av 

september. 

Sidorna 3–4

Årets regionkonferenser har nu 

kommit halvvägs. Region Syd 

och Väst är avklarade och Öst 

och Nord är kvar. Närmare 350 

personer från ledningsgrupperna 

kommer att träffas för att disku-

tera gemensamma lokala frågor 

och framtidsfrågor. 

Många kloka förslag och idéer 

har diskuterats i en framåtanda 

som skapat ljus i börsmörkret. 

Sidan 8

Utbildning

Stor satsning på

utbildning i höst

Aktiespararna kommer att erbjuda 

förtroendevalda i landets lokalav-

delningar möjlighet att utbilda sig i 

aktiekunskap. Utbildningssatsningen 

är den största någonsin och möjliggör 

för alla intresserade i ledningsgrup-

perna att delta.

Sidan 7

Månadens lokalavdelning

Södertälje ger råd

Alltid minst 100 deltagare på träffarna, 

ofta betydligt fl era, ser vi på rapporter-

na från Södertälje. Med Hasses Hörna 

får deltagarna många råd att ta med sig.

Sidan 6

Höstens första informationsträff 

för kvinnor genomfördes i Dals 

Långed. Berit Alm och Marika 

Lundqvist från Aktiespararna i 

Bengtsfors/Ed ville genom träf-

fen få fl er kvinnor att engagera 

sig i sitt aktie- och fondsparande.

Sidan 13

Höstens första 

träff för kvinnor

För aktiva ledningsgrupper. Idébank • Opinion • NyheterInsiders

Stor entusiasm på

årets regionkonferenser

Regionerna informerar  Sidorna 10–11

Vi kommer att fråga efter medlemmarnas synpunkter!

Insiders har förnyats under 
2008. Tidningen har fått en 
mer redaktionell prägel och 
ny layout där syftet är att 
fånga upp och spegla mer 
lokala aktiviteter. 
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P-O Rabner, 
Öst.

Regionansvariga

K	Göran	 
Hedsberg, Norr.

Tore Vestergård,
Syd.

Gerth	Friström,
projektchef, Syd.

Lars Håkanson,
Väst.

Mia Söhrman, 
regionassistent, 
Väst.

Bo Holmberg, 
regionassistent, 
Öst.



Förbättrad information och stöd
Interninformationen i form av Insiders och Lednings-
gruppshemsidan har utvecklats ytterligare under året. 
Målet är att hålla förtroendevalda bättre informerade om 
vad som händer inom Aktiespararna och dess opinions-
bildande verksamhet och sprida bra lokala idéer samt 
erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna. Lednings-
gruppshemsidan skall ge stöd för snabba nyheter, diskus-
sioner, olika praktiska verktyg för inbjudningar, träffar, 
OH-bilder, presentationsmaterial, lokala årsmöten, med-
lemsuppgifter, statistik m.m. 

Två nya funktioner har lanserats under året: dels Ak-
tiespararna i media, där ledningsgrupperna kan läsa vad 
som skrivs och sägs om organisationen, dels en nyhets-
flash, med information om aktuella nyheter på Aktiespa-
rarnas hemsida.

Närområdesträffar, årskongress och 
regionkonferenser
Årligen återkommande möten hålls med ledningsgrup-
perna för att skapa erfarenhetsutbyte, lösa lokala frågor, 
ge utbildning, påverka förbundets arbete och att åter-
koppla arbetet från styrelsen, förbundets valberedning 
och kansli. Förutom regionala besök hos lokalavdelning-
arna är de viktigaste mötena årskongressen, regionkonfe-
renser och närområdesträffar.

På 2008 års närområdesträffar, som ägde rum på 
21 platser under januari och februari, genomfördes en 
utbildning i MiFID vid sidan om lokala och regionala 
frågor, Aktiespararna på webben och aktuellt från Ak-
tiespararna.

2008 års kongress genomfördes i Sundsvall 4 och 5 

april tillsammans med Aktie- och Fonddag för såväl om-
bud som medlemmar. Efter nio års väntan var det äntli-
gen dags för Region Nord att anordna en årskongress. 
En unik upplevelse blev det tältevenemang som hölls i 
samband med årskongressen och besöktes av drygt 2 500 
personer.

Regionkonferenserna genomfördes i form av tvåda-
garskonferenser under september och oktober i Ronneby, 
Lysekil, Stockholm och Skellefteå. Stadgeenligt nomi-
nerades ledamöter till förbundets valberedning. En nyhet 
på årets konferenser var mer tid för diskussionen beträf-
fande Aktiespararnas framtidsfrågor och den framtida lo-
kala verksamheten. Styrelseledamöterna och förbundets 
VD utfrågades om verksamheten och framtida planer. 
Speciellt inbjudna till regionkonferenserna var de lokala 
valberedarna som förutom att delta i regionkonferensen 
genomförde ett eget seminarium.

Stort fokus skall läggas på rekrytering och kompetensutveckling av personer i Aktiespararnas ledningsgrupper. 
Dessa är ambassadörer som kan utveckla den lokala träffverksamheten och marknadsföra Aktiespararna på 
hemorten. Det skall vara attraktivt och utvecklande att vara aktiv i ledningsgruppen. Aktiespararnas lokalavdel-
ningar skall kännetecknas av blandade ledningsgrupper avseende kön, ålder, kompetenser och erfarenheter. De 
lokala valberedningarnas arbete är mycket viktigt och skall uppmärksammas inom Aktiespararna.

Aktieträffarna skall utvecklas och anpassas till såväl erfarna som oerfarna medlemmars behov och önskemål för 
att skapa bästa medlemsnytta. Utbudet av träffar skall vara så brett och varierat som möjligt för att nå såväl nya 
som gamla medlemmar. 

Ny	teknik	med	egenproducerade	webbinslag	för	att	sprida	intressanta	lokala	inslag	till	fler	medlemmar	i	landet	skall	
fortsatt	användas	och	samtidigt	nå	fler	medlemsgrupper.	De	lokala	hemsidorna	skall	utvecklas	ytterligare.

I ett led att förbättra Aktiespararnas ekonomi skall intäktsskapande åtgärder som events, foldrar samt Aktie- och 
Fonddagar prioriteras. En ökning av företagssponsring planeras beträffande årets närområdesträffar, regionkon-
ferenser och årskongress för att minska möteskostnaderna.

Planer inför 2009
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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 samt myndigheter.

Aktiespararna Nya målgrupper skall i samarbetet med 
kansliets avdelningar, regionchefer och lokalavdelning-
arna i landet, utveckla och genomföra aktiviteter som 
bidrar till att värva nya medlemmar. Arbetet skall bidra 
till att bredda, förnya och utveckla intresset för aktie- och 
fondsparandet och att värva fler medlemmar till Aktie-
spararna.

Under hela 2008 arbetade avdelningen Nya målgrup-
per i medvind. Tillsammans arbetade vi fram produkter 
och tjänster i form av informationsträffar om aktuella och 
efterfrågade ämnen, information på webben, kurser, se-
minarier, aktieträffar, kurslitteratur, tidningsartiklar etc. 
Våra värvarkanaler sågs över, utvecklades och effekti-
viserades.  Det har bland annat lett till att kommunika-
tionsvägarna kortats, ett bättre resursutnyttjande och en 
högre flexibilitet. Målet att genom våra samtliga värvar-
kanaler värva 5 000  nya medlemmar till Aktiespararna 
uppfylldes. 

Arbetet med att värva nya medlemmar har byggt på 
de kvantitativa och kvalitativa undersökningar som Ak-
tiespararna genomfört där olika målgrupper identifierats. 
I dessa undersökningar har också identifierats vad olika 
obearbetade målgrupper har för behov för 
att bli tryggare, säkrare och framgångsri-
kare i sitt aktie- och fondsparande samt 
vilka förväntningar de har på ett medlem-
skap i Aktiespararna. 

Medlemsvärvning 2008
Nya målgrupper har under året genomfört 
en mängd olika värvaraktiviteter såsom 
informationsträffar i samarbete med regi-
oncheferna och lokalavdelningarna runt 
om i landet. 

Informationsträffar har även genom-
förts för företag, föreningar och organisa-
tioner. Vidare har vi utvecklat material till 
särskilda träffar för nyvärvade medlem-
mar, annonserat i lokala och rikstäckande 
media, tillsammans med Finansinspektio-
nen arbetat fram en sparabilaga som spri-
dits i mer än en miljon exemplar, genom-
fört tvärprojekt med samtliga avdelningar 

inom kansliet, förberett och genomfört mer än 50 infor-
mationsträffar tillsammans med våra lokalavdelningar, 
utvecklat samarbete med flera större organisationer om 
utbildning av deras medlemmar/anställda samt genom-
fört uppföljning och utvärderingar av informationsträf-
far. 

Tack vare ledningsgrupperna i våra lokalavdelningar 
och deras fina arbete har Nya målgruppers verksamhet 
kunnat bedrivas på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Arbetet med att värva nya medlemmar fortsätter 
enligt den verksamhetsplan som styrelsen beslutat 
om. Det framgångsrika samarbetet med regionche-
ferna och lokalavdelningarna i form av informations-
träffar om aktier och fonder fortsätter. 

Under 2009 kommer vi även att informera om 
möjligheten att spara i aktier och fonder genom spa-
rande i kapitalförsäkring.  

Samarbetet	med	flera	större	organisationer	kom-
mer att utvecklas, annonser i rikstäckande media, 
medverkan vid mässor och större evenemang samt 
ytterligare utveckling av våra värvarkanaler ingår i 
Nya målgruppers plan för 2009.

Planer inför 2009

Viveca	Wallén	Vrenning,	ansvarig	Nya	målgrupper,	Maria	Stoetzer	och	Anna	
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Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen skapades hösten 2007 
som ett resultat av en sammanslagning av redaktionen 
för tidningen Aktiespararen, webbredaktionen och den 
nedlagda marknadsavdelningen. Avdelningens huvud-
sakliga uppgift är att samordna och effektivisera de olika 
kanaler som skall bidra till att ge en positiv bild av Aktie-
spararna, såväl internt inom organisationen som externt.

I huvudsak används sex verktyg – och koordinationen 
av dessa – för att bidra till att nå detta mål:
• Tidningen Aktiespararen,
• Nyhetsbrevet som ges ut elektroniskt en gång i veckan, 
• Förbundets hemsida, med daglig uppdatering,
• Rådgivning till VD och Intressebevakningen i kommu-
nikationsfrågor,
• Marknadsaktiviteter i intäktsskapande syfte,
• Grafisk ateljé för produktion främst av internt tryck-
saksmaterial.

Aktiespararen
Tidningen Aktiespararen är enligt ett flertal undersök-
ningar den viktigaste enskilda delen i medlemskapet och 
utgör den traditionella basen i förbundets kommunika-
tion med medlemmarna. Tidningen har som sin främ-
sta uppgift att underlätta för läsarna att göra långsiktigt 
lönsamma aktieaffärer. Det redaktionella konceptet vilar 
på tre hörnpelare; aktieanalyser, artiklar av utbildnings-
karaktär samt opinionsbildning. Ett fjärde ben utgörs av 
en sammanställning över kommande lokala aktieträffar 
landet runt.

Tidningens aktieanalyser är det redaktionella material 
som generellt sett röner störst uppskattning bland läsarna. 
Analysmaterialets kvalitet, bredden och variationen när 
det gäller utbudet av artiklar som rör sparande i aktier och 
andra aktierelaterade instrument, främst aktiefonder, har 
högsta prioriteten i det redaktionella konceptet och skall 
presenteras på ett pedagogiskt sätt, och vara anpassat till 
både rutinerade aktiesparare och nybörjare. Under 2008 
har analysverksamheten utökats markant när det gäller 
de mindre bolagen och de speciella risker och möjlighe-
ter som är förknippade med investeringar i dessa.

