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Vision
Ett medlemskap i Aktiespararna skall vara det självklara valet för alla som är intresserade av aktier, 
aktiefonder och aktierelaterade instrument.
Förbundet skall vara den naturliga mötesplatsen för denna grupp, så väl fysiskt som virtuellt.

Mission
Vår	mission	är	att	hjälpa	fler	att	bli	berikade	genom	ett	klokt	och	samhällsnyttigt	aktiesparande.

Verksamhetsidé
Vår idé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt aktiesparande genom att:
•	Driva	utvecklingen	för	en	bättre	aktieägarmiljö.	
•	Med	hög	kompetens	och	oberoende	vara	den	främsta	företrädaren	och	lobbyorganisationen	för	att	
förbättra ärgarmiljön för sparande i aktier och aktierelaterade instrument. 
•	Erbjuda	säker	och	objektiv	kunskap,	information	och	rådgivning.	
•	Med	ett	brett	utbildningserbjudande,	relevant	information	och	ett	starkt	nätverk	av	aktiesparare	för-
bättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett kunskapsnivå. 
•	Erbjuda	unika	tjänster	för	aktiehandel	och	investeringsbeslut	och	göra	det	billigare	och	enklare	att	bli	
en framgångsrik aktiesparare.



Aktiespararna 2010 – 
Ett	intensivt	år	efter	finanskrisen
Vi kan blicka tillbaka på ett intensivt år. Över 1000 aktie-
träffar arrangerades, vår satsning på Webb-TV fortsatte 
att öka i popularitet, tidningen fylldes med ännu mer 
analytiskt innehåll, bolagsbevakningen fick stort genom-
slag och mycket mer. Men den senaste finanskrisen har 
inte lämnat oss oberörda.

Vår omvärld
2010 innebar återhämtningar i den reala ekonomin och 
aktiekurserna fortsatte upp för andra året i rad. Den 
svenska börsen placerade sig som en av de bästa i världen 
när den steg med över 20 procent. Bland de Europeiska 
länderna var dock utvecklingen blandad. Spanien, Italien, 
Grekland, Irland och Portugal drogs med fortsatta djupa 
problem, bland annat som följd av osunda statsfinanser. 
Detta bidrog till ökad nervositet på marknaden. 

Antalet unika direktägande aktieägare i Sverige mins-
kade under året med 2 procent till 2,16 miljoner enligt 
Euroclear Sweden. Nettosparandet i aktiefonder var po-
sitivt men nådde inte upp till 2009 års rekordnivåer. 

Sammantaget kunde vi se ett något bättre klimatet för 
våra kommersiella delar inom organisationen.

Tredje steget mot ett starkare Aktiespararna
Under 2009 utarbetades en plan för hur förbundet bäst 
ska organiseras för att uppfylla sina mål inom ramen för 
en balanserad ekonomi. Steg ett innebar ett omfattande 
besparingsprogram som har sänkt kostnadskostymen 
med över 20 MSEK. Steg två innebar en översyn av 
organisationen vilken ledde till att antalet verksamhets-
områden drogs ned till tre; Medlemsavdelning, Intresse-
bevakning och Kommunikation. Därutöver tillkommer 
naturligtvis vårt helägda dotterbolag Aktieinvest som en 
egen enhet. Organisationsförändringen genomfördes i 
januari 2010 och har sedan dess bearbetats för att klara 
av det avgörande tredje steget. I detta steg ska den nya or-
ganisationen fokusera på att generera mer kommersiella 
intäkter och attrahera fler medlemmar genom ett starkare 
erbjudande. 

Strategisk målbild
Under hösten 2010 arbetade styrelse och ledning för att 
formulera en strategisk målbild. Syftet var att skapa en 
samsyn kring våra viktigaste mål och därmed nödvän-
diga prioriteringar. Arbetet har lett fram till en förtydli-
gad vision: Ett medlemskap i Aktiespararna ska vara det 
självklara valet för alla som är intresserade av aktier och 
aktiefonder. Förbundet ska vara den naturliga mötesplat-

sen för denna grupp, fysiskt och virtuellt. Vår mission är 
att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och sam-
hällsnyttigt aktiesparande.

Vår verksamhetsidé har även utvecklats i samband 
med strategiarbetet. Fundamentet med våra tre områden; 
ägarmiljö, kompetens och redskap står fast med formu-
leringen: Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förut-
sättningar för ett framgångsrikt aktiesparande genom att 
driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö, erbjuda 
säker och objektiv kunskap, information och rådgivning 
samt erbjuda unika tjänster för aktiehandel och investe-
ringsbeslut.

Utifrån medlemsperspektivet har vi sedan utgått från 
de tre områdena och formulerat mätbara mål, allt för att 
skapa en tydlig inriktning för organisationens arbete.

Fortsatt världens största aktiesparrörelse 
trots svagt vikande medlemstal
För en medlemsorganisation är ett högt medlemstal ett 
viktigt mål. Det ger legitimitet åt vår röst och är också 
nödvändigt för att nå andra mål, för att driva en fram-
gångsrik opinionsbildning och få en finansiering som 
möjliggör hög kvalité i medlemserbjudandet. För att 
kunna säkra vårt oberoende och samtidigt stärka kvalitén 
i verksamheten fattade kongress 2010 beslut om att höja 
medlemsavgiften från 365 till 465 kronor. Avgiftsföränd-
ringen trädde i kraft vid halvårsskiftet. Beslutet innebär 
en klar ekonomisk förstärkning men påverkar samtidigt 
förnyelsegraden negativt. Under första halvåret variera-
de medlemstalet strax över 71 000 och under andra delen 
strax över 70 000 medlemmar. Under 2010 värvades to-
talt 10 851 nya medlemmar, varav 5 139 till Unga Aktie-
sparare. Antalet nya medlemmar var, mycket tack vare 
Unga Aktiesparare, i paritet med fjolårets nivåer. Första 
halvåret 2011 kommer sannolikt att innebära en något 
lägre förnyelsegrad till följd av avgiftshöjningen.

 
Betydelsefull bolagsbevakning
En av våra viktigaste uppgifter inom Aktiespararna är 
att bevaka marknaden och driva de vanliga aktieägarnas 
intressen. En del av bevakningen sker genom vår omfat-
tandenärvaro vid bolagsstämmorna. Under 2010 beva-
kade vi över 440 stämmor genom våra 40 bolagsbeva-
kare. Vårt agerande kopplat till bolagsbevakningen rönte 
stort intresse och antalet exponeringar i media fortsatte 
att stiga från fjolårets höga nivåer. 
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Regeringen lyssnar till Aktiespararnas krav
Svenska aktiesparare tillhör fortfarande de högst beskat-
tade i världen, det visar vår årliga skatteundersökning. 
Kraven på deklaration även för små belopp och svåråt-
komliga anskaffningsvärden är något som avskräcker 
många från aktiesparande. Därför överräckte förbundet 
2009 ett förslag till regeringen om ett nytt alternativ för 
beskattning av värdepapper. Regeringen tog intryck av 
förslaget och presenterade sent under 2010 ett förslag 
om ett Investeringssparkonto som i stora drag liknar vårt 
förslag. Det skiljer sig dock på viktiga punkter, såsom 
skatteberäkning, administration och möjliga tillgångs-
slag. Aktiespararna kommer under 2011 att kämpa för att 
rätta till det som enligt vår uppfattning är ofördelaktigt 
för Sveriges aktiesparare innan en proposition läggs.

Vårt engagemang för utbildning för unga
Projektet Ung Privatekonomi, där vi är största finansiär, 
har under det senaste läsåret höjt ambitionen ytterligare. 
Totalt har över 13 000 elever i gymnasiet fått utbildning i 
privatekonomi med inriktning mot sparande i aktier och 
fonder. Ett viktigt initiativ för att både sprida kunskap 
bland dagens unga och visa för våra politiker att det, med 
begränsade resurser, går att åstadkomma stora föränd-
ringar i värderingar och attityd. 

Aktieträffar med stor variation
Aktiespararna ska vara den naturliga mötesplatsen för 
alla aktie- och aktiefondintresserade sparare i Sverige. 
2010 erbjöd vi tillsammans med våra lokalavdelningar 
cirka 1000 olika aktiviteter. Arrangemangen spänner från 
lokala företagspresentationer och utbildningar till stora 
investerarmässor och konferenser. Dessa fysiska möten 
är fortsatt viktiga och uppskattade.

Kongress
Årets kongress hölls i Jönköping den 16 april. Vår lokal-
avdelning i Jönköping bidrog starkt till att kongressen 
blev lyckad. Vid kongressen valdes två nya styrelsele-
damöter: Pia Irell och Sophie Nachemson-Ekwall.  Lena 
Clenander samt Chatarina af Sandberg lämnade styrel-
sen och avtackades för goda insatser. Gösta Carlberg 
avslutade också sitt engagemang i förbundsstyrelsen till 
förmån för sin nya operativa tjänst inom förbundet som 
chef för kommunikationsavdelningen och chefredaktör 
för tidningen Aktiespararen.

Ekonomi
Under 2010 fortsatte besparingsarbetet men ökat fo-
kus kunde också riktas mot intäktsskapande aktiviteter. 
Sammantaget gjorde detta att vi lyckades minska vårt 
rena rörelseunderskott med cirka 10 miljoner till -18,7 
MSEK. Våra finansiella tillgångar var vid årets slut värda 

drygt 180 (156) MSEK efter att 21,5 (29,9) MSEK från 
utdelningar och reavinster tagits ut för att täcka rörelsens 
kostnader.

Rörelseresultatet för Servicebolagets verksamheter 
blev -19,2 (-22,4) MSEK. För förbundet blev rörelsere-
sultatet -2,2 (-6,4) MSEK.

Aktieinvest redovisar ett rörelseresultat efter avskriv-
ningar på 2,5 (0,1) MSEK. Totalt ökade intäkterna med 
3,9 MSEK. 

Koncernens totala rörelseresultat före finansiella pos-
ter blev -18,7 (-28,5) MSEK. Efter finansiella poster blev 
koncernens resultat 0,1 (-12,5) MSEK.

Stort tack för alla insatser
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla som är 
lokalt engagerade och anställda i organisationen. Tack 
vare alla fina insatser har vi lyckats utveckla och stärka 
förbundet. 
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Organisationsplan 2011

Aktieinvest
VD: Andreas Serrander

Aktiespararna
VD: Günther Mårder

Ekonomi/Administration
Jan Matti

Kommunikation
Gösta Carlberg

Medlemsavdelningen 
Tore Vestergård

Intressebevakningen 
Hans Berggren

Mål 2011
För 2011 har det satts upp två övergripande mål. Det för-
sta är medlemsrelaterat och säger att vi ska vara minst 
500 fler medlemmar vid årets slut. Medlemsmålet ska nås 
som en kombination av hög förnyelsegrad och bra ny-
värvning. Organisationens andra mål är ekonomiskt. Vid 
utgången av 2011 skall förbundet ha en ekonomi i balans, 
vilket innebär att endast ränta och utdelningar från våra 
finansiella tillgångar skall behövas för att täcka rörelse-
underskottet.

Under året kommer det också att ske särskilda sats-
ningar. Här följer exempel på några av de mest märkbara 
ur ett medlemsperspektiv.
• Omgörning av Sveriges största aktie- och fondtidning 
– Aktiespararen. Under kvartal två skall tidningen få en 
ny paketering som ska öka attraktionskraften, både bland 
befintliga och potentiella medlemmar. 
• Ökad uppdateringsfrekvens på www.aktiespararna.se. 
Under våren sker ett ansiktslyft för vår webbplats samti-
digt som ytterligare resurser satsas på att öka antalet artik-
lar med unikt innehåll. 

• En ny typ av aktiesparande ska lanseras av Aktieinvest. 
Genom att kombinera fondsparandets fördelar (någon 
annan sköter jobbet år dig) med aktiesparandets fördelar 
(få direkt äganderätt och slippa betala förvaltningsavgift) 
ska Aktieinvest möjliggöra sparande i färdigkonstruerade 
portföljer med automatisk förvaltning. 
• Utökad bolagsbevakning. Intressebevakningen tillsam-
mans med sina bolagsbevakare ska bevaka fler stämmor 
under 2011, samtidigt som omvärlden skall uppfatta att 
kvalitén och betydelsen av vår bevakning ökar. 
• Fler större arrangemang med inriktning mot aktier, fon-
der och analys ska arrangeras. 

Kansliorganisationen Aktiespararna 2011
Sedan årsskiftet har Gösta Carlberg övertagit rollen som 
chef för Kommunikationsavdelningen och chefredaktör 
för tidningen Aktiespararen. Vår tidigare chef Gunnar Jo-
hansson kvarstår i organisationen fram till hösten för att 
säkerställa övergången.



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

1. Enkla, tydliga och stabila lagregler avseende 
aktieägares rättigheter och skyldigheter samt ett gott 
skydd för minoritetsägare.

2. En internationellt konkurrenskraftig aktiebe-
skattning som ökar tillgången på svenskt riskkapital, 
investeringar i Sverige samt därmed arbetstillfällen.

3. En väl fungerande börshandel grundad på fri kon-
kurrens och internationell öppenhet. Börshandeln ska 
kännetecknas av hög etik, effektiva regler mot insider-
affärer och kursmanipulationer samt tydliga regler avse-
ende börsbolagens informationsgivning, uppköpserbju-
danden med mera. Ett effektivt system för handel, bra 
likvid och säker registrering ska gälla även vid handel 
med mindre värdepappersposter och i mindre bolag.

4. Börsbolag som långsiktigt maximerar aktieägar-
nas värden.

5. Fondandelsägarnas intressen ska tillvaratas i en-
lighet med Aktiespararnas Fondpolicy.

Verksamheten omfattar sju områden: 
Bolagsbevakning, Rådgivning, Aktiebeskattning, Börs- 
och Bolagslagstiftning, Konsumentfrågor, Internatio-
nellt samarbete och Äganderätt. 

Intressebevakningen hade vid utgången av 2010 tre 
heltidsanställda, fem deltidsanställda och en projekt-
anställd. Hans Berggren tjänstgör för närvarande som 
tillförordnad chef för Intressebevakningen. Rekryte-
ring av en permanent chef beräknas ske under 2011.

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Under 2010 bevakade Aktiespararna cirka 440 bolags-
stämmor. Aktiespararna försöker synliggöra det som 
sker på bolagsstämmorna så att medlemmarna kan följa 
mötet mellan bolag och ägare. Satsningen på informa-
tion till medlemmarna om förbundets stämmoverksam-
het, genom att skriva egna referat från olika stämmor på 
webbplatsen, fortsatte i ökad takt. Bolagsbevakningen 
uppmärksammades under året också flitigt i traditionella 
media; dvs. dagspress, affärspress, radio och TV.

Under året har den under 2009 införda försöksverk-
samheten, där företrädare för lokalavdelningar är bisitt-
are till förbundets bolagsbevakare på ett antal stämmor 
runtom i landet, fortsatt att utvecklas. Att på detta sätt 
skapa ett gränssnitt mellan intressebevakningen och lo-
kalavdelningarna en positiv och uppskattad utveckling. 

 Till grund för Aktiespararnas ställningstagande på 

stämmorna ligger i första hand förbundets Ägarstyr–
ningspolicy. 
 Förbundets kärnfrågor på bolagsstämmorna 2010 var:

• Bolagets kapital/nyemissioner
• Ersättningar/risker
• Valberedningar
Kärnfrågorna presenterades under en välbesökt 

presskonferens och visade sig ligga väl i tiden. Särskild 
uppmärksamhet rönte förslaget att VD och finans-/eko-
nomichef i normalfallet inte skulle uppbära rörlig ersätt-
ning. 

Under året genomfördes ett hundratal företrädesemis-
sioner i noterade bolag. Aktiespararna bevakade noga 
informationsgivningen kring samt syften och villkor för 
dessa emissioner, inte minst frågan om dyra garantier och 
rätten till subsidiär teckning. Ersättningsdebatten var liv-
lig under stämmosäsongen och Aktiespararna fick många 
tillfällen att markera sin ståndpunkt i frågan. 

Bolagsaffärer
Under 2010 steg Stockholmsbörsen med 23,05 procent 
(OMXS-index) respektive 26,7 procent (SIXRX). Det är 
en fortsatt stabil ökning, som har sin främsta grund i en 
stark framtidstro och en positiv utveckling för framförallt 
den svenska ekonomin. Den historiskt låga räntan stimu-
lerade också till investeringar i aktiemarknaden. Antalet 
uppköpserbjudanden under året, 19 st att jämföras med 
12 st för 2009, var i nivå med de nivåer som känneteck-
nade perioden före den finansiella krisen. 