Tidningsåret 2008
Den mycket uppskattade bilagan till marsnumret, De-
klaration Special, framställdes som vanligt i samarbete 
med Intressebevakningen. Bilagan ”Spara i aktier och 
fonder” producerades och distribuerades tillsammans 
med november månads stornummer, som förutom till 
medlemmarna också skickades ut till cirka 76 000 ak-
tieägare i samverkande bolag. Den totala upplagan för 
novemberutgåvan uppgick därmed till runt 150 000 ex-
emplar. Utöver dessa temanummer producerades också 
en Fondspecial i januarinumret och en särskild Årsredo-
visningsbilaga i majnumret.

Ekonomin
I takt med förbundets allt kärvare ekonomiska läge har 
kostnadseffektiviteten suttit i högsätet när det gäller tid-
ningsproduktionen. Nettokostnaden för Aktiespararen 
har legat på ungefär 6 kronor per nummer och medlem, 
inklusive de populära bilagorna. Kostnaden som andel 
av medlemsavgiften ligger därmed fortsatt på under 20 
procent.

Annonsmarknaden
Annonsinkomsterna är tidningens i särklass största in-
täktskälla. Konkurrensen på annonsmarknaden har under 
året hårdnat ytterligare, inte minst på grund av att ett fler-
tal nätbaserade och helt annonsfinansierade ekonomitid-
ningar sett dagens ljus.

Året började mycket starkt och efter första kvartalet 
kunde en ökning av annonsintäkterna i storleksordning-
en 15 procent jämfört med samma period 2007 noteras. 
Därefter försämrades annonskonjunkturen successivt 
för att under årets tre sista månader kollapsa helt. Den 
katastrofala annonshösten betydde att helåret 2008 slu-
tade med en nedgång på 23 procent. Webbannonseringen 
minskade med 18 procent. Totalt uppgick annonsintäk-
terna till 6,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 8,5 

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



miljoner under 2007.
Den extremt svaga utvecklingen på annonsmarkna-

den under hösten slog hänsynslöst mot samtliga finans-
tidningar. Detta betydde ett ökat rabattkrig och i dess spår 
lägre intäkter för de annonser som trots allt såldes.

Hemsidan – www.aktiespararna.se
En av konsekvenserna av omorganisationen av förbundet 
2007 blev att webbtjänsten knöts till den nyskapade kom-
munikationsavdelningen och därmed fick en närmare 
koppling till tidningen. Det såväl kvalitativa som kvanti-
tativa lyft detta innebar har under 2008 resulterat i såväl 
högre besökssiffror på hemsidan (+23 procent till 53 400 
unika besökare per månad), fler prenumeranter på ny-
hetsbrevet (+70 procent till 41 500) som uppmärksamhet 
från extern expertis på området. Tidningen Internetworld 
rankade för första gången Aktiespararnas hemsida till en 
av Sveriges 100 främsta (plats 78) alla kategorier.

Under året har ett antal pilotprojekt med webb-TV 
genomförts, bland annat har tre Aktie- och Fonddagar 
sänts live via webb-TV. Ett samarbete med Stock on TV 
för att publicera VD-intervjuer på vår hemsida har också 
inletts.

Upplagan
Aktiespararnas medlemsantal styr till stor del tidningens 
upplaga. Under 2008 ökade den TS-mätta upplagan från 
69 500 exemplar 2007 till 69 800 exemplar.

Räckvidden, alltså antalet läsare, enligt undersök-
ningsföretaget Orvestos mätningar, har i stort sett legat 
på 2007 års nivåer. Under det andra tertialet 2008 hade 
tidningen i genomsnitt 138 000 läsare, vilket betyder att 
varje exemplar hade cirka 2,0 läsare, vilket är en mycket 
hög siffra för en medlemstidning.      

Målsättningen är att det redaktionella materialet kommer att utvecklas ytterligare både till innehåll och form under 
2009. Förbundets besparingskrav har dock resulterat i att utgivningsfrekvensen för tidningen under 2009 minskar 
från tidigare elva till nio nummer. 

Webbtjänsten	skall	göras	än	mer	användarvänlig	och	konsumentanpassad,	där	webb-TV	som	snabb	och	lättill-
gänglig informationskanal skall utvecklas ytterligare och bli en viktig del i kommunikationen med medlemmarna.

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

Planer inför 2009

Nyhetstrippeln

Nyhetstrip-
peln består 
av Tidningen 
Aktiespararen, 
vår webbplats 
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 skall 
ges möjlighet att förvärva de grundläggande kunskaper 
som krävs för att genomföra aktieaffärer med god avkast-
ning och begränsad risk. Utbildningsbudskapet bygger 
till stor del på Aktiespararnas Gyllene regler, vilka ger 
medlemmarna handfasta råd och betonar betydelsen av 
långsiktighet och riskspridning. Alla medlemmar skall 
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, beslutsstöd, förlagsverksamhet och fö-
retagssamarbeten.

 Efter att försäljningen av programvaror, böcker och 
utbildningsmaterial ökat fyra år i rad, minskade den un-
der 2008 med 6 procent jämfört med 2007. Att minsk-
ningen inte blev större kan tillskrivas ett framgångsrikt 
bokutgivningsprojekt som förlaget genomförde under 
hösten: ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer”. Boken 
låg under nästan tre månader på AdLibris tio-i-topplista 
över mest sålda böcker. Boken såldes i 12 600 exemplar 
på kort tid och svarade för 38 procent av förlagets hela 
försäljning under 2008. Analysprogrammet Hitta kurs-
vinnare är också fortfarande en viktig del av verksamhe-
ten och uppgick till 40 (33) procent av försäljningen.

Aktiespararna Kunskap omsatte under året 5 618 
(6 001) tkr, och hade under året 3,8 (3,5) anställda.

Distansutbildning tillsammans med traditionell 
lärarledd undervisning – en vinnande kombination
Under 2007 påbörjades utvecklingsarbetet av en helt ny 
internetbaserad aktieutbildning inom ramen för Aktie-
spararnas utbildningsmodell, Aktiekunskap ABC. Kon-
ceptet bygger på ett ökat inslag av IT-stöd i lärandet. Det 
traditionella klassrummet kompletteras med det virtu-
ella. Elever och lärare behöver inte längre enbart träffas 
fysiskt utan lärandet sker också via webbföreläsningar 
och diskussionsforum. Kursen inleds och avslutas med 
ett fysiskt möte. På de orter som genomför utbildning-
arna finns en mentor som är elevernas stöd under kursen. 
Mentorerna har utbildats för sin uppgift vid två olika ut-
bildningsdagar i Stockholm. 

Under 2008 har utvecklingsarbetet fortsatt med nästa 
nivå: Aktiekunskap B – Fortsättningskurs. Utbildningen 
lanserades under hösten på ett 20-tal orter. Under 2008 
har 990 (1 060) elever deltagit i de nya utbildningarna, på 
ett 40-tal orter över hela Sverige.

Hitta kursvinnare 
– marknadens mest prisvärda analysprogram
Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare har nu 
funnits på marknaden i drygt fem år. Programmet har 
kontinuerligt förbättrats och är nu ett av marknadens 
mest prisvärda digitala beslutsstöd. Cirka 6 procent (cir-
ka 5 000 personer) av medlemmarna är för närvarande 
aktiva användare och på sikt är målet minst 10 procent. 

På olika sätt ges stöd till medlemmarna i deras använ-
dande av programmet. Förutom daglig telefonsupport har 
utbildning och seminarieverksamhet blivit en viktigare 
del. Analyskvällar genomförs kontinuerligt liksom Aktie-
träffar med Hitta kursvinnare som huvudbudskap. I Hitta 
kursvinnareprogrammet ingår moduler för fundamental 
aktieanalys, teknisk analys, portföljhantering, nyckel-
talssortering, kurslista och ranking. Programmet finns i 
två varianter, Bas och Pro. Pro innehåller fler avancerade 
funktioner och mer data om företagen. Under 2008 har 
programmet förbättrats ytterligare med bland annat funk-
tioner för förbättrad support och hjälp till självhjälp. 

I februari genomfördes en prishöjning för första 
gången under fem år. Under året såldes 3 656 (5 320) 
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Lindholm, ej närvarande vid fotograferingen. 

Internet-
baserade 
kurser!

Start i vecka
39 och 41.

GRUNDKURS
AKTIEKUNSKAP A

”Lär dig spara i aktier och fonder”

Här får du den kunskap som krävs för att 
du ska komma igång med ett långsiktigt 
och lönsamt sparande i aktier och fonder. 
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Start i vecka 39.

Kursavgift:
Medlem i Aktiespararna 595 kr
Ej medlem i Aktiespararna 795 kr


Mer information och anmälan på
www.aktiespararna.se/internetkurs

Lär dig om aktier och fonder  

När det passar just dig!
Under hösten 2008 arrangerar Aktiespararna Kunskap två inter-
netbaserade utbildningar. Grundkursen heter ”Lär dig spara i 
aktier och fonder” och fortsättningskursen heter ”Så sätter du 
ihop en lönsam aktieportfölj”. Båda kurserna genomförs på ett 
40-tal orter i landet och inleds och avslutas med en frivillig träff. 
Däremellan bedrivs studierna på egen hand via Internet.

KUNSKAP

FORTSÄTTNINGSKURS
AKTIEKUNSKAP B

”Så sätter du ihop
en lönsam aktieportfölj”

I denna kurs får du kunskap om hur du på 
egen hand kan sätta ihop en lönsam aktie-
portfölj. Du får lära dig om fundamental och 
teknisk analys och lär dig också Aktiespa-
rarnas analysprogram Hitta kursvinnare.

Start i vecka 41.

Kursavgift:
Medlem i Aktiespararna 795 kr
Ej medlem i Aktiespararna 995 kr

13 OKTOBER, GRAND HOTEL I STOCKHOLM, 17.00–21.30

BILJETTSTORA ANALYSKVÄLLEN

Biljettnr:

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



Hitta kursvinnareabonnemang, varav andelen av den mer 
avancerade versionen Pro uppgick till 53 (39) procent. 
Försäljningstappet beror sannolikt på börsnedgången. 
Prishöjningen i februari medförde också att en del låg-
frekventa användare valde att avsluta sina abonnemang. 
Försäljningsminskningen är helt hänförlig till användare 
med Bas-abonnemang.

Stora Analyskvällen i Stockholm
Den 13 oktober var det premiär för Stora Analyskväl-
len i Stockholm. Inbromsningen i ekonomin gjorde att 
tidigare års heldagsevenemang formaterades om till ett 
kvällsarrangemang. Trots marknadsoron såldes de 220 
biljetterna, till evenemanget på Grand Hotel i Stockholm, 
snabbt slut.

Tradinglördagar
Tre utbildningsdagar kring teknisk analys och kortsiktig 
handel, har genomförts med totalt 257 deltagare. Kon-
ceptet bygger på förlagets bok ”Edge”, skriven av John-
ny Torssell och Peter Nilsson, tillika lärare på kursen.

Bokförlaget – nytändning efter kioskvältare
På bokfronten lyckades förlaget få till en riktig storsäl-
jare: ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” av Per H 
Börjesson. Boken toppade AdLibris försäljningsstatistik 
från i början av oktober och fram till i slutet av året. Bo-
ken är hittills såld i 12 600 exemplar, vilket är försälj-
ningsrekord för förlaget.