Antonia	Gergova,	Anna	Fahlman,	Peter	Challis,	Hans	Berg-
gren,	tillförordnad	chef,	Åsa	Wesshagen,	Gunnar	Andersson,	
Eva Wahl Jälmestål och Leif Vindevåg.
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2010

Ägarstyrnings-
policy

Målbolag Köpare Aktiespararnas 
   rekommendation
Tricorona Opcon Acceptera ej
Anoto	 KDB-Tstone	 Acceptera	ej
Neonet Orc Acceptera
Homemaid  Betjänten Acceptera ej
Ticket Braganza Acceptera
Ledstiernan Thuban Acceptera ej
Fosema Brinova Acceptera ej
Tilgin	 MGA	Holding	 Acceptera
HL	Display		 Ratos	 Acceptera	
Tricorona Barclays  Acceptera
ICT	Norden	Fastigheter	 Fundior	 Acceptera	ej
Vita Nova Ventures  Pomona-gruppen Acceptera
Rörvik Timber Meerwind Acceptera ej
Academica Providence Education Acceptera ej
Academica EQT Acceptera
Munters  Alfa Laval Acceptera
Travelpartner Etravelis Acceptera
Modul	1	Data		 Softtronic	 Acceptera
Biolin	Scientific		 Ratos	 Acceptera	ej
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Följande bolagsaffärer tilldrog sig Aktiespararnas 
särskilda intresse:

HQ – Nedläggningen av HQ Bank var förstasidesnyheter 
under en stor del av hösten. Finansinspektionen drog in 
tillståndet att bedriva bankrörelse och föranstaltade om 
likvidation av banken, vilket resulterade i att verksam-
heten togs över av Carnegie Bank, inklusive tidigare till 
Öresund överlåten fondbolagsverksamhet. Grunden för 
Finansinspektionens beslut var förluster på ca 1,2 mdr 
kr i bankens tradingportfölj beroende på en undermålig 
riskhantering. Styrelserna i moderbolaget HQ och i dot-
terbolaget HQ Bank har fått nya ledamöter. Aktien no-
teras nu på Aktietorget. Nedläggningen av banken reser 
flera frågor kring skötseln av banken, särskilt vad gäller 
den gamla styrelsens roll i såväl HQ som i HQ Bank, och 
om skadestånd kan utkrävas av respektive styrelse eller 
enskilda ledamöter för den skada som drabbat bolagen.
Countermine – I NGM-noterade minröjningsbola-
get Countermine Technologies finns det misstanke om 
oegentligheter. Bolaget har kantats av förluster, brutna 
löften och kollapsad aktiekurs. Hösten 2009 gjordes en 
nyemission på 70 miljoner kronor. I emissionsprospektet 
saknades väsentlig information om verksamheten, vilket 
medförde att aktieägarna vilseleddes att delta i emissio-
nen. För närvarande pågår en skadeståndsprocess mot 
förre vd:n och ordföranden. Dessutom pågår en för-
undersökning där bolagets förra ledning misstänks för 
mutbrott. I oktober beslutades om frivillig likvidation av 
bolaget. Det utreds också om det går att ställa den gamla 
ledningen till ansvar för skador som den kan ha orsakat 
bolaget.
Munters – Under hösten pågick en uppmärksammad 
budstrid om avfuktningsföretaget Munters, vilken ledde 
till att priset på aktien trissades upp till glädje för ak-
tieägarna. Ett av inslagen i budstriden var ett villkorat 
kostnadstäckningsavtal som Munters styrelse träffade 
med en inbjuden budgivare. Den här typen av avtal är 
relativt vanliga i USA men har inte förekommit i Sve-
rige tidigare. Aktiespararna bevakar utvecklingen så att 
denna metod inte missbrukas.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden
2010
Intressebevakningen gjorde under året analyser och re-
kommendationer till våra medlemmar vid 19 offentliga 
uppköpserbjudanden. Rekommendationerna lämnades 
via hemsidan www.aktiespararna.se och pressmeddelan-
den. I många fall citerades pressmeddelandena i extern 
media.

Ägarstyrningspolicy
I februari antog styrelsen en ny Ägarstyr-
ningspolicy, baserad på en genomgripande 
revision som genomförts av Bolagskommit-
tén under hösten 2009. Policyn har motta-
gits väl i media och bland aktieägare, lis-
tade bolag, politiker, myndigheter m fl. Den 
inriktar sig på tre huvudområden: Likabe-
handling av aktieägare – förstärkt skydd 
för de små aktieägarna, Bolagsstämma, 
styrelse, valberedning och revisorer, samt 
Ersättningsfrågor.

Rådgivning
Medlemmarnas behov av rådgivning var under 2010 
fortsatt stort med flera tusen behandlade ärenden varav 
flest under deklarationsperioden och inför årsskiftet. Det 
ökade intresset för aktier avspeglade sig också i antalet 
samtal och e-post till rådgivningen. Liksom tidigare år 
rörde många samtal aktiebeskattning och uppköpserbju-
danden. Aktiespararnas aktiejuridiska rådgivning sker 
per telefon, via e-post, brev och fax. Många medlemmar 
har problem med att deklarera sina aktieaffärer på grund 
av ett alltmer komplicerat deklarationssystem. För att 
underlätta deklarationsarbetet tar Aktiespararna varje år 
fram en Deklarationsspecial, publicerad i Aktiespararen. 



Aktiebeskattning
Aktiespararna utför årligen en jämförande skatteunder-
sökning, Beskattningen av enskilt aktieägande i OECD 
och EU. Den senaste undersökningen visar att de svenska 
spararna betalar mer än två gånger så mycket i kapital-
skatt som övriga invånare i EU och OECD.

Den svenska bolagsskatten är, trots att den sänkts 
till 26,3 procent, inte längre konkurrenskraftig. I mit-
ten av 1990-talet var den svenska bolagsskatten låg i 
jämförelse med resten av Europa, men andra länder har 
sedan dess sänkt sina bolagsskatter och EU-snittet lig-
ger nu på 23,8 procent. Trenden bland EU:s medlems-
länder går mot sänkt bolagsskatt.

Den svenska bolagsskatten i kombination med hög 
beskattning av aktieutdelningar hos mottagaren leder 
till att svensken betalar bland de högsta skatterna. Den 
totala beskattningen på bolags- och aktieägarnivå är 
48,4 procent, jämfört med ett EU-genomsnitt på 31,1 
procent.

Sverige beskattar kapitalvinster med 30 procent 
från första kronan och utan hänsyn till hur länge man 
har ägt aktierna eller fonderna. Inom EU och OECD är 
det vanligt att man beskattar kapitalvinster beroende 
på spartiden.

Allemanskonto
Under 2008 lanserade Aktiespararna idén om ett alle-
manskonto, detta som ett frivilligt alternativ till nuva-
rande regler. Den 4 maj 2009 uppvaktades Mats Odell 
av en delegation från Aktiespararna som överlämnade ett 
utarbetat förslag där spararna:
 • inte bestraffas med omedelbar beskattning för att de 
byter till en sparprodukt som passar deras hushåll bättre. 
En årlig avkastningsskatt liknande den som utgår för ka-
pitalförsäkringar kan i stället gälla. 
• befrias från betungande redovisnings- och deklarations-
krångel. Den årliga avkastningsskatten skickas automa-
tiskt av kontoföraren till Skatteverket. 
• äger sina aktier och därmed möjlighet att påverka ge-
nom att delta i och rösta på bolagsstämmorna. 
• tar bort möjligheten att dölja insiderhandel. 

Regeringen presenterade i december 2010 förslag 
till ny sparform för aktier, fonder och andra värdepap-
per, investeringssparkonto, som i vissa delar överens-
stämmer med Aktiespararnas förslag. Det finns dock 
stora brister, såsom vilka värdepapper som skall om-
fattas och hur man skall göra med gamla innehav.

Äganderätt
fungerande aktiemarknad. Aktiespararnas arbete för att 
stärka det äganderättsliga skyddet bedrivs liksom tidi-
gare inom ramen för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandet är 
en ideell förening vars huvudmän är Fastighetsägarna, 

Företagarna, Lantbrukarna, Svensk Handel, Sveriges 
Bostadsrättscentrum, Jordägarförbundet, Villaägarna 
och Aktiespararna. Ägarfrämjandets uppgift är att främ-
ja personligt ägande. Ägarfrämjandet verkar för att öka 
förståelsen och respekten för det personliga ägandet 
och för att stärka egendomsskyddet genom förbättring 
av lagstiftningen och dess tillämpning. Vi har nu nått en 
framgång genom att äganderätten får ett starkare skydd 
i grundlagen. Ett nytt projekt om ägandet i fokus förbe-
reds.

Internationellt samarbete
Aktiespararna är en av grundarna av den europeiska 
samarbetsorganisationen Euroshareholders (ES) och är 
också medlem av den globala sammanslutningen World 
Federation of Investors (WFIC). Den första samordnar 
de politiska intressefrågorna hos aktiesparare i Europa 
medan den senare har sitt fokus på utbildningsprogram 
och placeringsval.

Euroshareholders (ES) domineras av Sverige, Tysk-
land och Holland vilka besätter styrelsens presidium. 
Med vår avgift på 11 000 euro per år svarade Sverige 
ensamt för 20 procent av medlemsintäkterna. Ord-
förandeskapet övergick under året från Peter Paul de 
Vries, Holland, till Jella Benner-Heinacher, Tyskland. 
Från svenska sida ingår Günther Mårder i presidiet. 
Generalsekreterare i ES är sedan ett år tillbaka Guil-
laume Prache, Frankrike.

ES-sekretariatet i Bryssel koordinerar de nationella 
insatserna inom intressepolitiken och svarar för lobby-
kontakterna med främst kommissionen och EU-tjäns-
temän men även med europeiska tillsynsmyndigheter 
och ägarstyrningsorganisationer. Utgångspunkten är 
att många viktiga intressefrågor numera initieras i 
Bryssel och inte i våra respektive hemländer.

Vår holländska systerorganisation, VEB, har haft 
framgång i en grupptalan mot oljebolaget Shell, vilket 
resulterat i att Euroshareholders de närmaste åren får 
ett bidrag på totalt 700 000 euro. Detta skapar möj-
ligheter att öka resurser och ambition i verksamheten. 
Euroshareholders har också medverkat i att driva en 
grupptalan mot den kraschade livsmedelskoncernen 
Parmalat, där många privatplacerare i Europa investe-
rat i aktier och skuldebrev.
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Medlemsavdelningen ansvarar för lokalavdelningsverk-
samheten, all utbildning, förbundsgemensam försäljning, 
medlemsservice samt förmåner och tjänster.

En stor medlemsbas och en idémässig styrka utgår 
från ett brett och lokalt arbete som förenar entreprenö-
rens idékraft och folkbildningens utbildningstradition.

Under 2010 har en ny organisationsstruktur imple-
menterats i syfte att skapa en gemenskap och närhet kring 
Medlemsavdelningen.

Medlemsservicecenter
Medlemsservicecentrets uppgift är att ge stöd för med-
lemmar och lokalavdelningar. Syftet är att samordna och 
effektivisera våra gemensamma resurser med utgångs-
punkt från medlemmens och lokalavdelningens behov 
och våra ekonomiska förutsättningar.

Det ska vara enkelt att bli medlem hos oss, oavsett 
vilken form som blivande medlem väljer – talong, kam-
panj, eller vanligaste vägen, egen anmälan via webben. 
Formulär och betalningsmetod utvecklas för att möta 
dagens behov.

Medlemmen ska känna trygghet och igenkännande i 
samband med avisering. Om frågor uppstår ska det vara 
enkelt att komma i kontakt med oss. Fokus har under året 
legat på att förbättra förnyelsegraden, som under 2010 
var på 82 procent.

Processerna för kontakten med medlemmarna har 
analyserats och effektiviserats.  Aviseringar och påmin-
nelser har setts över för att öka förnyelsegraden och be-
hålla fler medlemmar. Ökade insatser har genomförts 
för att återvärva tidigare medlemmar. Över 500 tidigare 

medlemmar har återvänt, varav hälften har återvärvats 
av ledningsgruppspersoner och resten genom en central 
kampanj. Nytt sätt har prövats för tidigare medlemmar 
att betala sin kommande medlemsavgift via hemsidan. 

Lokal verksamhet
Alla medlemmar skall erbjudas information, kunskap 
och erfarenhetsutbyte genom ett rikstäckande nätverk av 
lokalavdelningar i syfte att förbättra deras intresse och 
förmåga att självständigt besluta om och genomföra lön-
samma aktie- och aktiefondplaceringar. 

I ett nätverk av 145 lokalavdelningar, spridda över 
hela riket, erbjuds medlemmar och aktieintresserade 
personer aktieträffar, aktiecaféer, fondkvällar, debatter, 
företagsbesök, resor samt utbildning och kunskap.

Sammanslagning har under året gjorts mellan ett an-
tal lokalavdelningarna. Medlemmar i Köping/Arboga/
Kungsör flyttades över till Eskilstuna och Västerås. Lo-
kalavdelningar i Huddinge, Haninge/Nynäshamn och 
Stockholm Globen fick medlemmar från Farsta/Tyresö. 
Huddinge och Stockholm Sydväst fick medlemmar från 
Botkyrka/Salem. Stockholm Östermalm/Djurgården bil-
dades genom en sammanslagning med Gärdet/Djurgår-
den. Enköping/Bålsta fick medlemmar från Sala/Heby.

Förbundsstyrelsen beslutar om nya lokalavdelningar, 
sammanslagningar mellan lokalavdelningar eller ned-
läggning. Huvudregel är att initiativ till förändring i 
lokalavdelningsstruktur kommer från lokalavdelningar 
och deras ledningsgrupper.

Ideellt arbetande förtroendevalda
I varje lokalavdelning finns en lokalt ideellt arbetande 
ledningsgrupp. Över 900 personer har tagit på sig rol-
len att vara Aktiespararnas ambassadörer på lokal nivå. 
Samtliga förtroendevalda visar på starkt engagemang 
och lojalitet.

Deras arbetsinsats är avgörande för lokal närvaro 
och engagemang. Samspelet mellan lokalavdelning/
ledningsgrupp och kansliet har stärkts under året. En 
arbetsprocess kring vilket administrativt- och operativt 
stöd som bör finnas pågår. Tanken är att detta i hög grad 
skall utgå från respektive lokalavdelnings unika förut-
sättningar och önskemål.

Tidningen Insiders, en tidning för förtroendevalda är 
en länk för kommunikation mellan lokalavdelningarna 
samt mellan lokalavdelningar och kansliet.  Lednings-
gruppsforum på webben har utvecklats och ska vara en 
kanal för service och information åt förtroendevalda 
samt vara tillgänglig alla dygnets timmar.

Medlemsavdelningen

Maria	Stoetzer,	Claes-Göran	Olsson,	Tore	Vestergård,	avdel-
ningschef, Ola Jansson, P-O Rabner, Lars Håkanson, Lena 
Löf,	Christophe	Génetay	och	Eva-Lena	Johnsson.
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Idébank och samverkan
För att öka kunskapen och samverkan mellan lokalavdel-
ningar och förbättra spridningen av goda idéer, innehål-
ler varje nummer av Insiders ett antal inspirationsartiklar. 
Motsvarande finns upplagda på ledningsgruppsforum.

Idéer och tankar förs över mellan lokalavdelningar 
via träffar och samverkan. I region syd har ett nytt grepp 
provats för att sprida idéer och skapa erfarenhetsutbyte 
mellan lokalavdelningarna. 

Ett tiotal resurspersoner har samlats i en ambassadör-
sverksamhet där de, på ett operativt sätt, kan medverka 
och stärka det lokala arbetet. Ambassadörerna har med-
verkat i marknadsdagar, utbildningar, presentation av 
Aktieinvest med mera.

Inom region Öst har en Stockholmsgrupp skapats för 
att samordna och utveckla verksamheten i storstadsom-
rådet. Sedan tidigare finns en motsvarande grupp för Gö-
teborgsområdet.

Hög aktivitetsnivå
145 lokalavdelningar har tillsammans arrangerat ca 1000 
lokala aktiviteter. Målet är att anordna minst fyra träffar 
per lokalavdelning och år, ett mål som uppfylls. Antalet 
besökare på träffarna varierar mellan lokalavdelningarna 
samt beroende på aktivitet. Från ett 20 tal besökare vid ett 
aktiecafé till nära 300 när Aktiestinsen besökte lokalav-
delningen i Uppsala.