Distributionsavtal med AdLibris 
– Sveriges största Internetbokhandel
Under 2008 har en nedbantning av förlagets boksortiment 
genomförts och försäljningen koncentrerats till de egen-
utgivna böckerna. I mars träffades ett distributionsavtal 
med AdLibris, Sveriges största Internetbokhandel. I den 
specialbyggda bokhandeln återfinns ett samlat utbud av 
relevant litteratur inom aktie- och fondområdet. AdLibris 
tar hand om all ordermottagning och fakturering. Med-
lemmen har också access till AdLibris övriga utbud med 
över 2 miljoner titlar. Böckerna levereras fraktfritt till 
kunden. Under året såldes 19 200 (8 700) böcker.

 

Övergripande mål för året är att utvinna synergier mellan verksamhetens olika ben tillsammans med förbundets 
övriga	delar.	Medlemskapet	i	förbundet	skall	tydligare	profileras	med	tillgängliga	produkter	inom	utbildning	och	
beslutsstöd. Kostnadsbesparingar skall genom synergierna kunna gå hand i hand med kvalitetsförbättringar och 
även skapa merförsäljning. 
Medlemsutbildningen
Mål 2009: Fokus på produkter med hög marginal, förenkla och bredda distributionen, sammanväva utbildnings-
produkter i medlemsvärvningen, söka nya externa införsäljningsvägar, samordna förbundets försäljning mot de 
olika intressenterna.
Aktiviteter: Medborgarskolan får överta leveransen av de fysiska utbildningarna som utvecklats av Kunskap. Nya 
försäljningsmetoder skall prövas, dels mot arbetsgivare och dels mot nätmäklarna. Specialutbildningar och utbild-
ningsresor kommer att fortsätta genomföras om det ger ett positivt bidrag. 
Förlagsverksamheten
Mål 2009: Sänka produktionskostnaden för egna titlar, medvetet söka efter bredare titlar att förlägga, lägga större 
resurser på marknadsaktiviteter, minska ekonomiska risken vid bokutgivningar.
Aktiviteter: Öka andelen pocket i bokutbudet både vid nyutgivning och tilläggstryck. Sänka andelen titlar på avan-
cerad nivå vid nyutgivningar. Aktivt arbeta för att dela ekonomiska risken tillsammans med författaren genom 
begränsat arvode men med vinstdelning. 
Beslutsstöd
Mål 2009: Effektivisera kundhanteringen, utveckla Hitta kursvinnare för att nå nya målgrupper, göra användarna till 
medproducenter genom att möjliggöra användarinteraktion, få beslutsstödsprodukterna att i ökad grad samspela 
med webben.
Aktiviteter: Eliminera onödig administration genom bland annat effektivare betalningshantering. Bearbeta nätmäk-
lare för att få till stånd återförsäljarupplägg av Hitta kursvinnare. Utveckla broar mellan Hitta kursvinnare och webb-
platsen. Se över gränssnitt inom Hitta kursvinnare för att behovsanpassa produkterna mot olika kundgrupper. 
Summering
Sammantagna bedömningen blir att omsättningen kan öka från nuvarande nivåer i kombination med vissa mar-
ginalförbättringar.	Goda	utvärderingar	och	stigande	försäljning	sedan	2003	visar	att	Kunskaps	olika	erbjudanden	
uppskattas	och	efterfrågas.	Genom	förbättrad	och	intensifierad	marknadskommunikation	finns	alltså	förutsätt-
ningar för fortsatt försäljningsökning samtidigt som nya sätt att samverka kan hålla nere kostnadssidan.  
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Aktiespararna Företagsutbildning utvecklar seminarier, 
kurser, företagsinterna utbildningar för företag och an-
ställda inom börs- och finansmarknaden.

Företagsutbildningens verksamhet skall genom semi-
narier och kurser sprida kunskap till företagen på finans-
marknaden om aktuella och viktiga frågeställningar som 
Aktiespararna arbetar med och ställningstaganden som 
Aktiespararnas Riksförbund intar.

Innehållet i utbildningarna sätter fokus på föränd-
ringar vad gäller självreglering, lagar, aktiekunskap för 
börsföretags anställda samt certfieringsutbildningar för 
anställda inom värdepappersmarknaden.

Målet är att öka kunskapen om regelverket kring fi-
nansmarknaden och förståelsen för aktiemarknadens 
olika funktioner, vilket skall leda till en förbättrad miljö 
för Aktiespararnas medlemmar och enskilt aktieägande 
samt stärka medlemmarnas förtroende för värdepappers-
marknaden.

Utbildningsmarknaden 2008
2008 var förväntningarna höga inför att företagsutbild-
ningsmarknaden återigen skulle ta fart. En viss stabili-
sering kunde märkas under 2007 efter flera år med dålig 
lönsamhet. Våren 2008 inleddes med ett antal välbesökta 
kurser och seminarier. Under hösten 2008 tog dock den 
inledande finanskrisen grepp om utbildningsmarknaden 
och många kurser fick ställas in.  

Verksamheten 2008
Då Företagsutbildningens medarbetare arbetade till 

största delen med Nya målgrupper för Aktiespararna, 
genomfördes ett betydligt mindre antal kurser och semi-
narier under 2008 än tidigare år. 

Under 2008 genomförde Företagsutbild-
ningen öppna kurser och seminarier inom 
bland annat följande områden:
• Hur man anordnar en bolagsstämma,
• SwedSec licensieringsutbildning,
• Förbättra avkastningen på kapitalet.

Dessutom genomförde Företagsut-
bildningen ett antal företagsinterna kurser. Det 
är främst SwedSec-utbildningen och SwedSec’s Årliga 
kunskapsuppdatering som genomförts som företagsin-
terna kurser, allt enligt plan och budget för 2008. Verk-
samheten genomfördes liksom tidigare med hög kost-
nadseffektivitet.

Aktiespararna Företagsutbildning 

Under 2009 skall Företagsutbildningen genomföra fyra öppna seminarier, två SwedSec licensieringsutbildningar 
och fyra företagsinterna utbildningar. Även under 2009 kommer Företagsutbildningens medarbetare fortsätta att 
arbeta till större delen med Nya målgrupper.

Seminarierna som skall genomföras är aktualitetsseminarier som till exempel Bolagets väg till Börsen, Förbättra 
avkastningen på kapitalet och Konsten att ordna en bolagsstämma. 
SwedSec kursen och SwedSec uppdateringsseminarier marknadsförs kontinuerligt till de SwedSec-anslutna fö-
retagen.

Planer inför 2009

Viveca	Wallén	Vrenning,	chef	Företagsutbildning,	
och Maria Stoetzer.
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Revideradbolagsstyrningskodför alla börsbolag

StockholmTisdagen den 30 september 2008kl. 09.00–16.30

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

113 89 StockholmTel: 08-50 65 15 00, fax: 08-50 65 15 71
www.aktiespararna.se/foretagsutbildning
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er 110 253 300
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KursansvarigVill du veta mer om seminariets upplägg och innehåll är 

du välkommen att ringa Viveca Wallén Vrenning,  
tel: 08-50 65 15 58.
Datum
Tisdagen den 30 september 2008, kl 09.00–16.30.Lokal
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Verksamhet och ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Ser-
viceaktiebolag (org nr 556193-7078), vilket i sin tur är 
helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org nr 
857202-1593). Bolagets säte är Stockholm.

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

 
Uppdrag, mål och målgrupp
Aktieinvests uppdrag återfinns i Aktiespararnas verk-
samhetsidé vilken innefattar att erbjuda unika aktiehan-
delstjänster för privatpersoner som vill spara framgångs-
rikt i aktier och känna sig trygga. Det skall ske genom att 
erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade till med-
lemmarnas behov och förbundets grundläggande regler.

Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och 
mer framgångsrik aktie- och fondsparare, bland annat 
genom att möjliggöra – och förenkla – ett sparande enligt 
Aktiespararnas Gyllene regler. 

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

• Sätt mål för ditt aktiesparande – var långsiktig 
• Investera regelbundet,
• Kontrollera riskerna,
• Var försiktig med belåning,
• Håll dig välinformerad,
• Gör din egen analys,
•Sätt upp regler för när du skall omplacera.

 Aktieinvest primära målgrupp är medlemmar i Sve-
riges Aktiesparares Riksförbund. Andra prioriterade 
målgrupper för Aktieinvest privattjänster är: pensions-
sparare, sparare till minderåriga samt aktiesparklubbar. 
För Aktieinvest företagstjänster utgörs målgruppen av 
noterade bolag samt andra bolag i behov av emittentser-
vice av administrativ karaktär.

 
Verksamhetens utveckling
Sedan starten 1965 har bolaget erbjudit aktiespar-

tjänster riktade till småspararen. I dagsläget erbjuder 
företaget sex depåtyper: Aktieinvest Bas, Aktieinvest 
Pension, Aktieinvest Junior, Aktieinvest Klubb, Aktie-
invest Net samt den under året lanserade depåtjänsten 
Aktieinvest Kapitalförsäkring. Aktieinvest Net är en de-
påtjänst med avgiftsfri aktiehandel via AndelsOrder och 
PortföljOrder. Depåtypen erbjuds endast till medlemmar 
i Unga Aktiesparare i myndig ålder.

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

Aktieinvests depåtjänster har utvecklats kontinuerligt 
under åren. Under 2005 inleddes utvecklingsarbete för 
att bredda utbudet av fonder samt för att i större skala 
kunna erbjuda handel med jämna handelsposter. Under 
2006 lanserades både en ny fondmarknadsplats liksom 
en direktkoppling till Stockholmsbörsen, tillsammans 
med en ny Internetdepå. Aktieinvest har därefter ett sor-
timent bestående av fler än 500 olika fonder och erbjuder 
handel i jämna handelsposter till courtage som tillhör de 
lägsta på marknaden. 

Aktieinvest 

Andreas Serrander, 
VD Aktieinvest.
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Under 2007 startades som nämnts ovan, depåtjänsten 
Aktieinvest Net. Samtidigt lanserades även courtagefri 
handel i AndelsOrder via autogiro till medlemmar i Ak-
tiespararna och Unga Aktiesparare. Det innebar att Aktie-
invest fortsatte att sänka avgifterna och att courtaget för 
aktiehandel riktat mot Aktiespararnas medlemmar nu är 
helt borttaget eller tillhör de absolut lägsta på marknaden. 
Den struktur för depåavgifter som infördes 2006 medför 
att den som sparar regelbundet, genom månadssparande 
via autogiro, eller gör minst tre affärstransaktioner per 
kalenderkvartal, inte behöver betala någon depåavgift. 
På det sättet premieras de kunder som – i enlighet med 
Aktiespararnas Gyllene regler – sprider sina risker över 
tiden genom att investera regelbundet.

Under slutet av 2008 lanserades Aktieinvests kapi-
talförsäkring, där kunderna inom ramen för kapitalför-
säkringen kan investera i aktier och fonder precis som i 
en vanlig depå. Skillnaden är att kunderna inte behöver 
deklarera eller betala skatt på kapitalvinster.

Bolaget förvaltar sedan 1999 aktieindexfonden Aktie-
spararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper som 
gör den unik. Fonden har ett tydligt ägaransvar i enlighet 
med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte att 
bevaka andelsägarnas intressen. Dessutom har fonden 
ett mycket lågt avgiftsuttag med en totalkostnadsandel 
(TKA) på 0,30 (0,31) procent. Vid utgången av 2008 för-
valtade fonden 690 (1 020) Mkr. Under verksamhetsåret 
2008 uppgick nettoflödet i fonden till 94 (–10) Mkr, va-
rav andelar för 60 (–6) Mkr avsåg Premiepensionsmyn-
digheten (PPM). 

Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentser-
vice, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. 
Aktieinvest emittentservice administrerade under 2008 
cirka 125 (100) uppdrag. Samarbetsprogram innebär att 
börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för 
sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin perso-
nal. Antalet depåer i reinvesteringsprogrammen uppgick 

2008 till ca 700 (1 300). Aktieinvest administrerar aktie-
tävlingen Börs-SM, under 2008 års upplaga av tävlingen 
deltog drygt 7 000 (12 000) tävlingsportföljer.

 
Marknaden
Under året har kurserna på Stockholmsbörsen fallit kraf-
tigt, kursutvecklingen på Stockholmsbörsen blev –41 
(–5) procent, efter en liten återhämtning under årets sista 
månad. Avkastningen för börsbolagen inklusive återin-
vesterade utdelningar slutade på –38 (–4) procent.

Trots den sämsta börsutveckling i modern tid höll sig 
volymerna i marknaden på en relativt hög nivå. Aktivite-
ten hos Aktieinvest kunder fortsatte att öka under 2008. 
Antalet transaktioner per depå och månad var i genomsnitt 
0,362 (0,345) vilket är en ökning med 5 procent jämfört 
med föregående år. Trots det minskade courtageintäkter-
na med 31 (–22) procent jämfört med föregående år. Detta 
förklaras främst av prissänkningar och ökade rabatter till 
medlemmar i Aktiespararna/Unga Aktiesparare. Antalet 
depåer ökade under året, vilket främst beror på nya kon-
kurrenskraftiga alternativ för kunderna såsom kapitalför-
säkringar, samt att ett större antal Börs-SM deltagare valt 
att fortsätta som kunder. Antalet depåer hos Aktieinvest 
uppgick till 62 818 (61 737) vid utgången av 2008.

  
Administration
Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick till 
32 (29) vid utgången av år 2008, varav 21 (19) var kvin-
nor och 6 (2) arbetade deltid. Medelantalet anställda har 
under året uppgått till 28 (26) varav 16 (18) var kvinnor. 

Finansinspektionen genomförde under året en plats-
undersökning hos Aktieinvest för att kontrollera re-
gelefterlevnad enligt lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden och föreskriften FFFS 2007:16 om 
värdepappersrörelse. Bolaget har under 2008 fortsatt att 
anpassa verksamheten och rutinerna i enlighet med dessa 
bestämmelser.

Aktieinvest räknar med en fortsatt och tilltagande tillväxt i antalet depåer. En stor del av tillväxten i antalet ny-
öppnande depåer förväntas komma från de under hösten 2008 lanserade Kapitalförsäkringarna. Aktieinvest ka-
pitalförsäkring bildar tillsammans med Andels- och Portföljorder ett mycket starkt alternativ till aktivt förvaltat 
fondsparande. 
 Aktieinvest avser att lansera portföljer med automatisk omallokering under året liksom möjligheten att låta sitt 
PPM-sparande följa någon av Aktiespararens PPM-portföljer via en förvaltningstjänst. Dessa tjänster skall bidra 
till ökad tillväxt både i antalet transaktioner liksom antalet depåer.
 Under våren kommer Aktieinvest att övergå till att visa svenska aktiekurser i realtid och lansera en ny prislista som 
kommer göra det ännu mer förmånligt för medlemmar i Aktiespararna att spara och förvalta sin aktie- och fondport-
följ via Aktieinvest. Aktieinvest räknar med en ökning av kunder som utnyttjar medlemsrabatt i Aktiespararna. För 
att begränsa de ekonomiska riskerna kommer Aktieinvest att genomföra ett större kostnadsbesparingsprogram.
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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 beslut 
om förändringar i kapitalförvaltningsinstruktionen. Fi-
nanskommittén har det operativa ansvaret för att före-
skrifterna följs. I Finanskommittén ska ingå ledamöter 
som utses gemensamt av Förbundets och Servicebola-
gets styrelse. Förbundets vice ordförande Johan Flod-
ström var ordförande i kommittén till och med den 22 
september 2008. Från och med den 23 september 2008 
övertogs ordförandeskapet av Hans Tson Söderström, 
förbundsstyrelsens ordförande. Vidare har i kommittén 
ingått Johan Johansson, ledamot av förbundsstyrelsen, 

förbundets VD Elisabeth Tandan samt Peter Engdahl, 
verkställande ledamot och tidigare aktie- och fondchef 
i Handelsbanken. Finanskommittén har under 2008 haft 
10 protokollförda möten.

Till finanskommittén har knutits ett externt placerings-
råd med uppdrag att ge synpunkter på det ekonomiska 
och finansiella läget samt på Aktiespararnas placeringar. 
Placeringsrådet deltar inte i Finanskommitténs place-
ringsbeslut. I placeringsrådet har under året ingått Mats 
A. Andersson, Björn Björnsson, Hans Mertzig och Tomas 
Nicolin. Rådet har under året sammanträtt fyra gånger.

Årets förvaltningsresultat
Mot bakgrund av turbulensen på de finansiella markna-
derna har likviditeten i portföljen under året behållits på 
en hög nivå. Några nettoförsäljningar av aktier för att 
tillföra rörelsen kapital beräknas inte behöva ske under 
2009. I syfte att uppnå en balanserad portfölj har inneha-
vet i Avanza fortsatt att reduceras under året.

Den totala årsavkastningen uppgick till –38,2 (3,1) 
procent på den del av koncernens totala aktieinnehav 
som förvaltas av finanskommittén. Detta innehav var vid 
årets utgång 98 936 (177,4) MSEK. Innehavet i Avanza 
minskades från 0,42 till 0,378 miljoner aktier. Jämförel-
seindex (SIXRX) uppgick till –39,1 (2,6) procent. 

Hedgefonden såldes under året för 16,1 MSEK.

Avkastning Aktieförvaltning, belopp i tkr

 Marknads-     Värdeför-  Värdeför-
 värde  Nettoför-       ändring ändring   Marknadsvärde   Total
 2007-12-31 ändringar   realiserad orealiserad     2008-12-31 Utdelning    avkastning  Procent
        
Koncernen 177 415 –3 787 –23 985 –50 707 98 936 6 844 –67 848  –38,2
Hedgefond 16 725  –898  0 296 
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Intäkts- och resultatutveckling
Rörelseintäkterna om 43 923 (50 529) tkr har minskat 
med 13 procent jämfört med föregående år, detta beror 
främst på lägre förvaltade volymer och mindre antal 
transaktioner. Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till –2 455 (3 950) tkr. Årets resultat upp-
gick till 0 (0) tkr.

Kapitalstruktur och Finansiell ställning
Balansomslutningen uppgick till 58 792 (65 026) tkr, 

därtill kommer förvaltade medel för tredje mans räk-
ning om 294 347 (366 441) tkr. Av balansomslutningen 
utgör posten immateriella anläggningstillgångar 19 233 
(22 479) tkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till 39 538 (39 538) tkr. Soliditeten uppgick till 
78 (73) procent och bolagets likviditet uppgick till 27 313 
(18 322) tkr.

 Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,10 (3,97).



Årskongressen 2008
Fredagen den 4 april öppnade Hans Tson Söderström Ak-
tiespararnas kongress i Sundsvall, den 42:a i ordningen. 
Görel Thurdin, mark- och planminister 1991–94, miljö-
minister 1994, 2:e vice talman i riksdagen 1994–98 och 
ordförande i Svenska Unescorådet sedan januari 2007, 
utsågs att leda årsmötesförhandlingarna. 

Kongressen beslöt att medlemsavgifterna skall vara 
oförändrade fram till den 30 juni 2009. Detta innebär att 
medlemsavgifterna varit oförändrade sedan år 2003.

Ledamöterna Bo G Lundberg, Krister Eurén, Kent-
Erik Leander och Martin Petersson avgick vid kongres-
sen.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades Arne 
Bengtsson, Hässleholm, Bengt Nilsson, Österlen, Ing-
var Ståhl, Uddevalla, Stig Johansson, Karlstad, Ing-
Marie Eliasson, Stenungsund/Orust/Tjörn, Bo Spathon, 
Spånga/Vällingby, Ulrika Sandborg, Stockholm Söder-
malm, Gullan Forsman, Täby/Vallentuna, Bengt Wedin, 
Hudiksvall, Karl-Ivan Ågren, Umeå, Bo G Lundberg, 
Eksjö, Krister Eurén, Trelleborg, Kent-Erik Leander, 
Falköping och Martin Petersson, Stockholm. 

Alf Björk, Umeå, tilldelades Merchantstipendiet för 

att under många år har varit en lysande ambassadör för 
aktiesparandet.

Börje Sandberg, Kalix, blev vinnare av Stora Värvar-
priset för utomordentlig värvningsinsats under året.

Förbundets förtjänsttecken för anställda tilldelades 
Christina Triplet, ekonomiavdelningen, Christer Ne-
bardt, administrativa avdelningen, och Lena Högberg 
Lindgren, kommunikationsavdelningen.

Styrelsen
Till nya ledamöter av styrelsen utsåg kongressen Cata-
rina af Sandeberg, Stockholm, Thomas Ahlandsberg, 
Sundsvall, Sören Rudmer, Ängelholm och Mauritz Sah-
lin, Göteborg. I styrelsen omvaldes Johan Flodström, 
Stockholm och Lena Clenander, Stockholm. Samtliga 
valdes för en period om två år.

Till 2009 års kongress kvarstod dessutom ledamöter-
na, Mats Ekberg, Uddevalla, Inger Eriksson, Gällivare, 
Wictoria Glans, Åkersberga, Johan Johansson, Boden, 
Per Egon Johansson, Järfälla, och Jan Sandberg, Söder-
tälje. Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Günther 
Mårder, Sollentuna, och vice ordförande Magnus For-
hammar, Göteborg, till ungdomsförbundets representan-
ter i förbundsstyrelsen.

Styrelsen sammanträdde 6 gånger under året. Sekrete-

Beslutande organ

159 kongressombud var närvarande i Sundsvall, och 119 
av 150 lokalavdelningar var representerade.

På	podiet	satt	Eva	Wahl,	förbundssekreterare,	Görel	Thurdin,	styrelse-
ordförande Hans Tson Söderström samt VD Elisabeth Tandan.
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rare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Eva Wahl 
Jälmestål.

Styrelse och revisorer i Aktiespararnas dotterföretag
Sedan 22 maj 2007 har vi en personalunion mellan servi-
cebolaget och förbundet. Servicebolagets styrelse hade 5 
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, Suzanne Grenz, 
Johan Johansson, Hans Tson Söderström samt Elisabeth 
Tandan. Andreas Serrander är VD. Styrelsen samman-
trädde sex gånger under året. 

Revisorer
Revisorer i Aktieinvest är revisionsfirman Deloitte med 
Jan Palmqvist som huvudansvarig.

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ären-
den som skall behandlas av förbundsstyrelsen samt hand-

lägga ärenden som styrelsen delegerar till arbetsutskottet. 
Dit hör att vara nomineringskommitté för Aktieinvest.

I styrelsens arbetsutskott har Hans Tson Söderström, 
ordförande, Johan Flodström, vice ordförande, Wictoria 
Glans, Inger Eriksson och Günther Mårder ingått. Ar-
betsutskottet sammanträdde sex 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.

Annorlunda Aktie- och Fonddag 
I samband med årskongressen genomfördes en Aktie- och 
Fonddag som invigdes av Marianne Sjöholm, Sundsvalls 
kommun. Företagspresentationer blandades med intres-
santa seminarier för såväl erfarna som oerfarna aktiespa-
rare. För första gången någonsin hölls en energidebatt 
med företrädare för industrin och riksdagspolitiker. Ett 
nytt spännande inslag var även ett tältevenemang på tor-
get, med drygt 2 500 besökare, där Aktiespararna hade 
möjlighet att marknadsföra sig och lyfta fram aktier som 
en intressant sparform.