Ambitionsnivån med att erbjuda medlemmar och be-
sökare ett varierat utbud av träffar är hög. Mängder med 
temakvällar har genomförts och tagits väl emot. Ämnen 
som berörts är:

Förnybar energi, råvaror, bioteknik och fastigheter, 
analyser, optioner, deklarationer och skatter, fonder, 
komma igång med ett sparande och inför pensionering. 

Ledningsgrupperna lyssnar av medlemmarnas önske-
mål och intressen och försöker tillmötesgå dessa.

Förutom förnyelse av medverkande företag och pro-
gram sker en löpande dialog med medlemmarna om mö-
tesplatser, lokaler och tidpunkter för träffar.

Webbsändningar 
Det fysiska mötet har under året i många lokalavdelning-
ar kompletterats med webbsändningar. I några fall har 
lokalavdelningen prövat med webbproduktion och sänt 
aktieträffen via Internet till en större målgrupp. En fysisk 
träff har i vissa fall haft ett inslag bestående av en webb-
sändning eller en länk till en person eller ett evenemang 
på annan ort. 

Aktieslaget, en av Sveriges 
största golftävlingar, med 
2 500 deltagare 2010.

Fem stora Aktie & Fond-
dagar genomfördes under 
2010.

Programkatalogerna för 
Syd och Väst ger med-
lemmarna ett brett utbud 
av träffar.

Årets boksläpp är ”Investera 
som Mästarna” av Jonas 
Bernhardsson.

Under hösten anordna-
des en utbildningsresa 
till	GranCanaria.

Företagsutbildning 
för anställda vid börsfö-
retag.

Opinion  

Tre kärnfrågor på
årets stämmor
Varje år väljer förbundet ut ett antal 
frågor som ska drivas extra hårt på 
årets stämmor. I år blir det tre frågor.
Sidan 5

Aktieinvest 

Flera erbjudanden för dig
i ledningsgruppen
Aktieinvest tar ett samlat grepp och 
presenterar fl era intressanta erbjudan-
den för alla i ledningsgrupperna.
Sidan 21

För aktiva ledningsgrupper. Idébank • Opinion • Nyheter

Insiders

Regionerna informerar  Sidorna 16–17

Välkomna till årskongressen i Jönköping.

Webb-TV-sändningarna
fortsätter
Mellan-Skåne och Lund var två av 
de lokalavdelningar som arrangerade 
en aktivitet i samband med en webb-
utsändning från kansliet, i form av en 
vanlig träff och ett aktiecafé. Detta gav 
mersmak bland medlemmarna som 
kan tänka sig att se fl er sändningar.  
Sidan  11

Vimmerby/Hultsfred
slog till tre gånger 
Vimmerby/Hultsfred kom inte bara 
med i sin lokala Vimmerby Tidning 
utan även i Oskarshamnstidningen. 
Två träffar och ett företagsbesök beva-
kades av de lokala journalisterna.
Sidan 13

Med en storsatsning i mars började lokalavdelning Örnsköldsvik, med 
Britt-Mari Törnquist  i spetsen, med en träff där Gunnar Ek gick ige-
nom företaget Eurocon. På nästa träff besökte medlemmarna företaget 
för att gå igenom alla siffror. Alla fi ck sedan en inbjudan att komma 
på deras stämma. Som krydda lades den tredje träffen i hockeyladan 
med både debatt och hockey på programmet.  Sidorna 6–8

Staffanstorp hade tema ”Mode och 
Ekonomi” på sin träff. För den eko-
nomiska biten stod Karin Sjöblom, 
ditrest från Växjö. Efter lite snittar 
och vin tog modevisningen vid, 
som var ett mycket populärt inslag. 
Som avslutning berättade Seija 
Ahlström från Magnet Mäklarbyrå 
om hur man bäst gör husaffärer.   
Sidan 10

Träff med modevisning poppis

Webb-TV

Månadens klipp

Örnsköldsvik satsade 
med en trestegsraket

Nr 3
2010

Insiders är en viktig kanal för 
att sprida idéer, erfarenhet och 
nyheter till lokalavdelningarna. 
Den	fungerar	som	länk	mellan	
lokalavdelningarna och förbun-
dets kansli.

Seminarieprogram  kl. 12.00–16.00
Kvällsprogram  kl. 16.15–21.30

Investerarmässa  kl. 13.00–20.00

Program
Vi underlättar för dig att göra bättre placeringar!

Sammarbetspartners

2010

Stora
Aktie- och Fond

dagen

Stockholm

Finals�l i Turkiet

Komplett lista över 
alla golfklubbar

Sidan 13

4
regionfinaler

35
kvaltävlingar

2010

Delta i en av Sveriges 
största golftävlingar
Rikstäckande golftävling 
med regionfinaler på:
• Puttom GK 
• Kallfors GK 
• Falköping GK 
• Perstorp GK

15 års

jubileum

Region Syd

Träffar på hög nivå
Småland • Öland • Blekinge • Skåne • Halland

Aktieträffar
Företagsbesök
Aktiecafé
Nybörjarträffar

Bussresor
Kvinnoträffar
Temakvällar
Stora Aktie- och Fonddagen

Vå�n 
2010

För mer info och anmälan: www.aktiespararna.se/utbildningsresagrancanaria

27 november – 4 december 2010

Lyft din aktiehandel till en 
ny nivå tillsammans med 
börsproffset Peter Nilsson

Tradingkurs på Gran Canaria

På kursen lär du dig bland annat om:
• Kortsiktig aktiehandel
• Verktyg att använda i olika marknadsfaser
• Candlesticks och korta formationer
• Hur du tjänar pengar med hjälp av trendkonceptet
• Allt du behöver veta om jämviktspendling
• Hur du med hjälp av volatilitet finner kommande vinnare
• Vikten av att förstå relativ styrka och relativ svaghet
• Hur tekniker och strategier ska kombineras
• Peters ”specialare” 
• Hur du skapar en het aktielista 
• Strategier för att gå kort 
• Trademanagement 
• Hur du analyserar kommande börsdag 
 Dessutom får du se när Peter agerar i realtid.

Anmäl dig 
senast 

24/9

Heltidstradern Peter Nilsson 
lär dig sina bästa tekniker 
och metoder för kortsiktig 

aktiehandel. Konsten att ordna 
en bolagsstämma

Aktiespararna inbjuder till seminariet

Upplysningar
För mer information kontakta gärna Christophe Génetay, Aktiespararna, 
tel 08-50 65 15 24 eller e-post: christophe.genetay@aktiespararna.se

Datum
Fredagen den 3 december 2010, kl 09.00–16.30.

Lokal
Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. 
Vägbeskrivning/kommunikationer till kurslokalen medföljer kurskallelsen.

Anmälan
Anmälan görs på www.aktiespararna.se/stamma2010 
Obs! Deltagarantalet är begränsat.

Seminarieavgift
Priset för seminariet är 5 900 kronor exkl. moms. Vid anmälan senast den 
5 november 2010 ges 500 kronor i rabatt på seminarieavgiften. Vid anmä-
lan av tre eller fler personer, från ett och samma företag, ges dessutom 10 
procents rabatt på seminarieavgiften. 
Avgiften inkluderar kursdokumentation samt lunch och kaffe. Seminarie-
avgiften faktureras av Aktiespararnas Service AB.

Dokumentation
Alla avsnitt som behandlas under seminariet återfinns i en omfattande 
kursdokumentation.

Avbokningsregler
Eventuellt återbud ska lämnas senast två veckor innan seminariestart, an-
nars debiteras halva seminarieavgiften. Lämnas återbud senast en vecka 
före seminariestart, eller om du uteblir helt, debiteras hela avgiften. Avbo-
kad plats kan disponeras av annan anställd i samma företag.

Ett endagsseminarium för de som ansvarar för eller medverkar i 
förberedelser och genomförande av företagets bolagsstämma

Stockholm
Fredag 3 december 2010 
kl 09.00–16.30

Snabbhetspremie!
500 kronors rabatt vid 
anmälan senast den 
5 november 2010.

Avs: Aktiespararna, 113 89 Stockholm 
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Stora Aktie- och Fonddagar
Under året har ett antal större Aktie- och Fonddagar ge-
nomförts med företagspresentationer, seminarier och 
investerarmässor. Målet med evenemangen är att öka 
intresset för och kunskapen om aktier som sparform i ett 
större geografiskt område och att marknadsföra de lokala 
aktieträffarna i närområdet. Förbundet arrangerar dagar-
na i nära samverkan med lokalavdelningar.

Samtliga kvällsprogram från Stora Aktie- och Fond-
dagarna sänds via webben. Detta uppskattas mycket av 
medverkande företag och aktieintresserade medlemmar 
runt om i landet.

Aktiespararnas Riksmästerskap i golf
Aktiespararnas golftävling firade 15-års jubileum under 
året. När Aktieslaget startade hade den några hundra del-
tagare. Nu har tävlingen växt till 2 500 deltagare och 35 
kvaltävlingar. Aktieslaget är en av Sveriges största golf-
tävlingar.

Med Aktieslaget kan Aktiespararna erbjuda en kom-
pletterande lokal aktivitet under sommaruppehållet, 
bedriva medlemsvård, rekrytera nya medlemmar, nya 
aktieträffdeltagare och marknadsföra den lokala verk-
samheten och Aktiespararna i stort.

Närområdesträffar, årskongress och 
regionkonferenser  
I samband med 2010 års närområdesträffar, som ägde rum 

på 18 platser under januari och februari, genomfördes in-
ledande seminarier med temat ”Personlig försäljning och 
marknadsföring”. I dialog med lokalavdelningar belystes 
frågor som: Hur kan lokalavdelningen marknadsföra sig 
bättre och hur använda den lokala hemsidan för detta? 
Erfarenhet och goda exempel från lokalavdelningarna 
utgjorde grunden för samtalen.

Vid kvällsprogrammet diskuterades lokala och regio-
nala frågor, nuläget i förbundets valberedning samt aktu-
ellt från Aktiespararnas styrelse och ledning. På ett antal 
orter prövades ny teknik med uppkopplingar och dialog 
via webbsändningar.

2010 års kongress ägde rum vid Högskolan i Jönkö-
ping den 16–17 april. Dagen före genomfördes Stora Ak-
tie- och Fonddagen. Även denna i en studentmiljö. Under 
lördagen genomfördes ett utbildningspass för samtliga 
kongressombud kring Aktiespararnas reviderade Ägar-
styrningspolicy samt centrala frågorna som behandlades 
på årets bolagsstämmor. 

Regionkonferenserna genomfördes under oktober 
i nära samverkan med lokalavdelningarna i Skellefteå, 
Skövde, Hässleholm och Stockholm. Stadgeenligt no-
minerades ledamöter till förbundets valberedning. Mate-
rial inför regionkonferenserna fanns tillgängliga på led-
ningsgruppsforum i förväg, liksom en webbinspelning 
med presentationerna. En uppskattad metod som visar 
att det går bra att kombinera fysiska möten med ny tek-
nik. Styrelseledamöter och förbundets VD frågades ut 
om verksamheten och framtidsplaner. Speciellt inbjudna 

Med över 1 000 lo-
kala aktiviteter under 
2010 har målet – 
fyra träffar per år och 
lokalavdelning –  
överträffats rejält. 



13

till regionkonferenserna var de lokala valberedarna som 
då också hade möjlighet till interna diskussioner.

Kunskap 
Kunskap ger avkastning. Källor till ökad kunskap och 
kompetens är många. Ett medlemskap i Aktiespararna 
bidrar till att göra medlemmen till en mer framgångs-
rik sparare. Ett medlemskap ger tillgång till bland annat 
tidningen Aktiespararen, nyhetsbrev via e-post, webb, 
analysverktyget Hitta kursvinnare, lokala aktieträffa och 
seminarier vid stora Aktie- och Fonddagar.  

Under 2010 har vi genomfört ett antal utbildningsre-
sor med syfte att förmedla kunskap och ge utbildning i 
kombination med sol och trivsam miljö. Dessa resor stär-
ker sociala band och höjer värdet av medlemskapet. En 
speciell resa gick till Warren Buffet och hans stämma i 
Omaha, USA. 

Medlemmar och aktieintresserade erbjuds Internetut-
bildning vilket ger möjligt att följa både grundutbildning-
en ”Lär dig spara i aktier och fonder” och fortsättnings-
kursen ”Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj”. 

Ett stort antal lördagar har ägnats åt utbildning i ett 
antal olika ämnen som ”Hur tolka och förstå en årsredo-
visning”, ”Edge”, ”Analysverktyget Hitta Kursvinnare” 
samt ”Grundkurs i aktiekunskap”. 

På många orter i landet genomförs lärarledda utbild-
ningar i samverkan med Studieförbundet. Som grund 
används med fördel Aktiespararnas ABC (A; grundkurs 
i aktie- och fonder och B; fortsättningskurs i aktiekun-
skap). Många lokalavdelningar har dessutom egna lokala 
utbildningar. De anordnar aktiecafeér med kombination 
av trevligt umgänge och utbildning. Eksjö har till exempel 
en unik ”komma igång utbildning för nya medlemmar”.

För att skapa ett mervärde för våra ledningsgruppsper-
soner vid närområdesträffar, årskongress och regionkon-
ferens försöker vi alltid ha med inslag av utbildningska-
raktär.

Försäljningen av programvaror och utbildningsmate-
rial sker via vår hemsida och via samarbete med studieför-
bund. Försäljningen av böcker till våra medlemmar sker 
genom Adlibris, via en länk från Aktiespararnas hemsida, 
ett kostnadseffektivt system som upplevs enkelt och be-
kvämt av våra medlemmar.

Boken ”Så här blev Warren Buffett världens rikaste 
person”, skriven av Per H Börjesson, blev klar i slutet 
av november 2009 lagom till julhandeln. Inför julhelgen 
i år lanserades boken ”Investera som mästarna; från Ak-
tiestinsen till Soros” skriven av Jonas Bernhardsson.

Under året har även handboken för analysverktyget 
Hitta Kursvinnare av Anders Haskel kommit i en pock-
etversion. 

I likhet med 2009 genomförde vi även i år ”Aktiespa-
rarnas Summer Campus”, förlagt till Tällberg i Dalarna. 
Under tre intensiva dagar samlades ca 100 aktieintresse-
rade personer från hela Sverige för att lära sig mer om sitt 
aktiesparande. Vi kan konstatera att Summer Campus har 
utvecklas till en lyckad och uppskattad tradition. 

I september genomfördes årets upplaga av Stora Ana-
lyskvällen på Nalen i Stockholm där åhörarna fick ta del 
av företagspresentationer från bolagen Beijer Electronics, 
BTS Group, Addtech samt Vitec.  Vid avslutad presenta-
tion användes analysverktyget Hitta Kursvinnare för att 
analysera respektive bolags aktie. Närmare 300 besökare 
gick hem med tydliga rekommendationer.

Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare har 
funnits på marknaden i drygt sju år. Programmet har kon-
tinuerligt förbättrats och är nu ett av marknadens mest 
prisvärda digitala beslutsstöd. Cirka 4 000 medlemmar är 
aktiva användare av analysprogramvaran. 

På olika sätt ges stöd till medlemmarna i deras använ-
dande av programmet. Förutom daglig telefonsupport har 
utbildning och seminarieverksamhet blivit en allt vikti-
gare del. Analyskvällar genomförs kontinuerligt liksom 
aktieträffar med Hitta kursvinnare som huvudbudskap. 
I Hitta kursvinnareprogrammet ingår moduler för fun-
damental aktieanalys, teknisk analys, portföljhantering, 
nyckeltalssortering, ranking samt kurslista. Programmet 
finns numera i tre varianter, Bas, Pro och Pro Plus. I den 
senare ingår realtidsuppdatering av kurser.

Under året såldes 3 700 (3 258) Hitta kursvinnareabon-
nemang, varav andelen av de mer avancerade versionerna 
Pro och Pro Plus uppgick till 57 (57) procent.
 