Flera kongressombud tog tillfället i akt och ställde frågor, 
bland andra Maud Lindh från Uppsala. 

14 stycken Stora Förtjänsttecken delades ut av Hans Tson Söder-
ström och Elisabeth Tandan.
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Arbetsutskottet
Hans Tson Söderström
Stockholm, född 1945
Styrelseordförande. Ledamot 1984-1992. Styrelseordförande 
2007–
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktieinvest FK AB. Leda-
mot i Ersättningsutskottet och Bolagskommittén. Ordförande i 
Finanskommittén.
Utbildning: Ekonomie doktor och docent i nationalekonomi.
Adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekono-
misk politik vid Handelshögskolan i Stockholm. Extern forsk-
ningsledare	för	SNS	Corporate	Governance	Network.	Vice	
ordförande	i	Jan	Wallanders	och	Tom	Hedelius	Stiftelse.

Johan Flodström
Stockholm, född 1945.
Vice ordförande. Invald 1992.
Övriga uppdrag: Ordförande i Bolagskommittén. Ledamot i 
Finanskommittén, Stadgekommittén och Ersättningsutskottet.
Utbildning: jur. kand.
Tidigare chefsjurist i Holmen AB.

Wictoria Glans
Åkersberga,	född	1974.
Invald: 2001 som Unga Aktiesparares representant. Invald 
2003 på eget mandat.
Övriga uppdrag: Ledamot i Revisionskommittén.
Utbildning: Ekonomie Magister.
Ekonomi	Chef	på	JC,	RNB.

Inger Eriksson
Gällivare,	född	1949.
Invald: 1999.
Övriga uppdrag: Ordförande i Utbildningskommittén, ledamot i 
Medlems- och Lokalavdelningskommittén.
Utbildning:	filosofie	kandidat
Styrelseledamot i IT Norrbotten AB och Styrelseakademien 
Norr,
Tidigare verksam som sjukvårdschef samt VD i näringslivet
Egen företagare – Erpartner AB.

Günter Mårder
Sollentuna, född 1982.
Invald 2004 som Unga Aktiesparares representant. Verkar 
från 1 januari 2009 som tillförordnad Verkställande direktör.
Övriga uppdrag Ledamot i Bolagskommittén, Utbildningskom-
mittén, Mediekommittén och Aktiespararnas Utbildningsfond.
Utbildning: Studerar vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksför-
bund. Ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Service AB 
fram till 31 december 2008. Tidigare kårordförande, Handels-
högskolan i Stockholm. Styrelseledamot stiftelsen Aktiefräm-
jandet.
Egen företagare.

Presentation av styrelsen i  
SARF, SAB och AU
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Övriga ledamöter
Thomas Ahlandsberg  
Sundsvall, född 1958.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Medlems- och Lokalavdelnings-
kommittén och Utbildningskommittén.
Utbildning: Fil kand i statistik, systemvetenskapliga linjen, 
Lunds Universitet (examen 1981).
Det egna företaget Ahlan Data AB med uppdrag inom utbild-
ning, systemutveckling och konsultation, främst inom IT.
Tidigare IT-utbildare åt Lexicon och Vilär, konsult hos Teda 
och analytiker vid Försvarets Radioanstalt.
Uppdrag: Ledamot av ledningsgruppen Sundsvall sedan 
2005, ordf sedan nov 2006.

Lena Clenander
Stockholm, född 1967.
Invald 2006.
Övriga uppdrag: Ledamot i Sparandekommittén.
Utbildning:	ekonomie	magister,	filosofie	kandidat.
Mammaledig.

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

Magnus Forhammar
Göteborg,	född	1981
Invald: 2008 som Unga Aktiesparares representant.
Utbildning:	Civilekonomexamen,	Handelshögskolan	i	Göte-
borg
Yrke:	Sales	Executive,	Maersk	Line

27

Fortsättning nästa sida.

Stående	från	vänster:	Johan	Johansson,	Mauritz	Sahlin,	Magnus	Forhammar,	Elisabeth	Tandan,	Inger	Eriksson,	Thomas	Ahlands-
berg,	Per	Egon	Johansson	och	Johan	Flodström.
Sittande	från	vänster:	Günther	Mårder,	Catarina	af	Sandeberg,	Hans	Tson	Söderström,	Lena	Clenander	och	Sören	Rudmer.
Ej	med	vid	fotografering:	Wictoria	Glans,	Mats	Ekberg	och	Jan	Sandström.



Johan Johansson
Boden, född 1969.
Invald 2005.
ledamot i Aktieinvest FK AB, Finanskommittén, Medlems- och 
Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: Ekonomie doktor, teknologie licentiat.
Forskar och undervisar i företagsekonomi vid Luleå tekniska 
universitet.

Per Egon Johansson
Järfälla,	född	1951.
Invald 2007.
Övriga uppdrag: Ledamot i Mediekommittén.
Utbildning:	ekonomiutbildning	vid	Göteborgs	Universitet.
Managementkonsult vid InterPares Management Consultants.

Sören Rudmer 
Ängelholm, född 1948.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: ledamot i Bolagskommittén och Utbildnings-
kommittén.
Utbildning:	Byggnadsingenjörsexamen	Jönköpings	Tekn	Gym-
nasium 1968, pol mag (med fördjupning inom företagsekonomi) 
Lunds Universitet 1974. 
Partner	i	konsultbolaget	Senior	Partners	i	Malmö,	tf	VD	i	Weibull	
Trädgård AB t.o.m. april 2008. Tidigare Controller på IHT 
divisionen, Trelleborg AB, ekonomichef Sverige, Danmark och 
Finland,	Oriflame	International	AB,	VD	och	delägare	FrigoPanel	
System	AB,	VD	och	delägare	Janes	St.	Claire	Ltd,.	London,	
olika chefsbefattningar inom Klippan AB 1987–2004.

Catarina af Sandeberg 
Stockholm, född 1952.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén.
Tidigare uppdrag: Ledamot av Konsumentkommittén 2001-
2006.
Utbildning:	Jur	kand	1981,	juris	doktor	2001
Arbetade som praktiker på bank och advokatbyrå till 1994. 
Anställdes	1994	vid	Juridiska	fakulteten	Stockholms	universi-
tet. Avlade år 2001 juris doktorsexamen. Var fram till år 2008 
kursföreståndare för kurserna i associationsrätt, företagseko-
nomi, börsrätt, bolagsstyrning och affärsjuridik. Är verksam som 
skiljeman och ledamot av styrelser, nämnder och kommit-
téer. Uppdrag att nämnas är NasdaqOMX Stockholm Stock 
Exchange, Surveillance Committe NasdaqOMX Helsinki Stock 
Exchange, Surveillance Committe NasdaqOMX Copenhagen, 
Expanator AB, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Revisors-
nämnden, Nordiska Panelen i Bolags- och Värdepappersrätt. 
Är mentor i Swedish-American Chamber of Commerce´s och 
Handelshögskolans Unga affärskvinnors mentorprogram. Är 
krönikör i Veckans affärer, Finansplats Stockholm. Har innehaft 
flera	lagstiftningsuppdrag	i	Sverige	och	utomlands,	i	Sverige	
bl.a.	Prospektutredningen	och	Jämn	könsfördelning	i	bolagssty-
relser. Författare till 6 böcker och en lång rad artiklar publice-
rade i svenska och engelska facktidskrifter.

Mauritz Sahlin 
Göteborg,	född	1935.
Invald: 2008
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén, ledamot i Revi-
sionsutskottet.
Utbildning: Civilingenjör KTH, Stockholm, Mariningenjörsexa-
men Kungl. Sjökrigsskolan. 
Nuvarande styrelseuppdrag: Mando AB, Stockholm 2000-, ordf. 
sedan 2005, Nilörn AB, Borås 2005-.
Tidigare olika chefsbefattningar inom Bulten-Kantal AB 
1960–1972; inom AB SKF 1972-1998, VD och koncernchef 
1985–1995, styrelseledamot 1976–1998, styrelseledamot i 
bl.a. Saab-Scania AB 1988-2001, Sandvik AB 1993–2003 och 
Investor AB 1993–2002.

Jan Sandström
Södertälje, född 1938.
Invald: 1997 
Övriga uppdrag. Ledamot i Sparandekommittén.
Utbildning: Legitimerad Apotekare 1965.
Styrelseledamot i Independant Pharmaceutica AB, Betagenon 
AB, Senior Vice President Business Development & Licensing, 
OREXO 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 Intresseak-
tiebolag. Ledamot i Aktieinvest FK AB, Börs-SM AB, Börs-SM 
2002 AB, Ägarfrämjandet och Euroshareholders. 
Utbildning:	civilekonom,	doktorandstudier	i	finansiell	ekonomi.
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Eva Wahl Jälmestål,
Styrelse- och kongressassistent.

Helena Traneving,
VD-assistent.



Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas valberedning 
utsågs vid årskongressen Jan Berglund (sammankal-
lande), Leif Franzon (region Syd), Christer Martinsson 
(region Väst), Ulrika Sandborg (region Öst) och Ulf 
Breitholtz (region Nord).

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

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

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de börs-
registrerade bolagens bolagsstämmor, emissioner och 
övriga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda 
aktieägares mellanhavanden med bolag och fondkom-
missionärer. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till 
kommittén avseende policyfrågor och bolagsärenden.

Ordförande var till och med 22 september 2008 Peter 
Knutsson. Johan Flodström, vice ordförande i förbundet, 
övertog ordförandeskapet från och med 23 september 
2008.

Sparandekommittén – behandlar och diskuterar frågor 
relevanta för Sveriges sparare som till exempel skatter, 
konsumenträtt samt nya investeringsprodukter eller in-
strument.

Ordförande är Peter Knutsson.

Stadgekommittén – behandlar på uppdrag av styrelsen 
Aktiespararnas stadgar och föreslår till styrelsen sådana 
stadgeändringar som skall framläggas på årskongressen.

Ordförande är Johan Flodström.

Medlems- och Lokalavdelningskommittén – överva-
kar 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 var till och med 22 september 2008 Johan 
Flodström. Hans Tson Söderström övertog ordförande-
skapet från och med den 23 september 2008.

Finanskommittén har till sig knutit ett Placeringsråd 
bestående av Mats A. Andersson, Björn Björnsson, Hans 
Mertzig och Thomas Nicolin.

Utbildningskommittén – uppdrag är att tillgodose 
medlemmarnas behov av utbildningsrelaterade tjänster 
och produkter utifrån aspekten att medlemmarna skall 
utveckla sin egen förmåga till ett säkert och framgångs-
rikt aktiesparande. Kommittén ansvarar för att adekvat 
utbildningsmaterial framställs och att analysprogram, 
aktie- och fondlitteratur, interaktiva utbildningar och 
seminarier följer Förbundets antagna strategier. Kom-
mittén utgör ett rådgivande organ till styrelse och verk-
samhetschef.

Ordförande är Inger Eriksson.

Mediekommittén  
• skall i samarbete med chefredaktören utveckla tidning-
en Aktiespararen,
• skall i samarbete med chefredaktören utveckla webben,
• behandlar och diskuterar relevanta frågor vad gäller 
förbundets externa kommunikation,
• skall i samarbete med chefredaktören utveckla synergi-
effekterna mellan de olika kommunikationskanalerna.

Ordförande är Gunnar Johansson.

Revisionutskottet – svarar för beredningen av styrel-
sens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 
rapportering.

Ordförande var Krister Eurén till och med den 22 sep-
tember 2008. Mats Ekberg tog över ordförandeskapet 
från och med den 23 september 2008.

Ersättningutskottet – uppgiften är att med VD avtala 
om VD:s anställningsförmåner och att tillsammans med 
VD dra upp allmänna riktlinjer för personalens avgångs-
avtal, pensionsavtal, eventuella tantiem etc. 

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 målgrupper. 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. 

Förbundets och Servicebolagets personal 
Antalet anställda uppgick vid året slut till 45 personer, 
varav två föräldralediga.

Årets medarbetarundersökning visade en förbättring 
vad gäller nöjd medarbetarindex från 2,98 till 3,05 på en 
skala 1–4.

Bland de anställda inom Förbundet och Servicebolaget 
har 42 procent högskole- eller universitetsutbildning.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventione-
rade träningsmöjligheter.

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

Aktieinvests organisation
Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är helägt dotterbolag till 
Servicebolaget. Verksamheten omfattar tre huvudområ-
den: Aktieinvest Privattjänster, Fondverksamhet och Fö-
retagstjänster, vilken i sin tur omfattar företagssamarbe-
ten och emittentservice. 

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

Aktieinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 32 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. Ge-
nomsnittsåldern är 34 år. En jämställdhetsplan finns.

Organisation och personal

Jan	Matti,	chefekonom,	Håkan	Rudberg,	Thomas	Fallberg,	
Lotta Sallander, Inger Björklund och Charlotte Vesterberg. 
Christina Triplet ej närvarande vid fotograferingen.
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Medelantal anställda för Förbundet och Servicebolaget 
 2008 2007
Antal anställda 46 44
– varav kvinnor % 50 51
Genomsnittligt	antal	anställningsår	
– Förbundet 8,3 7,7
– Servicebolaget 7,4 6,3

Sjukfrånvaro inom Förbundet  
  2008 2007
Total sjukfrånvaro  % 2,35 1,53
– sjukfrånvaro för män 1,86 0,27
– sjukfrånvaro för kvinnor 2,83 1,26
– anställda – 29 år    0,20 0,26
– anställda 30 – 49 år 0,07 0,94
– anställda 50 år –   1,68 0,33    

Medelantal anställda för Aktieinvest  
  2008 2007 
Antal anställda 28 26 
– varav kvinnor % 57 69 
Genomsnittligt	antal	anställningsår	 4,8	 5,2		
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Aktiespararnas utbildningsfond
År 2006 instiftades Aktiespararnas utbildningsfond.  
Fondens uppdrag är att främja och direkt eller indirekt 
bedriva utbildning inom ämnet privatekonomi och spa-
rande, med särskild inriktning på aktier och aktiefonder, 
syftande till att öka kunskaperna inom detta ämne bland 
svenska gymnasieungdomar.

Sedan läsåret 2007/2008 riktas utbildningsfondens 
verksamhet till att stödja Aktiefrämjandet och Unga Ak-
tiesparares skolinformationsprojekt Ung Privatekonomi. 
Tillsammans med medfinansiärerna Fondbolagens för-
ening, Fondhandlareföreningen, NASDAQ OMX och 
Unga Aktiesparare tillsåg utbildningsfonden att 12 000 
gymnasieelever fick utbildning inom privatekonomi och 
sparande under året. Därtill blev fler än 300 lärare an-
slutna till projektet där de får hjälp med undervisnings-
material och inspiration för att själva kunna undervisa 
inom ämnet. 

Under 2008 tog projektet fram Ung Privatekonomi, 
en egenproducerad lärobok inom ämnet. Boken har blivit 
mycket väl mottagen av både elever och lärare. 

Även webbplatsen www.ungprivatekonomi.se skapa-
des under 2008 och lanserades vid höstterminens start. 
Webbplatsen innehåller inspirerande filmer, texter och 
tävlingar för eleverna samt undervisnings- och inspira-
tionsmaterial för lärarna.  



Styrelse och verkställande direktör i Sveriges Aktiespa-
rares Riksförbund med organisationsnummer 857202–
1593 avger härmed årsredovisning och koncernredovis-
ning för räkenskapsåret 2008.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell för-
ening med 77 031 medlemmar, vid utgången av 2008, in-
tresserade av aktie– och aktiefondsparande. Föreningen 
tillhandahåller genom medlemskapet tidningen Aktie-
spararen, hemsidan www.aktiespararna.se, nyhetsbrev, 
utbildning, böcker, medlemsaktiviteter samt aktiejuri-
disk rådgivning. Aktiespararna bevakar för medlemmens 
räkning den enskilde aktiespararens intressen gentemot 
marknaden, bolagen, storägare och finansindustri. Vi-
dare erbjuds medlemmen aktie– och fondhandelstjänster 
genom dotterdotterbolaget Aktieinvest. Företag erbjuds 
utbildning genom Aktiespararnas Företagsutbildning.

 
Väsentliga händelser under året
Omvärlden förändrade kraftigt förutsättningarna för 
förbundets verksamhet 2008. En global finanskris med 
extrema börsfall och en begynnande lågkonjunktur för-
sämrade villkoren för koncernens verksamhet. 

Medlemsutvecklingen är fortsatt stabil trots finans-
krisen. Per 2008-12-31 hade förbundet 77 031 (77 274) 
medlemmar. Medlemsintäkterna i förbundet förblev i det 
närmsta oförändrade med 20,0 (20,4) MSEK. 

I december 2008 meddelade VD för Förbundet och 
Serviceaktiebolaget, Elisabeth Tandan, att hon önskade 
frånträda sin tjänst. Även chefen för intressebevak-
ningen, Peter Knutsson, sade upp sig från sin tjänst vid 
samma tidpunkt. 

Innehållet i medlemskapet stärktes ytterligare under 
året bland annat genom vidareutveckling av webbplat-
sen, ytterligare interaktiva utbildningar, webb-TV, ett 
stort antal bevakade bolagsstämmor och 26 rekommen-
dationer vid olika uppköpserbjudanden och flera nya ty-
per av aktieträffar.

Aktiespararens TS-kontrollerade upplaga steg till 
69 800 (69 400) för helåret. Annonsförsäljningen utveck-
lades dock sämre och sjönk till 6,6 (8,5) MSEK. Genom-
snittligt antal unika besökare på webbplatsen per månad 
ökade till 53 400 (43 400). Annonsintäkterna för webben 
minskade till 0,61 (0,74) MSEK. Antalet prenumeranter 
på nyhetsbrevet ökade med 70 procent.

Aktiespararna Kunskaps försäljning av utbildningar 
och böcker sjönk till 5,6 (6,0) MSEK. Under året utbil-
dades 1 700  personer av Aktiespararna Kunskap varav 
990 personer via internetutbildningarna. Antalet använ-
dare av analysprogramvaran Hitta kursvinnare uppgick i 
slutet av 2008 till 4 382 stycken.

Närmare 60 träffar för Nya målgrupper hölls under 
året och många deltagare blev medlemmar. Golftäv-
lingen Aktieslaget hade deltagarrekord och många nya 
mötesformer prövades.

Företagsutbildningen genererade ett överskott på 0,2 
MSEK.

Koncernens intäkter minskade till 88,1 (100,3) MSEK. 
Även rörelseresultatet för koncernen försämrades 2008 
jämfört med 2007.

Värdet av koncernens aktieportfölj följde den negativa 
utvecklingen på aktiemarknaden. Resultatet efter finan-
siella poster blev därför kraftigt negativt, då även oreali-
serade värdeförändringar i aktieportföljen resultatförs. 

Aktieinvests omsättning minskade till 43,9 (50,5) 
MSEK och rörelseresultatet uppgick till –2,5 (4,0) 
MSEK. 

 Fondverksamheten inom Aktieinvest förvaltar och 
administrerar indexfonden Topp Sverige. Trots ett net-
toinflöde på 94 MSEK minskade det förvaltade kapitalet 
till 690 (1 020) MSEK, med anledning av börsnedgång-
en. OMXS30-index gick under året ned med –38,8 (–5,7) 
procent och fonden med –36,4 (–3,4) procent. År 2008 
hade fonden en TKA på 0,30 (0,31) procent.

Väsentliga händelser efter årets slut
Elisabeth Tandan sa upp sig under slutet av 2008. Styrel-
sen beslöt att utse Günther Mårder till tillförordnad VD 
från och med 1 januari 2009. 

Ekonomi
Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med helägda dotterföretagen Aktiesparar-
nas Intresse AB och Aktiespararnas Service AB,  dot-
terdotterföretaget Börs NM AB och Aktieinvest FK AB, 
Aktieinvests dotterföretag Deponova AB, Aktiesparar-
nas Investerings AB. De två senare bolagen samt Aktie-
spararnas Intresse AB bedrev ingen verksamhet 2008.

 Koncernens intäkter uppgick till 88,1 (100,3) MSEK. 
Koncernens resultat efter finansiella poster var –101,5 
(–16,9) MSEK, varav –75,5 (–1,2) MSEK avser reali-
serad och orealiserad värdeförändring av finansiella in-
strument. 

Koncernens resultat efter skatt minskade till –79,4 
(–14,9) MSEK.

 Förbundets intäkter uppgick till 29,4 (30,6) MSEK. 
Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick till 
–16,8 (–9,7) MSEK, varav –16,6 (–2,6) MSEK avser 
realiserad och orealiserad värdeförändring av finansiella 
instrument. Förbundets resultat efter skatt uppgick till 
–15,9 (–9,6) MSEK. Förbundet har erhållit en utdelning 

Förvaltningsberättelse
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Styrelse och ledning fastställer lämplig risknivå för Ak-
tiespararkoncernen. Risknivån säkerställs genom intern 
kontroll i form av rutiner och riktlinjer.

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

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

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

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

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

Aktiespararnas exponering mot aktiemarknaden är 
stor vilket ställer höga krav på likviditeten. Både rörel-
sens intäkter och resultatet av förvaltningen påverkas av 
aktiemarknadens utveckling.  Även den rådande lågkon-
junkturen påverkar verksamhetens intäktsmöjligheter. 
Medlemstalen har stabiliserats de senaste två åren vilket 
stabiliserat medlemsintäkterna.  Men en tuff aktiemark-
nad och viktiga strategiska val kan påverka medlems-
tillströmningen samt återvärvningsgraden och därmed 
intäkterna.

Verksamhetens risker
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från serviceaktiebolaget om 8,8 MSEK.  
 Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 

65,3 (66,7) MSEK. Förbundets och Servicebolagets lik-
vida medel uppgick vid årsskiftet till 36,6 (46,5) MSEK. 
Aktieinvests likvida medel uppgick till 27,3 (18,3) 
MSEK. Det egna kapitalet i koncernen minskade från 
223,4 MSEK 2007 till 144,0 MSEK 2008.

 Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var vid 
årsskiftet 100,4 (197,4) 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 2008 till –38,2 (3,1) procent. 

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att förbundets årsförlust på –15 868 268 
SEK balanseras i ny räkning. Inga avsättningar till bund-
na fonder föreslås. Totalt eget kapital i koncernen uppgår 
till 143 968 tkr. Disponibla vinstmedel uppgår till 132 060 
tkr varav 5 189 tkr utgörs av orealiserade värdestegrings-
vinster i finansiella anläggningstillgångar. Beträffande 
koncernens och Förbundets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat– och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.



Styrelsen fastställer vilken risknivå som är lämplig. Sty-
relsen har beslutat att risknivån i bolaget skall vara låg 
och att bolaget skall säkerställa en hög intern kontroll. 
Årligen fastställs bolagets riskpolicy i dokumentet ”Styr-
ning, intern 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 fastställt belopp.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att drabbas av förluster på grund 
av ogynnsamma valutakursförändringar. Valutaexpone-
ringar återfinns dels i aktieinnehavet i utjämningslagret 
dels i innehav i utländsk valuta för betalning av fondlik-
vider. Risken begränsas av styrelsen fastställda limiter 
som begränsar utjämningslagrets maximala marknads-
värde.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktieinvests nuvarande och 
framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam 
förändring i 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 skall vara 
licensierade enligt SwedSecs ABs krav.