Företagsutbildingar
Syftet med utbildning riktad till företag och deras anställda 
är att bidra till förbundets ekonomi och att sprida kunskap 
till finansmarknadens företag om aktuella frågeställningar 
som förbundet arbetar med samt ställningstaganden som 
förbundet intar. Under året har vi genomfört några licen-
sieringsutbildningar utifrån SwedSecs kunskapskrav, två 
öppna tillfällen och ett företagsintern. I nära samverkan 
med Intressebevakningen har vi även genomfört ett antal 
öppna seminarier under året med tema som bland annat 
”Bolagets väg till börsen”, ”Konsten att ordna en bolags-
stämma”, ”Framgångsrik finansiell kommunikation” 
samt ”Börs- och bolagsrätt”.
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Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen har som främsta uppgif-
ter att samordna och effektivisera de olika kanaler som 
tillsammans ska profilera Aktiespararna internt som ex-
ternt.
I huvudsak används sex verktyg för att nå detta mål.
• Tidningen Aktiespararen
• Nyhetsbrev, som ges ut en gång i veckan
• Förbundets hemsida, med daglig uppdatering av aktu-
ellt material
• Rådgivning till VD och Intressebevakning i kommuni-
kationsfrågor
• Marknadsaktiviteter
• Grafisk ateljé för produktion av främst internt broschyr-
material och kataloger.

Tidningsåret 2010
Under året utkom Aktiespararen i tio utgåvor. Fyra tema-
nummer producerades: en Fondspecial, den traditionella 
Deklarationsbilagan, en Årsredovisningsspecial samt ett 
temanummer om råvaror. Bilagan Spara i aktier och fon-
der, som under en rad av år medföljt novembernumret, 
gjordes 2010 av ekonomiska skäl i en annan form. I stäl-
let för att producera en separat bilaga utökades den van-
liga tidningen med 16 sidor i omfång där det gavs plats 
för merparten av det traditionella bilagematerialet.

Ekonomin
Aktiespararen produceras på ett kostnadseffektivt sätt. 
En liten, väl sammansvetsad redaktion i samarbete med 

en väletablerad frilansmedarbetarkår har gjort det möj-
ligt att producera en högklassig produkt till ständigt lägre 
kostnader. Även under 2010 minskade kostnadsmassan, 
rensat för upplageförändringens effekter och med hänsyn 
tagen till inflationen, med närmare 1 MSEK. Sedan år 
2000 har den genomsnittliga kostnadsminskningen varit 
cirka en miljon per år.

Upplagan
Den TS-kontrollerade upplagan för helåret 2010 blev pre-
liminärt 65 700 exemplar, vilket är en viss ökning jämfört 
med 2009. Räckvidden, alltså antalet läsare, blev enligt 
det ledande branschundersökningsföretaget Orvesto 133 
000 per nummer i genomsnitt under andra tertialet. Det 
är en minskning med 1 000 läsare jämfört med samma 
period året före. Dessa siffror betyder att varje nummer 
av Aktiespararen läses av i genomsnitt två personer, en 
mycket hög siffra för att vara en medlemstidning.

Annonsmarknaden
Annonsförsäljningen inleddes starkt, men efter somma-
ren mattades tillväxten av och vändes till några extremt 
svaga månader, från juni till oktober. En viss återhämt-
ning skedde dock mot slutet av året.

Den externa annonsförsäljningen för Aktiespararen 
slutade på drygt 3,5 miljoner kronor, vilket är en ökning 
med knappt 10 procent jämfört med föregående år. Den 
interna annonseringen minskade dock, delvis beroende 
på flytt till webben.

På webben och i nyhetsbrevet såldes bannerannonser 
för 590 000 kronor, en marginell nedgång jämfört med 
2009.

Under hösten tecknades ett avtal med ett nytt annons-
säljbolag, Annonskraft, vilket förhoppningsvis ska hjälpa 
oss att stärka försäljningen bland existerande kunder och 
skapa förutsättningar för att nå nya annonsörsgrupper. 

www.aktiespararna.se
Under 2010 har förbundet i huvudsak genomfört teknis-
ka investeringar på www.aktiespararna.se för att möjlig-
göra en fortsatt utveckling och utbyggnad av förbundets 
hemsida. För ändamålet har förbundet bytt webbyrå från 
Isotop till Disco Works.

Därtill är arbetet med att utveckla den sedan länge pla-
nerade analysfunktionen på hemsidan i huvudsak färdig-
ställt. Fjolåret innebar även att kostnader för utveckling 
togs avseende aktiespararna.se:s grafiska omgörning.

Utvecklingen vad gäller såväl antalet prenumeranter 
på vårt nyhetsbrev som besökare på förbundets hemsida 

Amanda	Broomé,	Annika	Johannesson,	Jonna	Falkstranden,	Gun-
nar Johansson, avdelningschef t.o.m. 10-12-31, Bosse Steiner, 
Tommy	Olsson,	Gösta	Carlberg,	efterträdande	avdelningschef,	
Niclas Reutercrona, Lena Högberg Lindgren.
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fortsätter att vara positiv. Under slutet av 2010 hade hem-
sidan drygt 81 000 unika besökare, jämfört med 74 000 
ett år tidigare – en ökning med 10 procent. Nyhetsbrevet 
hade i början av december över 57 000 prenumeranter, 12 
procent fler än ett år tidigare.

Nyhetstrippeln

Pr
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9 
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Nyhetstrippeln består av tidningen Aktiespararen, vår webbplats 
och ett elektroniskt nyhetsbrev, som distribueras veckovis.

År 2006, i anslutning till förbundets 40-årsjubileum, in-
stiftades Aktiespararnas Utbildningsfond med ett kapital 
om totalt 15 MSEK. Avsikten var att detta kapital ska 
disponeras under tio år. Fondens uppdrag är att främja 
och direkt eller indirekt bedriva utbildning inom ämnet 
privatekonomi och sparande, med särskild inriktning på 
aktier och aktiefonder, syftande till att öka kunskaperna 
inom ämnet bland svenska gymnasieungdomar. 

 Aktiespararna, Fondbolagens Förening, NASDAQ 
OMX, Svenska Fondhandlareföreningen och Unga 
Aktiesparare står bakom Ung Privatekonomi. Samord-
ningen av projektet sker inom stiftelsen Aktiefrämjandet. 
Flera börsbolag stödjer dessutom projektet finansiellt. 
Unga Aktiesparare driver Ung Privatekonomis dagliga 
verksamhet som består av att unga medarbetare infor-
merar, utbildar och inspirerar gymnasieungdomar att 
komma igång med ett eget sparande och sköta sin pri-
vatekonomi. 

 Under läsåret 2009–2010 utbildade projektets in-
formatörer drygt 13 000 gymnasieelever. Hela 80 pro-
cent av eleverna ansåg att gästföreläsningar ökade deras 
kunskapsnivå. Därtill blev fler än 800 lärare anslutna till 
projektet där de får hjälp med undervisningsmaterial och 
inspiration för att själva kunna undervisa inom ämnet. 

Lärarmaterialet och de 
olika tävlingsmomen-
ten lockar allt fler besö-
kare till den interaktiva 
webbplatsen www.ung-
privatekonomi.se som 
skapades under 2008. 
Webbplatsen innehål-
ler inspirerande filmer, 
texter och tävlingar för 
eleverna samt undervis-
nings- och inspirations-
material för lärarna. 
Under 2008 togs boken 
Ung Privatekonomi 
fram, en egenproduce-
rad lärobok. Boken har blivit mycket 
väl mottagen av både elever och lärare. En revidering och 
nytryckning, 30 000 exemplar, kommer att genomföras 
under våren 2011.

 För den dagliga verksamheten inom Ung Privateko-
nomi ansvarar projektledaren Anna Flygare. Lars-Erik 
Forsgårdh är ordförande i Stiftelsen Aktiefrämjandet och 
Utbildningsfonden.

Aktiespararnas utbildningsfond 
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Verksamhet och ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Ser-
viceaktiebolag, vilket i sin tur är helägt av Sveriges Ak-
tiesparares Riksförbund.

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 lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling.

 
Uppdrag, mål och målgrupp
Aktieinvests uppdrag finns utryckt i Aktiespararnas verk-
samhetsidé som säger att förbundet skall erbjuda unika 
aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara 
framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det skall ske 
genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade 
till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande 
Gyllene Regler. 

Aktieinvest riktar sig till den långsiktiga spararen och 
bland prioriterade målgrupper återfinns mindre erfarna 
aktiesparare liksom medlemmar i Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund. Aktieinvest har genomfört ett arbete med 
att omdefiniera bolagets målgrupper vilket har – och 
kommer att få – effekt på bolagets erbjudande. För Ak-
tieinvest företagstjänster utgörs målgruppen av noterade 
bolag samt andra bolag i behov av emittentservice av ad-
ministrativ karaktär.

Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och 
mer framgångsrik långsiktig sparare, bland annat genom 
att möjliggöra – och förenkla – ett sparande enligt Aktie-
spararnas Gyllene Regler:

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

Verksamhetens utveckling
Aktieinvest erbjuder idag nio olika depåtyper anpassade 
efter olika önskemål. Bland Aktieinvests erbjudande 
finns både traditionella aktie- och fonddepåer liksom 
kapitalförsäkrade depåer och depåer för individuellt 
pensionssparande (IPS). Flexibiliteten är således mycket 
stor. Stor flexibilitet och frihet innebär också många al-

ternativ och hög komplexitet. Av den anledningen kom-
mer Aktieinvest att se över antalet depåtyper under det 
kommande verksamhetsåret.

Gemensamt för samtliga dessa depåtjänster är att de 
erbjuder kunden sparande i både enskilda aktier och fon-
der, för både mindre och större belopp. Ett undantag är 
Aktieinvests fonddepå, där kunderna enbart kan spara i 
fonder. Sparande i aktier kan ske på tre sätt; genom An-
delsOrder, BörsOrder eller genom PortföljOrder. Genom 
Aktieinvests unika andelshandel, AndelsOrder, kan kun-
den också med små belopp bygga en aktieportfölj bestå-
ende av enskilda aktier med god riskspridning till låga 
kostnader. Genom PortföljOrder kan kunden vid ett köp 
investera i en aktieportfölj som innehåller ett flertal olika 
aktieslag – sannolikt marknadens enklaste sätt att inves-
tera i en egen aktieportfölj. Fonder kan antingen köpas 
via FondOrder eller genom de portföljer i PortföljOrder 
som innehåller fonder. Genom BörsOrder kan kunderna 
köpa aktier direkt mot aktuell marknadsplats.

I februari 2010 produktionssattes en ny börskoppling 
då NasdaqOMX Stockholm ersatte det gamla handels-
systemet SAXESS med INET. I juni lanserade Aktiein-
vest handel i certifikat och under hösten började Aktiein-
vest ta in strukturerade produkter för förvaring i depå.

Det största utvecklingsarbetet under året har utgjorts 
av utvecklandet av PortföljSpar, vilken lanserades till de 
första testkunderna under november 2010. PortföljSpar 
är en unik spartjänst där spararen aktivt kan följa en för-
valtad portfölj. Innan omplaceringar informeras kunden 
om att portföljen kan komma att förändras, varav en möj-
lighet ges att förändringen inte ska genomföras. Tjänsten 
riktar sig till den långsiktiga spararen och skall ses som 
ett substitut till aktivt förvaltade Sverigefonder då pro-
duktens fördelar blir större i takt med placeringens längd 

Aktieinvest 

Andreas Serrander, 
VD	för	Aktieinvest.



17

och sparkapitalets storlek. Tjänsten kommer att lanseras 
mot en bredare publik i början av 2011.

Under 2010 implementerades den tillväxtplan som 
arbetats fram under 2009. Utöver lanseringen av nya 
produkter och tjänster har det också inneburit att en ny 
utvecklingsmetodik införts på bolagets IT-avdelning, att 
Aktieinvest aktivt börjat samarbeta med externa distribu-
törer, och genom dessa, börjat erbjuda depåtjänster inom 
ramen för pensionsförsäkringar. En annan viktigt del av 
tillväxtplanen som påbörjats under året är den förstudie 
som genomförts inför utvecklandet av Aktieinvests kom-
mande webbplats och Internetdepå. En del av tillväxtpla-
nen avser fokusering på kundlojalitet, vilken Aktieinvest 
mäter med hjälp av Net Promoter Score (NPS) och som 
utvecklats starkt under året.

Sedan 1999 förvaltar Aktieinvest aktieindexfonden 
Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper 
som gör den unik. Fonden tar ett tydligt ägaransvar i en-
lighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte 
att bevaka andelsägarnas intressen. Dessutom har fonden 
ett mycket lågt avgiftsuttag med en totalkostnadsandel 
(TKA) på 0,32 (0,31) procent. Vid utgången av 2010 för-
valtade fonden 1 519 (1 141) Mkr. Under 2010 uppgick 
nettoflödet i fonden till 135 (163) Mkr, medan nettoflödet 
för PPM uppgick till 113 (65) Mkr. 

Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentser-
vice, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. 
Aktieinvest emittentservice administrerade under 2010 
cirka 135 (135) uppdrag. Samarbetsprogram innebär att 
börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för 
sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin personal. 
Aktieinvest administrerar aktietävlingen Börs-SM, under 
2010-års upplaga av tävlingen deltog drygt 6 000 (4 000) 
tävlingsportföljer.

Under 2009 steg Stockholmsbörsen (OMXSPI) med 
hela 46 procent och den positiva marknadsutvecklingen 
fortsatte under 2010. Vid årets slut hade Stockholmsbör-
sen stigit med hela 23 procent. Värdeutvecklingen för de 
börsrelaterade aktierna inklusive återinvesterade utdel-
ningar slutade på 26 (52) procent.

Aktiviteten hos Aktieinvest kunder fortsatte att öka 
under året. Antalet transaktioner per depå och månad var i 
genomsnitt 0,502 (0,440) vilket är en ökning med 14 (22) 
procent jämfört med föregående år. De totala courtagein-
täkterna ökade med 26 (7) procent jämfört med 2009, vil-
ket främst förklaras av en högre aktivitet hos BörsOrder.

Antalet autogiroanslutningar ökade med cirka 6 (9) 
procent jämfört med föregående år. Aktieinvest räntenet-
to minskade med 3 (83) procent jämfört med 2009 och 
uppgick till 1,5 (1,6) Mkr under året. Antalet depåer upp-

Vill du också bli en vinnare?

För 24:e året i rad arrangeras Börs-SM – aktietävlingen 
där du deltar med riktiga pengar. Deltagarna i förra 
årets tävling kunde se sina tävlingsportföljer öka i 
värde med i snitt 57% samtidigt som vinnarportföljen 
steg med hela 378%. Utöver den imponerande 
värdetillväxten kunde förstapristagaren kvittera ut 
en vinstcheck på 500 000 kronor. 

Anmäl dig till Börs-SM 2010 idag – fram till den 
15 mars kan du � nslipa dina aktieval hur många 
gånger som helst! 

Anmäl dig till Börs-SM 2010 idag! 
Gör din anmälan på www.borssm.se eller
ring 08-5065 1750 för mer information.

”I BÖRS-SM KAN JAG TÄVLA MED 
MITT SPARANDE OCH FÅ CHANSEN 
ATT VINNA DUBBELT – BÅDE GENOM  
ATT MINA AKTIER STIGER I VÄRDE 

OCH GENOM ATT VINNA PRIS.”
Karin Sjöblom, deltagare i Börs-SM 2009

Börs-SM arrangeras av Aktiespararen. Tävlingen och dina portföljer administreras av Aktieinvest FK AB. Aktieinvest FK AB är ett värdepappersbolag och pensionssparinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn.

Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Tänk långsiktigt! Erfarenheten visar att aktier och fonder på längre sikt växer i värde, även om kursen varierar över kortare tid.

Eftersom investeringar sker på egen risk är det viktigt att du agerar för att minska riskerna för förluster.

Aktietävlingen med de riktiga vinnarna

57%57%

Aktiespararna Topp Sverige 
har två egenskaper som 
gör den unik. Fonden tar ett 
tydligt ägaransvar i enlighet 
med Aktiespararnas policy 
för ägarstyrning, dessutom 
har fonden ett mycket lågt 
avgiftsuttag.

Aktietävlingen Börs-SM hade under 2010-års upplaga av 
tävlingen drygt 6 000 (4 000) tävlingsportföljer.
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gick vid årets slut till 60 203 (60 747) och det förvaltade 
kapitalet till 5 066 (4 160) Mkr.

Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick 
till 30 (28) vid utgången av år 2010, varav 20 (18) var 
kvinnor och 5 (5) arbetade deltid. Medelantalet anställda 
har under året uppgått till 26 (26) varav 14 (15) var kvin-
nor.