Likviditetsrisker
Risken för att Aktieinvests betalningsåtaganden vid för-
fall inte kan infrias utan att kostnaden för betalnings-
medel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan 
infrias. För att begränsa dessa används realistiska planer 
och förebyggande åtgärder vilket är en viktig del av före-
tagets riskhantering.

God ekonomisk förvaltning och realistisk budgetering 
minskar företagets likviditetsrisk. Aktieinvest skall vara 
berett på tillfälliga fluktuationer i kassan och på externa 
störande faktorer.

Aktieinvests risker
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2008 2007
 1
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 88 050 100 316
 
RÖRELSEKOSTNADER   
Produktionskostnader  –9 012 –10 231
Övriga externa kostnader 4,7 –53 914 –58 894
Personalkostnader  5 –51 927 –49 752
Systemkostnader  6 –2 809 –2 660
Avskrivningar på anläggningstillgångar 7 –5 149 –4 681
 

Rörelseresultat  –34 761 –25 902

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   
Resultat från andelar i intresseföretag  250
Utdelningar  9 7 256 8 780
Värdeförändring	av	finansiella	instrument	 9	 –75	547	 –1	188
Ränteintäkter  10 1 264 1 335
Räntekostnader 10 –10 –2
Övriga	finansiella	intäkter	 10	 53	 40

Resultat efter finansiella poster  –101495 –16 937

Skatt på årets resultat  11 22 053 2 005

ÅRETS RESULTAT   –79 442 –14 932
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Koncernens balansräkning   
Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2008–12–31 2007–12–31

 1
TILLGÅNGAR 
  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella tillgångar  7 19 407 22 696
Materiella tillgångar 7 1 529 1 627
Finansiella tillgångar 12
Andelar i intresseföretag  50 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 100 385 197 400
Summa anläggningstillgångar   121 371 221 823

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager  13 2 347 4 739
Kundfordringar  5 262 7 065
Övriga fordringar   5 728 15 795
Skattefordran  1 197 –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 4 180 5 087
Kassa och bank  15 65 295 66 662
Summa omsättningstillgångar   84 009 99 348

Summa tillgångar   205 380 321 171

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

EGET KAPITAL  16 143 968 223 410

AVSÄTTNINGAR    
Uppskjuten skatt  17 7 003 29 601
Övriga avsättningar
Utbildningsfond 18 12 113 13 820
Ständiga medlemmar  8 647 8 417
Summa avsättningar  27 763 51 838

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 19 1 405 3 233

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   3 866 4 843
Skatteskuld   – 6 976
Övriga kortfristiga skulder   8 684 8 843
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 19 694 22 028
Summa kortfristiga skulder   32 244 42 690
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   205 380 321 171

POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2008 2007
 1
RÖRELSEINTÄKTER 
Nettoomsättning  3 29 396 30 607

RÖRELSEKOSTNADER   
Övriga externa kostnader  3, 4, 7 –22 617 –22 919
Personalkostnader  5 –17 534 –16 410

Rörelseresultat  –10 755 –8 722

FINANSIELLA POSTER   
Resultat från andelar i koncernföretag 8 8 755 –
Utdelningar  9 1 679 1 366
Värdeförändring	av	finansiella	instrument		 9	 –16	578	 –2	552
Ränteintäkter/kostnader  10 77 145
Övriga	finansiella	intäkter	 10	 24	 40

Resultat efter finansiella poster   –16 798 –9 723
   
Skatt på årets resultat 11 930 146

ÅRETS RESULTAT   –15 868 –9 577

Förbundets resultaträkning
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Belopp i tkr  Tilläggsupplysning  2008–12–31 2007–12–31
 1
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Finansiella tillgångar 12
Andelar i koncernföretag   11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 22 318 38 193
Summa anläggningstillgångar   33 934 49 809

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kundfordringar   3 007 2 948
Fordran på koncernföretag   29 25
Skattefordran  487 904
Övriga fordringar   153 207
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 1 711 1 657
Kassa och bank  15 4 141 5 118
Summa omsättningstillgångar   9 528 10 859

Summa tillgångar   43 462 60 668

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 16 5 777 5 777
Fritt eget kapital  16 –4 764 11 104
Summa eget kapital   1 013 16 881

AVSÄTTNINGAR   
Uppskjuten skatt  17 – 1 393
Övriga avsättningar  
Utbildningsfond 18 12 113 13 820
Ständiga medlemmar  8 647 8 417
Summa avsättningar  20 760 23 630

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 19 1 405 3 233

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   1 215 1 029
Skuld till koncernföretag   3 865 729
Skatteskuld  –  –
Övriga kortfristiga skulder   2 019 1 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 13 185 13 374
Summa kortfristiga skulder   20 284 16 924

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   43 462 60 668

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Förbundets balansräkning
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  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr 2008 2007 2008  2007
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat	efter	finansnetto		 –101	495	 –16	937	 –16	798	 –9	723

Skatt –538 –9 514 –463 –460

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar  5 149 4 681 – –
Realiserade	värdeförändringar	av	finansiella	instrument		 24	867	 5	527	 4	800	 1	772
Orealiserade	värdeförändringar	av	finansiella	instrument	 50	680	 –4	339	 11	778	 780
Förändringar bland avsättningar vilka ej tillhör rörelsekapitalet – –  –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet –21 337  –20 582 –683 –7 631

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet    
Ökning/minskning av varulager  2 392 –342 – –
Ökning/minskning av fordringar  11 580 –7 502 354 11 840 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  –10 446 5 942 3 360 –1 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –17 811 –22 484 3 031 2 491

Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 194 –540  – 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –568 –834  –
Nettoförsäljningar/Anskaffningar 
av	finansiella	anläggningstillgångar	 21	511	 48	390	 –703	 –722	

Kassaflöde från investeringsverksamheten  19 749 47 016 –703 –722

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Ökning/minskning av långa skulder –3 305 –915 –3 305 –915
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –3 305 –915 –3 305 –915

Årets kassaflöde  –1 367  23 617 –977 854
Likvida medel vid årets ingång  66 662 43 045 5 118 4 264 
Likvida medel vid årets utgång  65 295 66 662 4 141 5 118 

Förändring likvida medel * –1 367 23 617 –977 854

*/ 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	
2008–12–31	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

40



Belopp i tkr  2008 2007 
Medlemsintäkter  20 004 20 385
Övriga intäkter  296 532
Summa 20 300 20 917

Intressebevakning
Kostnader  –6 663 –5 791

Information/utbildning 
Intäkter  21 660 25 336
Kostnader  –41 207 –41 421
Summa –19 547 –16 085

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter  34 486 43 647
Ränteintäkter  9 437 6 882
Kostnader  –43 612 –43 962
Kostnader systemutveckling  –2 809 –2 660
Summa –2 498 3 907

Intressebolaget
Kostnader  –7 –6
Finansiella intäkter/kostnader –239 73
Summa –246  67

Börs–NM
Intäkter 2 167 3 534 
Kostnader –2 132 –3 634
Ränteintäkter 53 78
Summa 88  –22

Övriga kostnader   
SARF/SAB–organisation  –7 939 –8 937
Administration  –9 439 –8 805
Marknadsföring  –1 976 –1 093
Medlemsservice/kundservice –3 550 –5 482
Nya målgrupper/kärngrupper –3 352 –4 330
Summa   –26 256 –28 647

Avskrivningar –125 –97

Rörelseresultat –34 947 –25 751
Finansiellt netto  –66 548 8 814

Resultat efter finansiella poster  –101 495  –16 937

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  2008 2007
Försäljning inom koncernen  2 635 2 752
Inköp inom koncernen 1 510 2 143

Not 4 Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning       Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008 2007 2008 2007
Deloitte AB     
Revisionsuppdrag 353 333 75 75
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 59 81 49 69

Not 5 Personal
  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008 2007 2008  2007 
Medelantal anställda  74 70 29 28
– varav kvinnor  39 40 14 14
– varav män  35 30 15 14
Ledande befattningshavare     
Totalt 8 10 7 9
– varav kvinnor 2 2 2 2

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR     
Styrelse, VD och vice VD 3 864 3 808 1 084 1 164
Övriga anställda  28 161 26 765 9 588 8 524
Summa löner  32 025 30 573 10 672 9 688 

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER     
Sociala avgifter  11 431 10 909 3 813 3 612
Pensionskostnader  4 065 4 483 1 182 1 473
Övriga personalkostnader 4 406 3 787 1 867 1 637
Summa personalkostnader  51 927 49 752 17 534 16 410
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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	480	(450)	tkr	skulle	utgå	till	förbundsstyrelsen	varav		
200 (180) tkr till ordföranden Hans Tson Söderström.

Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2008 inget arvode utgått. Under 2007 beslöts vid 
årsstämman i servicebolaget att förbundsstyrelsen även skulle utgöra servicebolagets styrelse. Något 
arvode utöver det som kongressen beslutat för styrelsearbetet i förbundet utgår inte.

Till styrelsen i Aktieinvest AB har under året utgått ett arvode om totalt 475 (350) tkr. Till styrelsens 
ordförande	Håkan	Gartell	har	ett	arvode	på	100	tkr	utgått.

Till Förbundets och Servicebolagets verkställande direktör Elisabeth Tandan har under året utgått 
lön om sammanlagt  1 395 (1 384) 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. Elisabeth Tandan sade upp sig från tjänsten som VD 
den	8	december	2008.	Günther	Mårder	tillträdde	som	tillförordnad	VD	den	1	januari	2009	och	kommer	
att vara så till en ny VD har tillträtt.

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

Till VD i Aktieinvest, Andreas Serrander, har under året utgått lön om sammanlagt 917 (892 ) tkr varav 
rörlig	ersättning	0	(31)	tkr.	Härutöver	disponerar	VD	fritt	en	tjänstebil.	För	VD	finns	också	pensionsut-
fästelse motsvarande vad som ryms inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). För VD i Aktieinvest är 
den ömsesidiga uppsägningstiden sex månader.
För vice VD i Aktieinvest har under året utgått en lön om sammanlagt 629 (557) tkr. Möjlighet att dispo-
nera	tjänstebil	finns.	För	vice	VD	i	Aktieinvest	är	den	ömsesidiga	uppsägningstiden	sex	månader.	