Aktieinvest internrevision inriktades under året till att 
granska Aktieinvest styrmodell och interna kapital ut-
värdering (IKU), vilken inrymmer bolagets instruktioner, 
styrdokument och rutinbeskrivningar.

Ekonomi
Den goda börsutvecklingen och den ökande kundaktivite-
ten har medfört ökade intäkter, trots en fortsatt låg ränta.  

Rörelseintäkterna om 39 877 (35 978) Tkr har ökat 
med 11 (-18) procent jämfört med föregående år, vilket 
förklaras av en ökad kundaktivitet samt ett stigande för-
valtat kapital. Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till 2 510 (142) Tkr. Årets resultat uppgick 
till 0 (0) Tkr.

Balansomslutningen uppgick till 67 389 (56 933) Tkr, 
därtill kommer förvaltade medel för tredje mans räkning 
om 377 492 (311 501) Tkr. Av balansomslutningen ut-
gör posten immateriella anläggningstillgångar 16 979 (17 
861) Tkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid års-
skiftet till 39 538 (39 538) Tkr. Soliditeten uppgick till 71 
(81) procent och bolagets likviditet uppgick till 14 331 
(23 600) Tkr. 

Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,21 (3,25).

Framtidsutsikter
Aktieinvest kommer under 2011 fortsätta att jobba efter 
den tillväxtplan som började att implementeras under 
2010. Under inledningen av året kommer Aktieinvest 
lansera ”det enkla fondutbudet” vilket är ett unikt sam-
arbete mellan Aktieinvest och ett flertal fondbolag med 
syfta att göra ett framgångsrikt fondsparande enklare än 
någonsin. 

I mars kommer Aktieinvest att påbörja en större kam-
panj för att bredare lansera den nya tjänsten PortföljSpar. 
Arbetet med Aktieinvest nya webbplats och Internetdepå 
pågår också med stor intensitet och de första resultaten av 
det arbetet kommer att kunna skönjas under året. 

Aktieinvest har också inlett samarbete med extern dist-
ributör och därigenom börjat erbjuda depåförsäkringar 
också inom ramen för tjänstepension. Aktieinvest räknar 
med att den externa distributionen ska generera nya kun-
der och ökade volymer.



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 värdepap-
per och likvida medel enligt fastställda placeringsregler. 
Utgångspunkt för aktieplaceringarna ska vara Aktiespa-
rarnas Gyllene regler och förvaltningen av kapitalet sker 
enligt reglerna i Aktiespararnas Kapitalförvaltningsin-
struktion.

 
Beslutsordning
Förbundets och Servicebolagets styrelser fattar beslut 
om förändringar i kapitalförvaltningsinstruktionen. Fi-
nanskommittén har det operativa ansvaret för att före-
skrifterna följs. Förbundets ordförande Johan Flodström 
är ordförande i Finanskommittén. Vidare har i kommittén 
ingått Johan Johansson och Ingemar Gustafsson, båda 
ledamöter i förbundsstyrelsen, förbundets VD Günther 
Mårder samt Peter Engdahl, tidigare aktie- och fondchef 
i Handelsbanken. Finanskommittén har under 2010 ge-
nomfört 12 protokollförda möten.

 

Årets förvaltningsresultat
Mot bakgrund av turbulensen på de finansiella markna-
derna hölls en relativt hög likviditeten i portföljen under 
årets inledning. Börsens återhämtning och ett antal ny- 
och omplaceringar gjorde att portföljen utvecklades väl 
under året. 

Förbundets och Servicebolagets totala placeringar 
som förvaltas av finanskommittén uppgick vid årets ut-
gång till 183,0 (162,6) MSEK. Innehavet i Avanza mins-
kades under året från 200 000 till 167 366 aktier. 

Under året har de räntebärande placeringarna varierat 
mellan 16-26 Mkr. Placeringarna har utgjorts av företags-
certifikat och ränteplaceringar. Trots relativt hög likvidi-
tet blev avkastningen för den aktiva kapitalförvaltningen 
32,4 procent att jämföra med SIXRX 26,7 procent.

Basportföljen i Förbundet steg med 26,3 procent. 
Portföljen är identisk med tidningen Aktiespararens bas-
portfölj. 

Förbundets indexfond, Aktiespararna Topp Sverige 
steg med 24,4 procent inklusive utdelning. Fonden kö-
per aktier i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholms 
fondbörs.
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Marknadsvärde MSEK 2010-12-31

Bokfört värde MSEK 2010-12-31
Det	totala	bokförda	värdet	av	våra	finansiella	
tillgångar uppgick vid årsskiftet till 113,0 MSEK. 
De	finansiella	tillgångarna	hade	vid	samma	
tidpunkt ett marknadsvärde om 183,0 MSEK.
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Årskongressen 2010
Fredagen den 16 april öppnade förbundsordförande Jo-
han Flodström Aktiespararnas kongress i Jönköping, den 
44:e i ordningen. Lars Engqvist, landshövding i Jönkö-
ping, ordförande för SVT och tidigare bl.a. socialminis-
ter och chefredaktör för tidningen Arbetet, utsågs att leda 
årsmötesförhandlingarna. 

Kongressen beslöt bland annat att höja medlemsav-
giften till 465 kronor från och med den 1 juli 2010. 

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades: 
Karin Sjöblom, Växjö, region Syd,  Bern Hedberg, Fjäll-
backa region Väst, Maud Lindh, Uppsala, region Öst och 
Tord Edelsvärd Piteå, region Nord.

Jan Ahnberg, Jönköping, tilldelades Merchantstipen-
diet för att under många år har varit en lysande ambas-
sadör för aktiesparandet.
Kjell Gunnarsson, Myresjö, blev vinnare av Stora Vär-
varpriset för utomordentlig värvningsinsats under året.

Förbundets förtjänsttecken för anställda tilldelades 
Jonna Falkstranden, Kommunikationsavdelningen.

Styrelse
Ledamöterna Catarina af Sandeberg, Stockholm, och 
Lena Clenander, Stockholm, hade avböjt omval.

Till nya ledamöter av styrelsen utsåg kongressen Pia 
Irell, Lidingö, och Sophie Nachemson-Ekwall, Stock-
holm. Thomas Ahlandsberg, Sundsvall, Sören Rudmer, 
Ängelholm, och Mauritz Sahlin, Göteborg, omvaldes. 
Samtliga val avsåg två år. 

Till 2011 års kongress kvarstod dessutom Johan Flod-
ström, Stockholm, ordförande, och ledamöterna Mats 
Ekberg, Uddevalla, Inger Eriksson, Gällivare, Johan 
Johansson, Boden, Jessica von Otter, Stockholm, Lars 
Milberg, Ekerö, samt Ingemar Gustafsson, Helsingborg.

Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Magnus For-
hammar, Göteborg, och vice ordförande Malin Holm, 
Uppsala, till ungdomsförbundets representanter i för-
bundsstyrelsen.

Styrelsen sammanträdde sex gånger under året. Se-
kreterare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Eva 
Wahl Jälmestål.

Beslutande organ

Lotta Sallander och Helena Traneving, från kansliet i 
Stockholm, tar emot och prickar av alla till kongressen.

Styrelseordförande Johan Flodström håller ett anförande och sekreterare Eva 
Wahl Jälmestål antecknar. 
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Styrelse och revisorer i Aktiespararnas 
dotterföretag
Sedan 2007 tillämpas en personalunion mellan service-
bolaget och förbundet. Servicebolagets styrelse genom-
förde sex sammanträden under året.

Revisorer i förbundet, valda av kongressen, och Servi-
cebolaget är auktoriserade revisorerna Svante Nylén och 
Elisabeth Raun, med revisorssuppleanter auktoriserade 
revisorn Lars Ove Stéen för Svante Nylén och godkände 
revisorn Maria Wallinder för Elisabeth Raun, samtliga 
Ernst & Young.

Ledamöter i Aktieinvest FK AB är Håkan Gartell, 
ordförande, Bo Hägg, Suzanne Grenz, Johan Johansson, 
Stefan Mahlstein, Mauritz Sahlin (ersatte Bo G Lund-
berg vid årsstämman) samt Günther Mårder. Andreas 
Serrander är VD. Styrelsen sammanträdde sex gånger 
under året. 

Revisorer i Aktieinvest är revisionsfirman Ernst & 
Young med Svante Nylén som huvudansvarig.

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden 
som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt handlägga 

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

I styrelsens arbetsutskott ingår Johan Flodström, ord-
förande, Mauritz Sahlin, vice ordförande,  Inger Eriksson 
och Jessica von Otter med Günther Mårder som föredra-
gande. Arbetsutskottet sammanträdde fyra gånger under 
året.

Karin Sjöblom, lokalavdelning Växjö, tar emot Förtjänstteck-
net		av	VD	Günther	Mårder.

Närmare 300 Aktiesparare besökte Årskongressen 2010 där bland annat en 
höjning av medlemsavgiften fastställdes. 
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Arbetsutskottet
Johan Flodström
Stockholm, född 1945.
Ordförande. Invald 1992.
Övriga uppdrag: Ordförande i Finanskommittén, Stadgekom-
mittén, Bolagskommittén och Ersättningsutskottet.
Utbildning: Jur kand
Tidigare chefsjurist i Holmen AB.

Mauritz Sahlin 
Göteborg,	född	1935.
Vice ordförande. Invald 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén, Ersättningsut-
skottet och AIV.
Utbildning:	Civilingenjör	KTH,	Stockholm,	Mariningenjörs-
examen Kungl. Sjökrigsskolan. 
Tidigare olika chefsbefattningar och styrelseuppdrag inom 
svensk industri.

Inger Eriksson
Gällivare,	född	1949.
Invald 1999.
Övriga uppdrag: Ordförande i Medlemskommittén.
Utbildning:	fil	kand,	ekonomi,	juridik	och	organisation.
Styrelseledamot i IT Norrbotten AB och Styrelseakademien 
Norr, fullmäktigeledamot i Norrbottens handelskammare.
Egen företagare, IT och verksamhetsutveckling.

Jessica von Otter 
Stockholm, född 1974.
Invald: 2009
Övriga uppdrag: ledamot i Mediekommittén, Styrelseledamot 
Spiltan.
Utbildning: Internationell ekonomimagisterexamen, Lunds 
Universitet	1994-97,	HEC,	Montreal,	studier	i	finansiell	
ekonomi 1996.
Informationchef	på	Nordnet,	1998-2008.	VD	i	Svensk	Infor-
mation AB.

Presentation av styrelsen i  
SARF, SAB och AU
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Magnus	Forhammar,	Sören	Rudmer,	Lars	Milberg,	Ingemar	Gustafsson	,	Johan	Johansson,	Mauritz	Sahlin,	Mats	Ekberg,	
Thomas	Ahlandsberg,	Malin	Holm,	Günther	Mårder,	Sophie	Nachemson-Ekwall,		Johan	Flodström,	Inger	Eriksson.

Ej med vid fotograferingen:
Jessica von Otter och Pia Irell.
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Övriga ledamöter
Thomas Ahlandsberg
Sundsvall, född 1958.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Medlemskommittén.
Utbildning: Fil kand i statistik, systemvetenskapliga linjen, 
Lunds Universitet.
Egen företagare inom IT, utbildning och systemutveckling.
Uppdrag: Ledamot av ledningsgruppen Sundsvall sedan 
2005, ordf sedan nov 2006.

Mats Ekberg
Uddevalla, född 1959.
Invald 2005.
Övriga uppdrag: Ordförande i Revisionsutskottet.
Utbildning:	fil	kand
Egen företagare. Verksam inom Aktietorget Väst. 

Magnus Forhammar
Göteborg,	född	1981
Invald 2008 som Unga Aktiesparares representant.
Övriga uppdrag: Ordförande i Unga Aktiesparares Riksförbund
Utbildning:	civilekonom,	Handelshögskolan	vid	Göteborgs	
universitet
Yrke: Trade Manager, Maersk Line

Ingemar Gustafsson 
Helsingborg, född 1939.
Invald: 2009 
Övriga	uppdrag:	Ledamot	i	finanskommittén
Utbildning: civilekonom, Lunds Universitet 1965.
Tidigare	Koncernchef	Ikano-gruppen,	VD	i	Ikea	Svenska	AB,	
Älmhult.
Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i ett antal IKANO bolag.

Malin Holm
Uppsala, född 1987
Invald: 2010 som Unga Aktiesparares representant
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Unga Aktiesparares Riks-
förbund, ledamot i Aktiefrämjandet
Utbildning: pågående juristexamen, Uppsala

Pia Irell 
Lidingö, född 1970
Invald: 2010
Övriga uppdrag: Ledamot i Mediekommittén
Utbildning:	civilekonom,	Handelshögskolan	i	Göteborg.
Gambro,	Medlem	i	ledningsgruppen	med	ansvar	för	strategisk	
planering, omvärldsbevakning, strategiska projekt och verk-
samhetsuppföljning.
Tidigare	uppdrag:	Renal	Products,	VD	Unga	Aktiesparare,	
ABB	Ltd,	Gambro

Johan Johansson
Boden, född 1969.
Invald 2005.
Övriga uppdrag: ledamot i Aktieinvest FK AB och Finanskom-
mittén.

Utbildning: ekonomie doktor, teknologie licentiat 
Forskar och undervisar i företagsekonomi vid Luleå tekniska 
universitet

Lars Milberg 
Ekerö, född 1959.
Invald: 2009 
Övriga uppdrag: Ledamot i Bolagskommittén, Stadgekommit-
tén,	Allmänna	Reklamationsnämnden	och	Dansk	Aktionärs-
förening
Utbildning: Jur kand
Advokat, egen verksamhet. 
Tidigare	chef	för	Intressebevakningen,	Gunnar	Lindhs	Advo-
katbyrå, Skatteverket.
Nuvarande uppdrag: Alternativa Aktiemarknaden

Sophie Nachemson-Ekwall 
Lidingö, född 1964
Invald: 2010
Utbildning: civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, 1986. 
Ekonomijournalist	och	kommentator	på	Affärsvärlden,	Dagens	
Nyheter,	ursprungsversionen	av	nätsajten	E24,	samt	Dagens	
Industri	där	hon	numera	är	fristående	kolumnist.	Doktorerar	
på	bolagsstyrning	i	finanskapitalismen	på	Handelshögskolan	i	
Stockholm. 

Sören Rudmer 
Ängelholm, född 1948.
Invald: 2008.
Övriga uppdrag: ledamot i Bolagskommittén och Medlems-
kommittén.
Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen 1968, pol mag 1974. 
Tidigare	Controller	på	IHT	divisionen,	Trelleborg	AB,	ekono-
michef 
Oriflame	International	AB,	VD	och	delägare	FrigoPanel	
System AB, olika ledande befattningar inom Klippan AB 1987-
2004.

Günther Mårder
Bromma, född 1982.
VD	Aktiespararna	sedan	våren	2009.	
Övriga	uppdrag:	VD,	Aktiespararnas	Service	AB.	Ordförande	i	
Börs NM AB och Aktiespararnas Intresseaktiebolag. Ledamot i 
Aktieinvest FK AB, Börs-SM AB och Euroshareholders.
Utbildning:	Civilekonom,	Handelshögskolan	i	Stockholm

Helena Traneving,
VD-assistent.

Eva Wahl Jälmestål,
styrelse- och kongressassistent.
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas valberedning 
utsågs vid årskongressen Jan Berglund (sammankal-
lande), Sune Jonasson (region Syd), Christer Martinsson 
(region Väst), Rolf Karlsson (region Öst) och Morgan 
Ricknell (region Nord).

Till suppleanter i valberedningen utsågs Kjell Gun-
narsson (region Syd), Olle Törnblom (region Väst), Asta 
Ryman (region Öst) och Roger Svensk (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 noterade bolagens stäm-
mor, emissioner och övriga affärer, aktiebolagsrättsliga 
frågor samt enskilda aktieägares mellanhavanden med 
bolag och fondkommissionärer. Styrelsen har delegerat 
beslutanderätten till kommittén avseende policyfrågor 
och löpande bolagsärenden.
Ordförande är Johan Flodström.

Sparandekommitté
Behandlar och diskuterar frågor relevanta för förbundet 
som till exempel skatter, konsumenträtt samt nya inves-
teringsprodukter eller instrument. Har fungerat som nät-
verk.
Ordförande är Leif Vindevåg.

Stadgekommittén
Behandlar på uppdrag av styrelsen Aktiespararnas stad-
gar och föreslår till styrelsen sådana stadgeändringar som 
ska framläggas på årskongressen.
Ordförande är Johan Flodström.

Medlemskommittén
Kommittén är en under året sammanslagning av Med-
lems- och Lokalavdelningskommittén med Utbild-
ningskommittén. Övervakar och utvecklar lokalavdel-

ningsverksamheten över landet. Kommittén stöttar och 
utvecklar medlemsrekryterande och medlemsvårdande 
åtgärder inom förbundet. Arbetar med att ta fram ut-
bildningsmaterial i form av analysprogram, interaktiva 
utbildningar, aktie- och aktiefondlitteratur, medlemsut-
bildning, marknadsföring av medlemsutbildningen och 
auktorisation av cirkelledare.
Ordförande är Inger Eriksson.

Finanskommittén
Med uppgiften att i enlighet med fastställd Kapitalförvalt-
ningsinstruktion långsiktigt förvalta tillgängliga medel. 
Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén 
avseende omplaceringar och förvaltning inom ramen för 
placeringsinstruktionen.
Ordförande är Johan Flodström.

Mediekommittén  
Mediekommittén ska i samarbete med chefredaktören 
utveckla tidningen Aktiespararen, det veckovis utgivna 
nyhetsbrevet och förbundets webbplats samt utveckla 
synergieffekterna mellan de olika kommunikationskana-
ler som finns till förfogande. Ytterligare en uppgift är att 
behandla och diskutera relevanta frågor som rör förbun-
dets externa kommunikation.
Sammankallande är Gösta Carlberg.

Revisionutskottet
Svarar för beredningen av styrelsens arbete med att kva-
litetssäkra bolagets finansiella rapportering.
Ordförande är Mats Ekberg.

Ersättningutskottet 
Uppgiften är att med VD förhandla om dennes anställ-
ningsvillkor och att förelägga styrelsen förslag samt att 
tillsammans med VD dra upp riktlinjer för ledningsgrup-
pens anställningsvillkor. Utskottet består av ordförande 
och vice ordförande.

Valberedning, kommittéer, utskott
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Förbundets och servicebolagets organisation
Aktiespararnas organisation inklusive Aktiespararna 
Service AB omfattar tre verksamhetsområden. Under 
förbundet ligger Intressebevakning och delar av Med-
lemsavdelningen. I servicebolaget ingår Kommunika-
tionsavdelningen med tidningen Aktiespararen och delar 
av Medlemsavdelningen. 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 37 personer.

Bland de anställda inom förbundet och servicebolaget 
har 38 procent högskole- eller universitetsutbildning.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventione-
rade träningsmöjligheter.

Personalhandbok och jämställdhetsplan finns.

Aktieinvests organisation
Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är helägt dotterbolag 
till servicebolaget. Verksamheten omfattar tre huvudom-
råden: Aktieinvest Privattjänster, Fondverksamhet och 
Företagstjänster, vilken i sin tur omfattar företagssamar-
beten och emittentservice. 

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

Aktieinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 33 (29) varav 
3 (1) föräldralediga. Bland de anställda har 64 procent 
högskole- eller universitetsutbildning. Femton medarbe-
tare är licensierade enligt SwedSecs regler om licensie-
ring av aktörer på den svenska värdepappersmarknaden. 
Genomsnittsåldern är 35 år. En jämställdhetsplan finns.

Organisation och personal

Jan	Matti,	chefekonom,	Inger	Björklund,	Christina	Triplet,	
Håkan	Rudberg,	Lotta	Sallander,	Christer	Nebardt,	Thomas	
Fallberg	och	Charlotte	Vesterberg.

Medelantal anställda för förbundet 
och servicebolaget 
 2010 2009
Medelantal anställda 36 40
– varav kvinnor (%) 46 49
Genomsnittligt antal anställningsår 
– Förbundet 9,8 9,3
– Servicebolaget 8,7 8,5

Sjukfrånvaro inom förbundet  
  2010 2009
Total sjukfrånvaro (%) 0,54 0,58
– sjukfrånvaro för män 0,07 0,30
– sjukfrånvaro för kvinnor 0,91 0,82
– anställda –29 år    0,0 0,0
– anställda 30–49 år 0,0 0,0
– anställda 50– år 0,24 0,52

Medelantal anställda för Aktieinvest  
  2010 2009 
Antal anställda 26 26 
– varav kvinnor (%) 54 58 
Genomsnittligt antal anställningsår 5,9 5,9
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Kansliets organisation

Ekonomi/Administration
Jan Matti, ekonomichef
Charlotte Vesterberg,
redovisningsansvarig
Christina Triplet,
ekonomiassistent
Inger Björklund,
ekonomiassistent
Håkan Rudberg,
föreståndare vaktmästeriet
Lotta Sallander, 
växel/reception
Thomas Fallberg, 
IT-ansvarig
Christer Nebardt, 
kontorsassistent

Kommunikation
Gunnar Johansson, 
chefredaktör
Bosse Steiner,
redaktionschef
Annika Johannesson,
redaktionssekreterare
Niclas Reutercrona,
marknadschef Aktiespararen
Lena Högberg Lindgren,
grafisk formgivare
Jonna Falkstranden,
art director
Gösta Carlberg
webbsamordnare
Tommy Olsson, 
webbskribent

Medlemsavdelningen 
Tore Vestergård, chef
Claes-Göran Olsson, 
projektledare interna events
Eva-Lena Johnsson, 
medlemsregistret
Lena Löf,
medlemsregistret
Maria Stoetzer, 
projektledare kunskap
Ola Jansson,
marknadsansvarig kunskap
Christophe Génetay,
projektledare företagsutb.
Lars Håkanson, 
projektledare externa events
P-O Rabner
projektledare webb

Intressebevakningen
Hans Berggren, chef
Åsa Wesshagen
ansv. bolagsbevakning
Antonia Gergova, 
jurist
Gunnar Andersson, 
analytiker
Gunnar Ek, 
bolagsbevakare
Leif Vindevåg,
specialist, rådgivare
Peter Challis, 
utredare
Anna Fahlman
rådgivare

Förbundet/Servicebolaget
VD: Günther Mårder

Helena Traneving, VD-assistent
Eva Wahl-Jälmeståhl, Styrelse- och kongressassistent

Aktieinvest
VD: Andreas Serrander
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Styrelsen och verkställande direktören i Sveriges Ak-
tiesparares Riksförbund med organisationsnummer 
857202-1593 avger härmed årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2010.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell 
förening för privatpersoner som vill förbättra sina för-
utsättningar att bli mer framgångsrika i sitt aktie- och 
fondsparande. Föreningen hade 70 244 medlemmar vid 
utgången av 2010. Genom medlemskapet tillhandahål-
ler föreningen utbildning, aktieträffar, böcker, tidningen 
Aktiespararen, hemsidan www.aktiespararna.se, nyhets-
brev samt aktiejuridisk rådgivning. Aktiespararna beva-
kar för medlemmens räkning den enskilde aktiespararens 
intressen gentemot marknaden, bolagen, storägare och 
finansindustri. Vidare erbjuds medlemmen aktie- och 
fondhandelstjänster genom dotterdotterbolaget Aktiein-
vest. Företag erbjuds utbildning genom Aktiespararnas 
företagsutbildning.

 
Väsentliga händelser under året
2010 innebar ett återhämtningarnas år för såväl världs-
ekonomin som börsen och därmed också Aktiespararna.

Under året har medlemstalet varierat mellan 70 000 
och 72 000 och per 2010-12-31 hade förbundet 70 244 
(71 744) medlemmar. Medlemsintäkterna i förbundet 
uppgick till 18,8 (18,6) MSEK. 

Tidningen Aktiespararens TS- kontrollerade upplaga 
ökade till 65 700 (65 600) för helåret. Annonsförsäljning-
en inklusive webben utvecklades bättre och ökade till 
3,5 (3,2) MSEK. Genomsnittligt antal unika besökare på 
webbplatsen per månad ökade till 72 200 (62 000). An-
nonsintäkterna för webben sjönk marginelt 0,59 (0,62) 
MSEK. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet ökade 
med 12 procent till 57 000.

Aktiespararnas försäljning av utbildningar och böcker 
ökade till 5,6 (5,1) MSEK. Under året utbildades 1 700  
personer av Aktiespararna Kunskap. Antalet användare 
av analysprogramvaran Hitta kursvinnare uppgick i slu-
tet av 2010 till cirka 4 100 stycken.

Koncernens intäkter ökade till 78,1 (71,9) MSEK. 
Koncernens rörelseresultat förbättrades från -28,5 MSEK 
2009 till -18,7 MSEK 2010.

Aktieinvests omsättning ökade till 39,9 (36,0) MSEK 
och rörelseresultatet uppgick till 2,5 (0,1) MSEK. 

Fondverksamheten inom Aktieinvest förvaltar och 
administrerar indexfonden Aktiespararna Topp Sverige. 
Fonden hade ett starkt nettoflöde på 99 MSEK, vilket 
tillsammans med den positiva börsutvecklingen bidrog 

till att det förvaltade kapitalet ökade till 1 519 (1 141) 
MSEK. OMXS30-index gick under året upp med 21,42 
(43,69) procent och årsavkastningen för fonden blev 
24,42 (48,65) procent. Fonden hade ett TKA på endast 
0,32 (0,31) procent.

Ekonomi
Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med helägda dotterföretaget Aktiespararnas 
Intresse AB, Aktiespararnas Service AB, dotterdotterfö-
retaget Börs NM AB och Aktieinvest FK AB, Aktiein-
vests dotterföretag Deponova AB, Aktiespararnas Inves-
terings AB. De två senare bolagen samt Aktiespararnas 
Intresse AB bedrev ingen verksamhet 2010. 

Kongressen beslutade att höja medlemsavgiften för 
fullbetalande medlemmar per 2010-07-01 till 465 (365) 
kr. De andra medlemskategoriernas avgift justerades i 
ungefär motsvarande proportion.  

Koncernens intäkter uppgick till 78,1  (71,9) MSEK. 
Koncernens resultat efter finansiella poster var 0,06 
(-12,5) MSEK, varav  15,7 (23,2) MSEK avser reali-
sationsvinster samt motsvarande realisationsförluster 
uppgick till -1,7 (-5,9) på sålda värdepapper. Värdeför-
ändring av finansiella instrument uppgick till 0,0 (-7,2) 
MSEK. Koncernens resultat efter skatt minskade till -0,9 
(-8,1) MSEK.

 Förbundets intäkter uppgick till 26,8 (26,4) MSEK. 
Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick till 
-0,5 (3,4) MSEK, varav 0,5 (0,9) MSEK avser realisa-
tionsvinster samt motsvarande realisationsförluster upp-
gick till -0,07 (-0,8) MSEK på sålda värdepapper. Värde-
förändring av finansiella instrument uppgick till 0,0 (8,2) 
MSEK.  Förbundets resultat efter skatt uppgick till -0,8 
(3,1) MSEK. 

 Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 
34,6 (39,3) MSEK. Förbundets och Servicebolagets lik-
vida medel uppgick vid årsskiftet till 11,2 (13,0) MSEK. 
Aktieinvest likvida medel uppgick till 22,1 (25,3) 
MSEK. Det egna kapitalet i koncernen minskade från 
135,8 MSEK 2009 till 134,9 MSEK 2010.

 Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var 
vid årsskiftet 180,0 (156,3) MSEK. En finanskommitté 
under överinseende av styrelserna i Förbundet och Servi-
cebolaget ansvarar för koncernens samlade placeringar. 
En kapitalförvaltningsinstruktion, fastställd av Förbun-
dets och Servicebolagets styrelser, utgör grund för fi-
nanskommitténs arbete.

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 eller optiskt handlande av styrelseleda-
möter, 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 krav och anspråk på grund 
av felaktiga investeringsråd förmedlas information en-

bart genom tidningen Aktiespararen samt nyhetsbrevet 
och ska 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 också har stabiliserat medlemsintäkterna. En be-
svärlig aktiemarknad och viktiga strategiska ställnings-
taganden kan påverka medlemstillströmningen samt 
återvärvningsgraden och därmed intäkterna.

Verksamhetens risker

Resultatdisposition
Resursfond 4 000
Övriga fonder 1 777
Balanserat resultat -1 712
Årets resultat -841
Summa 3 224

Styrelsen föreslår följande dispositioner
Resursfond 4 000
Övriga fonder 1 777
Balanseras i ny räkning -2 553
Summa 3 224

Totalt eget kapital i koncernen uppgår till 134 934 tkr. 
Disponibla vinstmedel uppgår till 121 813 tkr. Beträffande 
koncernens och Förbundets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar
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Aktieinvests styrelse har genom bolagets styrmodell fast-
ställt att risknivån i bolaget ska vara låg och att bolaget 
ska säkerställa en hög intern kontroll. Årligen fastställs 
bolagets riskpolicy i dokumenten instruktion för risk, in-
struktion för utjämningslager, instruktion för placering av 
likvida medel, instruktion för likviditetsrisker samt risk-
hanteringsplanen. Riskansvarig i bolaget rapporterar di-
rekt till verkställande direktören och detta utgör en stående 
punkt på styrelsens möten. Den oberoende gransknings-
funktionen granskar på styrelsens uppdrag att bolagets 
riskhantering följer Finansinspektionens allmänna råd.

Finansiella risker
I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsris-
kerna av positionsrisk, valutarisk och av ränterisker. Av 
dessa är bolaget endast i begränsad omfattning exponerat 
för positions- och valutarisker.

Positionsrisk
Positionsrisk i aktieknutna instrument är risken för att 
drabbas av förluster på grund av ogynnsamma aktiekurs-
förändringar. Bolaget är endast i begränsad omfattning ex-
ponerat för aktiekursrisker då ingen egen handel bedrivs. 
Aktieinvest innehar ett utjämningslager som säkerställer 
kunders handel i AndelsOrder. Av styrelsen fastställda 
limiter begränsas dels det maximala marknadsvärdet för 
utjämningslagret och dels exponeringen i ett enskilt bolag 
till fastställt belopp. Positionsrisk i ränteknutna instrument 
är risken att drabbas av ogynnsamma kursförändringar. De 
begränsas av styrelsen fastställda limiter. Avsikten med in-
strumenten är att hålla dem till förfall.

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 fondlikvi-
der. Risken begränsas av styrelsen fastställda limiter som 
begränsar utjämningslagrets maximala marknadsvärde, 
samt av fastställda limiter för innehav i utländsk valuta.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktieinvests nuvarande och 
framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam 
förändring i räntan. Tillgångar och skulder löper företrä-
desvis med rörlig ränta och därav förekommer inga skill-
nader i bindningstid.

Kredit- och motpartsrisk
Med kredit-/motpartsrisk avses risken att drabbas av för-
luster till följd av att en gäldenär inte förmår att infria sina 

avtalade förpliktelser. Riskerna begränsas av att Aktiein-
vest använder sig av erkända clearingorganisationer som 
Euroclear för avveckling av utförda aktieaffärer. Bolaget 
är exponerat för kreditrisk i mycket begränsad omfattning, 
då ingen utlåningsverksamhet bedrivs.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken att fel eller brister i admi-
nistrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller för-
troendemässiga förluster. Verksamhetens mål är att stän-
digt förbättras med avseende på rutiner, tekniska system, 
rapportering, utbildning med mera. De operativa riskerna 
motverkas även genom en god intern kontroll.  Överträdel-
ser av etiska regler undviks genom information och utbild-
ning av personal om gällande etiska riktlinjer för all per-
sonal. Medarbetarnas kompetens och utbildning är viktig 
för hanteringen av operativa risker. Samtliga medarbetare 
vars arbetsuppgifter kräver det ska vara licensierade enligt 
SwedSecs ABs krav.

Likviditetsrisker
Risken för att Aktieinvests betalningsåtaganden vid för-
fall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel 
ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias 
alls. Aktieinvests likviditetsrisker är begränsade då bolaget 
är självfinansierat, inte är likviditetsförsörjare på markna-
den och dessutom inte bedriver någon utlåning eller egen 
handel. För att begränsa likviditetsriskerna genomförs 
löpande uppföljning av likviditetsmått och förebyggande 
åtgärder vilket är en viktig del av företagets riskhantering. 
Styrelsen granskar och godkänner minst en gång per år 
Aktieinvests finansierings- och likviditetsstrategi, samt 
fattar beslut om bolagets risktolerans. Aktieinvest sätter 
av minst fem procent av sina finansieringskällor (kort- 
och långfristiga lån) till en avskild likviditetsreserv bestå-
ende av högkvalitativa likvida tillgångar. God ekonomisk 
förvaltning och realistisk budgetering minskar företagets 
likviditetsrisk. Aktieinvest ska vara förberedd på tillfälliga 
fluktuationer i kassan och på externa störande faktorer.