Med vice verkställande direktör avses ställföreträdande verkställande direktör. 
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Koncernen 2008

Ersättningar till koncernledning:
Belopp i kr  Styrelsearvode/ Kommitté– Arvode för– *Övrig Pensions–  Rörliga Summa
 grundlön arvoden bolagstämmo– förmån/ kostnad ersättningar
   bevakning ersättning
Styrelsen
Hans Tson Söderström ordf. 195 003      195 003
Bo	G	Lundberg	 26	000	 6	000	 	 12	428	 	 	 44	428
Krister Eurén 15 500 21 750 4 500    41 750
Inger Eriksson 15 500 46 000     61 500
Martin Petersson 26 000      26 000
Kent-Erik Leander 15 500 3 000 9 000    27 500
Jan	Sandström	 15	500	 3	750	 750	 	 	 	 20	000
Johan	Johansson	 15	500	 4	500	 	 	 	 	 20	000
Lena Clenander 15 500      15 500
Mats Ekberg 15 500  13 500    29 000
Gösta	Carlberg	 14	000	 	 	 	 	 	 14	000
Wictoria	Häggström	 26	000	 2	250	 	 	 	 	 28	250
Günther	Mårder	 15	500	 24	000	 24	000	 	 	 	 63	500
Per-Egon	Johansson	 12	500	 	 	 	 	 	 12	500
  
VD
Elisabeth Tandan 1 394 578   66 696 216 986  1 678 260
       
Övriga ledande befattningshavare 
(7 personer) 5 382 831 – – 504 708 1 271 418  7 158 957

Summa 7 200 912 111 250 51 750 583 832 1 488 404  9 436 148

Ersättningarna ovan avser utbetalningar som gjorts under 2008. 
*/ Övriga förmåner under VD och övriga ledande befattningshavare avser tjänstebil

Sjukfrånvaro i Förbundet

  2008 2007
Total sjukfrånvaro, korttids, (%) 2,35 1,53

•	sjukfrånvaro	för	män	 1,86	 0,27
•	sjukfrånvaro	för	kvinnor	 2,83	 1,26
•	anställda	–	29	år	 0,20	 0,26
•	anställda	30	–	49	år	 0,07	 0,94
•	anställda	50	år	–		 1,68	 0,33

Not 6 Systemkostnader

För 2008 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest om 2 809 tkr (2 660 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	2008-12-31	uppgår	till		36	504	tkr	och	ackumulerade	avskrivningar	är	17	271	tkr.	Goodwillvärdet	är	hänförbart	till	förvärvet	av	
Deponova AB och skrivs av på 10 år.
 Koncernen
Belopp i tkr  2008–12–31 2007–12–31
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde   435 435
Utgående anskaffningsvärde   435 435
Planenligt nettovärde 435 435

Ingående avskrivningar   218 175
Årets	avskrivningar	 43	 43
Utgående ackumulerade avskrivningar   261 218

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 174 217
 
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  36 837 36 003
Inköp  568 834
Utgående ackumulerade anskaffningar  37 405 36 837

Ingående avskrivningar  14 358 10 807
Årets	avskrivningar		 3	814	 3	551
Utgående ackumulerade avskrivningar  18 172 14 358

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  19 233 22 479

MATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  19 728 19 188
Inköp  1 194 540
Utgående ackumulerade anskaffningar  20 922 19 728

Ingående avskrivningar  18 101 17 014
Årets	avskrivningar		 1	292	 1	087
Utgående ackumulerade avskrivningar  19 393 18 101

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  1 529  1 627
 
Leasing
Leasingkostnader i Förbundet uppgår till 633 tkr (627 tkr). Koncernen har belastats med motsvarande kostnader innevarande 
år med 1 369 tkr (1 455 tkr) . Anskaffningskostnader för leasingobjekt i Förbundet beräknas till 2 223 tkr (2 165 tkr).  Koncernens 
anskaffningskostnader	för	leasingobjekt	beräknas	till	4	349	tkr	(4	803	tkr).	Återstående	kontraktsperioder	varierar	mellan	1	och	32	
månader.
Hyreskontrakt lokaler  
Hyreskostnaderna för Förbundet uppgår till 754 tkr (708 tkr). Koncernens hyreskostnader uppgår till 4 007 tkr (3 558 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  2008 2007
Utdelning på aktier i Aktiespararnas Service AB 8 755 –

Not 9 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar
  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr 2008 2007 2008 2007
Utdelning på placerings– och bevakningsportföljen  7 256 8 780 1 679 1 366 
Orealiserad värdeförändring på värdepapper  –50 680 4 339 –11 778 –780
Realiserad värdeförändring på värdepapper  –24 867 –5 527 –4 800 –1 772

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
  Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008 2007  2008  2007
Ränteintäkter 1 264 1 335 86 147
Räntekostnader –10 –2 –9 –2
Övriga	finansiella	intäkter	 53	 40	 24	 40

Not 11 Skatt på årets resultat
  Koncernen Förbundet*

Belopp i tkr  2008 2007  2008  2007
Skatt – aktuell  –538 –9 514 –463 –460
Skatt – uppskjuten  22 591 11 519 1 393 606
Summa skatt  22 053 2 005 930 146

* 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  2008–12–31  2007–12–31 
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  2008–12–31  2007–12–31
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 2008–12–31 2007–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 100 000 100 000

Aktieinvest AB
Org. nr: 556072–2596
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2008–12–31 2007–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 200 000 200 000

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm         
Belopp i tkr  2008–12–31  2007–12–31 
Kapitalandel 100% 100%
Antal andelar 1 000 1 000
Rösträttshandel 100% 100%

Aktiespararnas Investerings AB
Org nr: 556401–2978
Säte: Stockholm
Belopp i tkr  2008–12–31  2007–12–31 
Kapitalandel 100% 100 %
Antal andelar 2 500 2 500
Rösträttsandel 100% 100%
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Koncernen 

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Börs-SM 2002 AB
Org nr: 556437–1721
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2008–12–31  2007–12–31 
Kapitalandel – 50%
Rösträttsandel – 50%
Antal andelar – 500
Bokfört värde – 50
Bolaget är likviderat per den 15 december 2008.

Börs-SM AB
Org nr: 556502–9088
Säte: Stockholm
Belopp i tkr 2008–12–31  2007–12–31 
Kapitalandel 50% 50%
Rösträttsandel 50% 50%
Antal andelar 500 500 
Bokfört värde 50 50

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
 Marknadsvärde/
 Bokfört värde Anskaffningsvärde
Belopp i tkr 2008–12–31  2007–12–31  2008–12–31  2007–12–31 
Förbundets bevakningsportfölj 1/ 1 491 2 526 1 147 1 164
Förbundets placeringsportfölj 
(se	specifikation	nedan)	 20	699	 35	468	 29	215	 31	915
Stipendiefond 128 199 137 138
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav  278 534 149 140
Aktiespararnas Service ABs placeringsportfölj   
(se	specifikation	nedan)		 77	789	 158	673	 62	530	 84	758
Summa 100 385 197 400 93 178 118 115

1/ 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  2008–12–31  2007–12–31  2008–12–31  2007–12–31 
Förbundets bevakningsportfölj  1 491 2 526 1 147 1 164
Förbundets placeringsportfölj  20 699 35 468 29 215 31 915
Stipendiefond 128 199 137 138
Summa 22 318 38 193 30 499 33 217 



Förbundets placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2008–12–31

Aktieslag  Antal  Belopp i tkr 
Abb 5 100 592
Hennes & Mauritz B 3 500 1 069
Industrivärden C 12 800 640
Investor B 9 200 1 076
Kinnevik B 9 500 599
Meda A 14 300 751
Peab B 24 700 533
Ratos B 10 500 1 417
Scania B 10 400 809
SHB A 3 650 460

Aktiefonder  
Aktiespararna Topp Sverige 2 087 075 12 753
Summa  20 699

Aktiespararnas Service ABs placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2008–12–31

Aktieslag/hedgefond  Antal  Belopp i tkr
Avanza 378 000 26 838
ABB 35 000 4 060
Atlas Copco B 70 000 4 165
Sandvik 70 000 3 430
Scania B 40 000 3 110
Skanska B 30 000  2 325
SKF B 50 000 3 863
Volvo A 50 000 2 185
Hennes & Mauritz B 14 600 4 460
Getinge	B	 25	000	 2	338
Getinge	B	BTA	 2	777	 253
Handelsbanken A 20 000 2 520
Industrivärden A 30 000 1 717
Investor 40 000 4 680
Kinnevik B 20 000 1 260
Lundberg B 10 000 3 040
Nordea 30 000 1 641
Ratos B 25 000 3 375
TeliaSonera 65 000 2 529
Summa  77 789
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Sammanställning          
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008–12–31  2007–12–31  2008–12–31 2007–12–31
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärde 118 115 112 008 33 217 32 883
Nettoanskaffningar/Försäljningar  – 24 937 6 107 –2 718 334
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  93 178 118 115 30 499 33 217

Orealiserade värdeförändringar     
Ingående redovisade värdeförändringar  79 285 134 970 4 976 7 140
Netto värdeförändringar –72 078 –55 685 –13 157 –2 164
Utgående ackumulerade värdeförändringar  7 207 79 285 –8 181 4 976
Utgående redovisat värde  100 385 197 400 22 318 38 193
Redovisat värde på aktier i dotterföretag     
och intresseföretag* 50 100 11 616 11 616
Summa redovisat värde av finansiella    
anläggningstillgångar  100 435 197 500 33 934 49 809
 
*/ 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 1 905 tkr 
(3 801 tkr). Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, belopp 
442 tkr (938 tkr).

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008-12-31 2007-12-31  2008-12-31  2007-12-31
Upplupna intäkter  578 389 68 128
Förutbetalda kostnader  3 602 4 698 1 643 1 529
Summa  4 180 5 087 1 711 1 657

Not 15 Kassa och bank
 Koncernen Förbundet

Belopp i tkr  2008–12–71 2007–12–31 2008–12–31 2007–12–31 
Kassa  18 14 9 7
Bankräkning  61 953 62 593 1 760 1 574
Postgiro  3 270 4 009 2 318 3 491
Stipendiefond 54 46 54 46
Summa  65 295 66 662 4 141 5 118 
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Not 16 Eget kapital
Koncernen
Belopp i tkr Resursfond Bundna reserver Övriga fonder* Fria reserver** Totalt
IB 2008–01–01  4 000 18 231 1 777 199 402 223 410
Förskjutning mellan  
bundna och fria reserver   –12 100  12 100 
Årets	resultat		 	 	 	 –79	442	 –79	442
UB 2008–12–31  4 000 6 131 1 777 132 060 143 968

Förbundet
Belopp i tkr  Resursfond  Övriga fonder* Balanserade Årets Totalt
    vinstmedel***  resultat*** 
IB 2008–01–01  4 000 1 777 20 681 –9 577 16 881
Vinstdisposition    –9 577 9 577
Årets	resultat		 	 	 	 –15	868	 –15	868
UB 2008–12–31 4 000 1 777 11 104 –15 868 1 013

*/	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 5 189 tkr hänförliga till orealiserade värdeförändringar i marknadsnoterade värdepapper.
***/ Av förbundets fria egna kapital är 0 tkr hänförliga till orealiserade värdeförändringar i marknadsnoterade värdepapper. 

Not 17 Uppskjuten skatt 

  Koncernen  Förbundet
Belopp i tkr  2008–12–31  2007–12–31  2008-12-31 2007-12-31
Uppskjuten skatteskuld härförlig till:
Periodiseringsavsättning  332 4 348 – –
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 2 364 3 054 – –
Skillnaden mellan skattemässiga värden och 
bokfört värde på marknadsnoterade värdepapper 4 307 22 199 – 1 393
Summa  7 003 29 601 – 1 393
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Not 18 Övriga avsättningar
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008–12–31  2007–12–31  2008–12–31  2007–12–31 
Utbildningsfond* 12 113 13 820 12 113 13 820

*/ 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  2008–12–31  2007–12–31  2008–12–31  2007–12–31 
3-årsmedlemskap (förfaller löpande 1–3 år)  440 521 440 521
Pensionsskuld 965 2 712 965 2 712
Summa 1 405 3 233 1 405 3 233

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tkr  2008–12–31  2007–12–31  2008–12–31  2007–12–31 
Upplupna semesterlöner  4 060 3 806 1 982 1 642
Upplupna arbetsgivaravgifter  963 1 844 477 563
Upplupna styrelsearvoden  953 727 427 330
Upplupna lönekostnader – 98 – 98
Förutbetalda medlemsavgifter  8 658 9 228 8 658 9 228
Övriga förutbetalda intäkter 72 95 – –
Upplupen reklamskatt  – 181 – –
Övriga reserveringar  4 988 6 049 1 641 1 513
Summa  19 694 22 028 13 185 13 374
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