Strategiska risker
Risk för förlust av nuvarande intäktsströmmar eller mis-
sade framtida intäktsmöjligheter p.g.a. förändrade mark-
nadsförutsättningar, t.ex. försämrad konjunktur, ökad kon-
kurrens, affärshämmande lagar/regler eller andra externa 
faktorer som negativt påverkar Aktieinvests affärsmodell. 
Strategisk risk omfattar även risken för att externa parter 
negativt påverkar Aktieinvests varumärke. Inom stra-
tegisk risk inryms även styrelsens, VDs och ledningens 
ansvar att planera, organisera, följa upp och kontrollera 
verksamheten.

Aktieinvests risker och riskhantering
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2010 2009
 1
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 78 104 71 858
 
RÖRELSEKOSTNADER   
Produktionskostnader  –7 129 –7 279
Övriga externa kostnader 4,7 –41 462 –41 942
Personalkostnader  5 –43 129 –45 715
Systemkostnader  6 –2 320 –3 014
Avskrivningar på anläggningstillgångar 7 –2 813 –2 453 

Rörelseresultat  –18 749 –28 545

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   
Utdelningar  8 4 623 5 644
Värdeförändring	av	finansiella	instrument	 8	 –	 –7	206
Realisationsresultat	av	finansiella	instrument	 8	 13	992	 17	313
Ränteintäkter  9 175 332
Räntekostnader 9 –2 –3
Övriga	finansiella	intäkter	 9	 16	 12

Resultat efter finansiella poster  55 –12 453

Skatt på årets resultat  10 –969 4 333

ÅRETS RESULTAT   –914 –8 120
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Koncernens balansräkning   
Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2010-12-31 2009-12-31

 1
TILLGÅNGAR 
  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella tillgångar  7 17 067 17 992
Materiella tillgångar 7 1 601 998
Finansiella tillgångar 11
Andelar i intresseföretag  50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 108 319 108 818
Summa anläggningstillgångar   127 037 127 858

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager  12 11 242 2 199
Kundfordringar  4 541 4 551
Övriga fordringar   1 546 2 078
Skattefordran  1 764 1 198
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 4 697 4 329
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  9 121 4 133
Kassa och bank  14 34 609 39 279
Summa omsättningstillgångar   67 520 57 767

Summa tillgångar   194 557 185 625

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

EGET KAPITAL  15 134 934 135 848

AVSÄTTNINGAR    
Uppskjuten skatt  16 2 907 2 253 
Övriga avsättningar
Utbildningsfond 17 9 113 10 488
Ständiga medlemmar  9 531 8 836
Summa avsättningar  21 551 21 577

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 18 808 594

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   4 020 2 288
Övriga kortfristiga skulder   13 510 7 674
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 19 734 17 644
Summa kortfristiga skulder   37 264 27 606
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   194 557 185 625

POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter 20 1 721 1 503 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2010 2009
 1
RÖRELSEINTÄKTER 
Nettoomsättning  3 26 765 26 439

RÖRELSEKOSTNADER   
Övriga externa kostnader  3, 4, 7 –17 114 –19 055
Personalkostnader  5 –11 804 –13 772

Rörelseresultat  –2 153 –6 388

FINANSIELLA POSTER   
Utdelningar  8 1 122 1 436
Värdeförändring	av	finansiella	instrument		 8	 –	 8	181
Realisationsresultat	av	finansiella	instrument	 8	 471	 176
Ränteintäkter/-kostnader  9 3 13
Övriga	finansiella	intäkter	 9	 16	 12

Resultat efter finansiella poster   –541 3 430
   
Skatt på årets resultat 10 –300 –378

ÅRETS RESULTAT   –841 3 052

Förbundets resultaträkning
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Belopp i tusen kronor  Tilläggsupplysning  2010-12-31 2009-12-31
 1
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Finansiella tillgångar 11
Andelar i koncernföretag   11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 33 589 31 623
Summa anläggningstillgångar   45 205 43 239

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kundfordringar   1 726 1 383
Fordran på koncernföretag   15 –
Skattefordran  913 396
Övriga fordringar   220 49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 950 1 225
Kassa och bank  14 3 524 3 550
Summa omsättningstillgångar   7 348 6 603

Summa tillgångar   52 553 49 842

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämt kapital 15 5 777 5 777
Fritt eget kapital  15 –2 553 –1 712
Summa eget kapital   3 224 4 065

AVSÄTTNINGAR   
Utbildningsfond 17 9 113 10 488
Ständiga medlemmar  9 531 8 836
Summa avsättningar  18 644 19 324

LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder 18 808 594

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   1 550 572
Skuld till koncernföretag   14 632 11 762
Övriga kortfristiga skulder   1 080 1 998
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 12 615 11 527
Summa kortfristiga skulder   29 877 25 859

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   52 553 49 842

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Förbundets balansräkning
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  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2010 2009 2010  2009
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat	efter	finansnetto		 55	 –12	453	 –541	 3	430

Skatt –315 –416 –300 –378

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar  2 813 2 453  
Realiserade	värdeförändringar	av	finansiella	instrument		 	 	 	
Orealiserade	värdeförändringar	av	finansiella	instrument	 –	 7	206	 	 –8	181
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet 2 553 –3 210  –841 –5 129

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet    
Ökning/minskning av varulager  –9 043 148 – –
Ökning/minskning av fordringar  –5 380 78 –771 2 334
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  9 658 –4 638 4 018 5 575

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –2 212 –7 622 2 406 2 780

Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 266 –265 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 225 –613
Försäljning av materiella tillgångar – 371 – –
Nettoförsäljningar/Anskaffningar 
av	finansiella	anläggningstillgångar	 499	 –15	640	 –1	966	 –1	124	

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –1 992 –16 147 –1 966 –1 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Ökning/minskning av långa skulder –466 –2 247 –466 –2 247
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –466 –2 247 –466 –2 247

Årets kassaflöde  –4 670 –26 016  –26 –591
Likvida medel vid årets ingång  39 279 65 295 3 550 4 141
Likvida medel vid årets utgång  34 609 39 279 3 524 3 550

Förändring likvida medel * –4 670 –26 016 –26 –591

* 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 FK AB, Börs-NM AB 
och	Deponova	AB	samt	Aktiespararnas	Investerings	AB.	Koncernredovisningen	har	upprättats	enligt	
förvärvsmetoden.	Detta	innebär	att	koncernens	eget	kapital	omfattar	Förbundets	eget	kapital	och	den	
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten. Koncernens obeskattade 
reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital, dels som uppskjuten skatteskuld. Från och med 
2005 sker ej längre uppdelning på bundet och fritt eget kapital i koncernens balansräkning.

Övriga redovisningsprinciper
Från och med 2009 redovisas marknadsnoterade instrument till det lägsta av anskaffningsvärde eller 
marknadsvärde. Värderingen sker enligt portföljmetoden, och nedskrivning till marknadsvärde sker om 
så bedöms erforderligt.

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	tio	år.

Fordringar	upptas	till	ett	belopp	med	vilket	det	beräknas	inflyta.

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

Tilläggsupplysningar
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Belopp i tusen kronor  2010 2009 
Medlemsintäkter  18 842 18 614
Övriga intäkter  768 270
Summa 19 610  18 884

Intressebevakning
Kostnader  –3 873 –4 562

Information/utbildning 
Intäkter  16 779 15 772
Kostnader  –32 516 –34 347
Summa –15 737 –18 575

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter  38 358 34 419 
Ränteintäkter  1 519 1 559
Kostnader  –35 090 –32 865
Kostnader för systemutveckling  –2 320 –3 014
Summa 2 467 99

Intressebolaget
Intäkter – 6
Kostnader  15 –
Finansiella intäkter/kostnader 8 –113
Summa 23 –107

Börs-NM
Intäkter  1 838 1 218 
Kostnader –1 694 –1 075
Ränteintäkter 4 8
Summa 148 151 

Övriga kostnader   
SARF/SAB-organisation  –6 080 –7 981
Administration  –8 957 –8 962
Marknadsföring  –1 395 –1 671
Medlemsservice/kundservice –4 847 –2 852
Nya målgrupper/kärngrupper – –2 965
Summa   –21 279 –24 431

Avskrivningar –96 –109

Rörelseresultat –18 737 –28 650
Finansiellt netto  18 792 16 197

Resultat efter finansiella poster  55 –12 453

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 5. Personal
  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010 2009 2010  2009 
Medelantal anställda  62 66 22 25
– varav kvinnor  31 35 12 13
– varav män  31 31 10 12
Ledande befattningshavare     
Totalt 6 8 5 7
– varav kvinnor – 2 – 2

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR     
Styrelse,	VD	och	vice	VD	 3	300	 3	419	 799	 891
Övriga anställda  24 467 26 602 6 575 8 041
Summa löner  27 767 30 021 7 374 8 932

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER     
Sociala avgifter  9 202 9 677 2 649 3 088
Pensionskostnader  4 255 4 368 1 084 1 242
Övriga personalkostnader 1 905 1 649 697 510
Summa personalkostnader  43 129 45 715 11 804 13 772

Not 4. Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning       Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010 2009 2010 2009
Ernst & Young AB     
Revisionsuppdrag 250 282 70 70
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 79 62 51 54 

Not 3. Försäljning och inköp mellan koncernföretag

  Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010 2009
Försäljning inom koncernen  2 157 2 074
Inköp inom koncernen 976 1 466
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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 kronor för hel- och 750 kronor för halvdag. För 
ordförande i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på 5 000 kronor.

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 (480) tusen kronor skulle utgå till förbundsstyrel-
sen, varav 200 (200) tusen kronor till ordföranden.

Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2010 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 FK AB har under året utgått ett arvode om totalt 431 (317) tusen kronor. Till 
styrelsens	ordförande,	Håkan	Gartell,	har	ett	arvode	på	100	(100)	tusen	kronor	utgått.

Till	förbundets	och	Servicebolagets	verkställande	direktör,	Günther	Mårder,	har	under	året	utgått	lön	
om	sammanlagt	949	(845)	tusen	kronor.	För	VD	är	uppsägningstiden	sex	månader,	och	för	förbundet	
är uppsägningstiden nio månader. 

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

Till	VD	i	Aktieinvest,	Andreas	Serrander,	har	under	året	utgått	lön	om	sammanlagt	928	(869)	tusen	
kronor.	Härutöver	disponerar	VD	fritt	en	tjänstebil.	För	VD	finns	också	pensionsutfästelse	motsvarande	
vad	som	ryms	inom	ramen	för	allmän	pensionsplan	(ITP).	För	VD	i	Aktieinvest	är	den	ömsesidiga	upp-
sägningstiden sex månader.

För	vice	VD	i	Aktieinvest	har	under	året	utgått	en	lön	om	sammanlagt	530	(457)	tusen	kronor.	För	vice	
VD	i	Aktieinvest	är	den	ömsesidiga	uppsägningstiden	sex	månader.	

Med vice verkställande direktör avses ställföreträdande verkställande direktör.
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Koncernen 2010 

Ersättningar till koncernledning:
Belopp i kronor  Styrelsearvode/ Styrelsearvode/ Kommitté- Arvode för * Övrig Pensions-  Summa
 grundlön grundlön arvoden bolagstämmo- förmån/ kostnad
 Förbundet/ Aktieinvest  bevakning ersättning
 Servicebolaget
Styrelsen
Johan Flodström, ordförande 100 000      100 000
Mats Ekberg 19 000   6 750   25 750
Lena	Clenander	 17	500	 	 	 	 	 	 17	500
Johan Johansson 20 500 58 333     78 833
Gösta	Carlberg	 27	000	 	 1	500	 	 	 	 28	500
Lars Milberg 20 500      20 500
Jessica von Otter 17 500      17 500 
Catarina	af	Sandeberg	 11	500	 	 	 	 	 	 11	500
Thomas Ahlandsberg 20 500   6 000    26 500
Sören Rudmer 20 500  16 500    37 000
Mauritz Sahlin 42 000  6 750    48 750
Magnus Forhammar 17 500   4 500   22 000
Ingemar	Gustafsson	 20	500	 	 	 	 	 	 20	500
Inger Eriksson 27 000  12 000    39 000
Malin Holm    3 750   3 750
VD 
Günther	Mårder	 949	200	 	 	 	 	 168	514	 1	117	714
Övriga ledande befattningshavare 
Fem personer 2 677 793 927 529   273 091 970 144 4 848 557
Summa 4 008 493 985 862 42 750 15 000 273 091 1 138 658 6 463 854

Ersättningarna ovan avser utbetalningar som gjorts under 2010. 
*	Övriga	förmåner	under	VD	och	övriga	ledande	befattningshavare	avser	tjänstebil.

Sjukfrånvaro i förbundet

  2010 2009
Total sjukfrånvaro, korttids, (%) 0,54 0,58

•	sjukfrånvaro	för	män	 0,07	 0,30
•	sjukfrånvaro	för	kvinnor	 0,91	 0,82
•	anställda	–29	år	 0,0	 0,0
•	anställda	30–49	år	 0,0	 0,0
•	anställda	50–	år	 0,24	 0,52

Not 6. Systemkostnader

För 2010 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest om 2 320 (3 014) tusen kronor 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	nyttjande-
perioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten i det nya Aktieinvestsystemet är bedömd till tio år. Övriga 
redovisningsprinciper. Tilläggsinvesteringar i Aktieinvestsystemet bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år från dess att den 
immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. Anskaffningsvärdet av Aktieinvestsystemet uppgick per 2010-12-31 till 38 342 tusen 
kronor,	och	ackumulerade	avskrivningar	till	21	363	tusen	kronor.	Goodwillvärdet	är	hänförbart	till	förvärvet	av	Deponova	AB	och	
skrivs av på tio år.

 Koncernen
Belopp i tusen kronor  2010-12-31 2009-12-31
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde   435 435
Utgående anskaffningsvärde   435 435
Planenligt nettovärde 435 435

Ingående avskrivningar   304 261
Årets avskrivningar 43 43
Utgående ackumulerade avskrivningar   347 304

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 88 131
 
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  38 017 37 405
Inköp  1 225 612
Utgående ackumulerade anskaffningar  39 242 38 017

Ingående avskrivningar  20 156 18 172
Årets avskrivningar  2 107 1 984
Utgående ackumulerade avskrivningar  22 263 20 156

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  16 979 17 861

MATERIELLA TILLGÅNGAR   
Ingående anskaffningsvärde  13 580 20 922
Inköp  1 266 265
Försäljningar och utrangeringar – –7 607
Utgående ackumulerade anskaffningar  14 846 13 580

Ingående avskrivningar  12 582 19 393
Årets avskrivningar  663 426
Försäljningar och utrangeringar – –7 237
Utgående ackumulerade avskrivningar  13 245 12 582

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE  1 601 998
 
Leasing
Leasingkostnader i förbundet uppgår till 423 (438) tusen kronor. Koncernen har belastats med motsvarande kostnader innevarande 
år med 821 (858) tusen kronor. Anskaffningskostnader för leasingobjekt i förbundet beräknas till 1 314 (1 512) tusen kronor. 
Koncernens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 2 712 (3 460) tusen kronor. Återstående kontraktsperioder varierar 
mellan 3 och 34 månader.

Hyreskontrakt lokaler  
Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 942 (1 131) tusen kronor. Koncernens hyreskostnader uppgår till 3 406 (4 212) tusen 
kronor. Koncernens hyresavtal löper fram till och med 30 juni 2013.
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Not 9. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010 2009  2010  2009
Ränteintäkter 175 332 4 15
Räntekostnader –2 –3 –1 –2
Övriga	finansiella	intäkter	 16	 12	 16	 12

Not 8. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar
  Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2010 2009 2010 2009
Utdelning på placerings- och bevakningsportföljen  4 623 5 644 1 122 1 436
Orealiserad värdeförändring på värdepapper  – –7 206 – 8 181
Realiserade vinster på försäljning av värdepapper 15 681 23 229 542 946
Realiserade förluster på försäljning av värdepapper –1 689 –5 916 –71 –770

Not 10. Skatt på årets resultat
  Koncernen Förbundet*

Belopp i tusen kronor  2010 2009  2010  2009
Skatt, aktuell  –315 –416 –300 –378
Skatt, uppskjuten  –654 4 749 – –
Summa skatt  –969 4 333 –300 –378

* Förbundet är skattepliktigt endast för resultat från kapitalförvaltning.
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Not 11. Finansiella anläggningstillgångar 
 
Förbundet 

AKTIER I DOTTERFÖRETAG
Aktiespararnas Service AB
Org. nr: 556193-7078
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31 
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 tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31
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 tusen kronor 2010-12-31 2009-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 100 000 100 000

Aktieinvest FK AB
Org. nr: 556072-2596
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2010-12-31 2009-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 200 000 200 000

Deponova AB
Org nr: 556576-4155
Säte: Stockholm         
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31 
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000

Aktiespararnas Investerings AB
Org nr: 556401-2978
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31 
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 %  100 % 
Antal andelar 2 500 2 500
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ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
   
 Marknadsvärde Anskaffningsvärde
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31 
Förbundets bevakningsportfölj  2 425 2 097 1 078 1 085
Förbundets placeringsportfölj  39 493 31 093 32 371 30 398
Stipendiefond 218 175 140 140
Summa 42 136 33 365 33 589 31 623 

Koncernen 

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Börs-SM AB
Org nr: 556502-9088
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2010-12-31  2009-12-31 
Kapitalandel 50 % 50 %
Rösträttsandel 50 % 50 %
Antal andelar 500 500 
Bokfört värde 50  50

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
  
 Marknadsvärde Anskaffningsvärde
Belopp i tusen kronor 2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31 
Förbundets bevakningsportfölj 1/ 2 425 2 097 1 078 1 085
Förbundets placeringsportfölj 
(se	specifikation	på	sidan	47)	 39	493	 31	093	 32	371	 30	398
Stipendiefond 218 175 140 140
Aktiespararnas Intresse AB:s aktieinnehav  495 403 163 158
Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj   
(se	specifikation	på	sidan	47)		 137	354	 122	543	 74	567	 77	037
Summa 179 985 156 311 108 319 108 818

1/ Förbundets bevakningsportfölj utgörs av ett antal aktier i samtliga marknadsnoterade företag.
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Förbundets placeringsportfölj
   Marknadsvärde 2010-12-31

Aktieslag  Antal  Tusen kronor 
ABB 8 064 1 223
Atlas	Copco	B	 11	729	 1	784
Billerud 21 237 1 237
Elekta B 7 389 1 912
H&M B 7 247 1 623
Handelsbanken A 5 717 1 229
Nibe B 12 601 1 295
Kinnevik B 9 738 1 334
Ratos B 10 920 2 719
Skanska B 11 652 1 553
Summa  15 909
Aktiefonder  
Aktiespararna Topp Sverige 2 351 357 23 584
Summa  39 493  

Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj
   Marknadsvärde 20010-12-31

Aktieslag  Antal  Tusen kronor
Alfa Laval 30 000 4 251
Astra	Zeneca	PLC	 12	000	 3	712
Atlas	Copco	B	 50	000	 7	605
Avanza 167 366 39 164
Alltele 100 000 1 310
Getinge	B	 27	777	 3	914
H&M B 20 000 4 480
Holmen B 20 000 4 428
Industrivärden A 50 000 5 995
Investor B 40 000 5 756
JM 20 000 3 150
Lundbergföretagen B 10 000 5 000
Meda A 40 000 2 048
Securitas B 30 000 2 359
SKF B 20 000 3 832
Sandvik 70 000 9 177
Scania B 40 000 6 188
Skanska B 35 000 4 665
SSAB A 40 000 4 520
SW Orphan Biovitrum 70 000 2 835
Summa  124 389 

Övriga innehav
Företagscertifikat
Trelltr  12 965
Totalsumma  137 354  
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Sammanställning finansiella tillgångar          
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31 2009-12-31
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärde 108 818 93 178 31 623 30 499
Nettoanskaffningar/Försäljningar  –499 15 640 1 966 1 124
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  108 319 108 818 33 589 31 623

Redovisat värde på aktier i dotterföretag     
och intresseföretag* 50 50 11 616 11 616
Summa redovisat värde av finansiella    
anläggningstillgångar  108 369 108 868 45 205 43 239
 
* Aktier i dotterföretag och intresseföretag redovisade till anskaffningsvärden i enlighet med bestämmelserna  
i Årsredovisningslagen.

Not 12. Varulager 
Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest FK AB är värderat till marknadsvärde per balansdagen, belopp  
10 955 (1 822) tusen kronor. Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde, belopp 287 (377) tusen kronor.

Not 13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010-12-31 2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31
Upplupna intäkter  1 955 1 272 41 30
Förutbetalda kostnader  2 742 3 057 909 1 195
Summa  4 697 4 329 950 1 225

Not 14. Kassa och bank
 Koncernen Förbundet

Belopp i tusen kronor  2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 
Kassa  16 25 8 8
Bankräkning  31 523 36 018 1 066 1 603
Plusgiro  3 006 3 178 2 386 1 881
Stipendiefond 64 58 64 58
Summa  34 609 39 279 3 524 3 550 
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Not 15. Eget kapital
Koncernen
Belopp i tusen kronor Resursfond Bundna reserver Övriga fonder* Fria reserver Totalt
IB 2010-01-01  4 000 5 509 1 777 124 562 135 848
Förskjutning mellan  
bundna och fria reserver   1 835  –1 835
Årets resultat     –914 –914
UB 2010-12-31  4 000 7 344 1 777 121 813 134 934

Förbundet
Belopp i tusen kronor  Resursfond  Övriga fonder* Balanserade Årets Totalt
    resultat  resultat 
IB 2010-01-01  4 000 1 777 –4 764 3 052 4 065
Vinstdisposition    3 052 –3 052
Årets resultat     –841 –841
UB 2010-12-31 4 000 1 777 –1 712 –841 3 224

*	Riskfonden	(1	684	tusen	kronor)	är	avsedd	att	finansiera	juridiska	utredningar	och	processer	av	principiell	betydelse	för	förbundet	och	
dess medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning. Resterande medel (93 tusen kronor) utgörs av Stipendiefonden.

Not 16. Uppskjuten skatt 

  Koncernen  Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31 2009-12-31
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till:
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 2 907 2 253 – –
Summa  2 907 2 253 – –
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Not 17. Övriga avsättningar
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31 
Utbildningsfond* 9 113 10 488 9 113 10 488

* Utbildningsfondens syfte är att under en tioårsperiod bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar  
om privatekonomi och enskilt aktiesparande.

Not 18. Långfristiga skulder
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31 
Treårsmedlemskap (förfaller löpande 1–3 år)  770 406 770 406
Pensionsskuld 38 188 38 188
Summa 808 594 808 594

Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor  2010-12-31  2009-12-31  2010-12-31  2009-12-31 
Upplupna semesterlöner  3 730 3 704 1 446 1 379
Upplupna arbetsgivaravgifter  1 114 985 271 312
Upplupna styrelsearvoden  863 858 412 396
Förutbetalda medlemsavgifter  9 484 8 413 9 484 8 413
Övriga förutbetalda intäkter 1 581 696 – –
Övriga reserveringar  2 962 2 988 1 002 1 027
Summa  19 734 17 644 12 615 11 527

Not 20. 

Beloppet avser säkerheter ställda i Aktieinvest för handeln i likvida medel och redovisas under kassa och bank.
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Revisorer
Ordinarie: Svante Nylén, auktoriserad revisor i Ernst & Young AB, Elisabeth Raun, auktoriserad revisor i Ernst & Young AB.
Suppleanter: Maria Wallinder, godkänd revisor i Ernst & Young AB, Lars Olov Steen, auktoriserad revisor i Ernst & Young AB.

49



El
va

år
sö

ve
rs

ik
t f

ör
 k

on
ce

rn
en

B
el

op
p 

i t
us

en
 k

ro
no

r 
20

10
 

20
09

  
20

08
 

20
07

 
20

06
 

20
05

 
20

04
* 

20
03

 
20

02
 

20
01

 
20

00
U

r r
es

ul
ta

tr
äk

ni
ng

en
R

ör
el

se
ns

 in
tä

kt
er

 
78

 1
04

 
71

 8
58

 
88

 0
50

 
10

0 
31

6 
93

 3
78

 
85

 2
43

 
79

 6
61

 
78

 5
27

 
89

 5
52

 
98

 3
20

 
20

7 
05

7
R

ör
el

se
ns

 k
os

tn
ad

er
 

–9
4 

04
0 

–9
7 

95
0 

–1
17

 6
62

 
–1

21
 5

37
 

–1
23

 7
70

 
–1

05
 2

64
 

–9
6 

14
1 

–9
7 

24
2 

–1
11

 6
71

 
–1

19
 5

57
 

–2
02

 1
67

R
ör

el
se

re
su

lta
t f

ör
e 

av
sk

riv
ni

ng
ar

 
–1

5 
93

6 
–2

6 
09

2 
–2

9 
61

2 
–2

1 
22

1 
–3

0 
39

2 
–2

0 
02

1 
–1

6 
48

0 
–1

8 
71

5 
–2

2 
11

9 
–2

1 
23

7 
4 

89
0

Av
sk

riv
ni

ng
ar

 
–2

 8
13

 
–2

 4
53

 
–5

 1
49

 
–4

 6
81

 
–4

 5
73

 
–4

 2
32

 
–4

 3
86

 
–1

 1
95

 
–2

 2
90

 
–2

 0
01

 
–2

 3
94

R
ör

el
se

re
su

lta
t f

ör
e 

av
sä

ttn
in

g 
til

l u
tb

ild
ni

ng
sf

on
d 

–1
8 

74
9 

–2
8 

54
5 

–3
4 

76
1 

–2
5 

90
2 

–3
4 

96
5 

–2
4 

25
3 

–2
0 

86
6 

–1
9 

91
0 

–2
4 

40
9 

–2
3 

23
8 

2 
49

6
Av

sä
ttn

in
g 

til
l u

tb
ild

ni
ng

sf
on

d 
– 

– 
– 

– 
–1

5 
00

0 
– 

– 
– 

– 
– 

–
R

ör
el

se
re

su
lta

t e
fte

r a
vs

ät
tn

in
g 

til
l u

tb
ild

ni
ng

sf
on

d 
–1

8 
74

9 
–2

8 
54

5 
–3

4 
76

1 
–2

5 
90

2 
–4

9 
96

5 
–2

4 
25

3 
–2

0 
86

6 
–1

9 
91

0 
–2

4 
40

9 
– 

23
 2

38
 

2 
49

6
Jä

m
fö

re
ls

es
tö

ra
nd

e 
po

st
er

 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 
– 

– 
– 

20
1 

63
8

Fi
na

ns
ne

tto
 

18
 8

04
 

16
 0

92
 

–6
6 

73
4 

8 
96

5 
67

 2
99

 
10

2 
46

8 
46

 7
57

 
14

 0
67

 
–1

8 
68

9 
4 

57
5 

1 
08

8
R

es
ul

ta
t f

ör
e 

sk
at

t 
55

 
–1

2 
45

3 
–1

01
 4

95
 

–1
6 

93
7 

17
 3

34
 

78
 2

15
 

25
 8

91
 

–5
 8

43
 

–4
3 

09
8 

–1
8 

66
3 

20
5 

22
2

Sk
at

t 
–9

69
 

4 
33

3 
22

 0
53

 
2 

00
5 

–1
2 

56
4 

–1
6 

34
5 

–9
 2

67
 

2 
63

4 
5 

18
1 

4 
54

7 
–5

7 
63

8
Å

R
ET

S 
R

ES
U

LT
AT

 
–9

14
 

–8
 1

20
 

–7
9 

44
2 

–1
4 

93
2 

4 
77

0 
61

 8
70

 
16

 6
24

 
–3

 2
09

 
–3

7 
91

7 
–1

4 
11

6 
14

7 
58

4 

U
r b

al
an

sr
äk

ni
ng

en
 

 
 

 
 

 
 

 
Li

kv
id

a 
m

ed
el

 
34

 6
09

 
39

 2
79

 
65

 2
95

 
66

 6
62

 
43

 0
45

 
58

 0
32

 
39

 6
94

 
28

 4
09

 
42

 7
02

 
82

 5
79

 
20

2 
17

3
Ö

vr
ig

a 
om

sä
ttn

in
gs

til
lg

ån
ga

r 
32

 9
11

 
18

 4
88

 
18

 7
14

 
32

 6
86

 
24

 8
42

 
16

 6
94

 
13

 1
60

 
18

 5
29

 
24

 1
85

  
22

 6
47

 
21

 3
95

Ak
tie

r o
ch

 a
nd

el
ar

 
10

8 
36

9 
10

8 
86

8 
10

0 
43

5 
19

7 
50

0 
24

7 
07

8 
21

6 
97

7 
14

6 
98

0 
92

 0
94

 
81

 4
32

 
90

 1
05

 
79

 2
24

Ö
vr

ig
a 

an
lä

gg
ni

ng
st

illg
ån

ga
r 

18
 6

68
 

18
 9

90
 

20
 9

36
 

24
 3

23
 

27
 6

30
 

29
 1

29
 

31
 9

84
 

35
 8

53
 

36
 4

69
 

39
 2

63
 

12
 1

23

Su
m

m
a 

til
lg

ån
ga

r 
19

4 
55

7 
18

5 
62

5 
20

5 
38

0 
32

1 
17

1 
34

2 
59

5 
32

0 
83

2 
23

1 
81

8 
17

4 
88

5 
18

4 
78

8 
 

23
4 

59
4 

31
4 

91
5

Ko
rtf

ris
tig

a 
sk

ul
de

r 
37

 2
64

 
27

 6
06

 
32

 2
44

 
42

 6
90

 
36

 7
48

 
41

 9
53

 
31

 6
95

 
30

 2
01

 
34

 3
00

 
42

 2
32

 
10

3 
39

1
Av

sä
ttn

in
ga

r/L
ån

gf
ris

tig
a 

sk
ul

de
r 

22
 3

59
 

22
 1

71
 

29
 1

68
 

55
 0

71
 

67
 5

05
 

45
 3

07
 

28
 4

22
 

11
 7

26
 

13
 8

59
 

17
 9

88
 

22
 3

16
Eg

et
 k

ap
ita

l  
13

4 
93

4 
13

5 
84

8 
14

3 
96

8 
22

3 
41

0 
23

8 
34

2 
23

3 
57

2 
17

1 
70

1 
13

2 
95

8 
13

6 
62

9 
17

4 
37

4 
18

9 
20

8

Su
m

m
a 

sk
ul

de
r o

ch
 e

ge
t k

ap
ita

l 
19

4 
55

7 
18

5 
62

5 
20

5 
38

0 
32

1 
17

1 
34

2 
59

5 
32

0 
83

2 
23

1 
81

8 
17

4 
88

5 
18

4 
78

8 
23

4 
59

4 
31

4 
91

5
M

ed
el

an
ta

l a
ns

tä
lld

a 
62

 
66

 
74

 
70

 
63

 
60

 
58

 
64

 
66

 
73

 
91

Su
m

m
a 

lö
ne

r 
27

 7
67

 
30

 0
21

 
32

 0
25

 
30

 5
73

 
27

 6
29

 
25

 8
89

 
23

 8
47

 
24

 3
39

 
24

 9
92

 
26

 5
78

 
33

 5
23

An
ta

l m
ed

le
m

m
ar

 
70

 2
44

 
71

 7
44

 
77

 0
31

 
77

 2
74

 
76

 9
96

 
80

 1
46

 
85

 0
96

 
90

 3
56

 
10

4 
06

5 
11

7 
86

9 
14

1 
52

6

* F
rå

n 
20

04
 ti

ll o
ch

 m
ed

 2
00

8 
 in

gå
r o

re
al

is
er

ad
e 

vä
rd

ef
ör

än
dr

in
ga

r p
å 

ko
nc

er
ne

ns
 in

ne
ha

v 
av

 m
ar

kn
ad

sn
ot

er
ad

e 
vä

rd
ep

ap
pe

r i
 å

re
ts

 re
su

lta
t s

am
t i

 a
kt

ie
r o

ch
 a

nd
el

ar
 i 

ba
la
ns
rä
kn
in
ge
n.
	F
rå
n	
oc
h	
m
ed
	2
00
9	
re
do
vi
sa
s	
m
ar
kn
ad
sn
ot
er
ad
e	
fin
as
ie
lla
	in
st
ru
m
en
t	t
ill	
de
t	l
äg
st
a	
av
	a
ns
ka
ffn
in
gs
vä
rd
e	
el
le
r	m

ar
kn
ad
sv
är
de
.

50


