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Aktiespararna

2001 – sämre än väntat
Uppdraget
Grunden för Aktiespararnas verksamhet är den enskildes
rätt att fritt äga och förfoga över sina aktier.

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för
enskilda aktiesparare. Aktiespararnas uppdrag är att
verka för bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas
aktiesparande.

Aktiespararna verkar för en bättre miljö för enskilt
aktieägande genom att bedriva intressebevakning gente-
mot politiker, aktiemarknadens aktörer och börsbolagen .

Genom tidningen Aktiespararen, 1 100 lokala träffar och
Aktiespararna Kunskap informeras och utbildas Aktie-
spararnas medlemmar i syfte att förbättra deras förmåga
att framgångsrikt spara i aktier.

Aktiespararna erbjuder medlemmarna via
Aktiesparinvest aktiespartjänster anpassade till ett lång-
siktigt sparande.

År 2001 – Aktiespararnas 35:e verksamhetsår – var ett
år då vi arbetade för våra mål i hård motvind. Tack vare en
solid ekonomi och många hängivna personliga insatser
kunde vi fortsätta vårt viktiga arbete för våra medlemmar
med oförändrad ambitionsnivå.

Börsnedgången slog hårt
2001 blev sämre än t o m pessimisterna förutsade. En dju-
pare och längre konjunkturnedgång i kombination med de
tragiska händelserna i New York den 11 september satte
djupa spår i börsutvecklingen. Den 21 september nådde
börsen årslägsta, –36 procent. Slutfacit för hela 2001 blev
–17 procent för generalindex.

Börsutvecklingen påverkade kraftigt Aktiespararnas
alla verksamheter. Den medlemsminskning i form av lägre
förnyelsegrad av medlemskap som började i december
2000 fortsatte under hösten 2001. På helårsbasis sjönk
antalet medlemmar från 141 526 till 117 869, en minskning
som var lika stor som börsnedgången, –17 procent. Den
relativt sett största minskningen svarade ungdomar och
nyblivna medlemmar för. Detta är i linje med erfarenhe-
terna från tidigare stora börsnedgångar.

Börsnedgången slog också hårt mot tidningen Aktie-
spararens annonsvolym, Aktieskolans deltagarantal,
handelsvolymerna i Aktieinvest och Fonden Topp
Sverige. Aktieskolans deltagarantal sjönk till en tredjedel
av föregående års antal. Tidningens annonsvolym sjönk i
likhet med andra liknande tidningar med en tredjedel.

Trots motgångar genomfördes betydande satsningar i
alla verksamheter. Aktiespararna Kunskap utvecklade ett
nytt paket för medlemsutbildning, Aktiekunskap ABC och
de företagsinriktade kurserna ökade i antal och omfatt-
ning. Tidningen fick ny redaktion. Lars Torekull, som
efter fyra års förtjänstfulla insatser gick i pension, efter-
träddes som chefredaktör av Gunnar Johansson. Tidning-
ens innehåll och layout utvecklades. I Aktiesparinvest
fortsatte arbetet med det nya Aktieinvestsystemet som
kommer att ge medlemmarna väsentligt bättre möjligheter
att rationellt köpa och sälja delar av aktieposter.

Trots motgångar genomfördes betydande
satsningar i alla förbundets verksamheter.

Deltagarantalet på lokalavdelningarnas aktieträffar
sjönk som mest med mellan 30 och 40 procent, även om
en viss förbättring inträdde under senhösten. Glädjande
nog lyckades ledningsgrupperna genom hängivet, frivil-
ligt arbete hålla antalet träffar på i stort sett oförändrad
nivå jämfört med rekordåret 2000, då totalt 1 100 träffar
arrangerades.

Intressebevakningen påverkades av börsnedgången
genom att Rådgivningen fick fler klagomålsärenden att
hantera. Bolagsbevakningen var intensiv – ca 440 bo-
lagsstämmor bevakades. Även bolagsstämmorna prägla-
des av stämningen på börsen. Förutom aktieskattefrågan
satsades också en hel del resurser på att övertyga politi-
ker och sakkunniga om behovet av en lagreglering av
bankernas finansiella rådgivning.

Planer för 2002
Förbundets verksamheter, intressebevakning och med-
lemsaktiviteter, kommer under 2002 att drivas på ungefär
samma nivå som 2001. Arbetet med att utveckla dessa
verksamheter fortsätter likaså. En del besparingar är dock
oundvikliga till följd av att medlemsintäkterna pga årets
medlemstapp minskar även 2002 med minst 3 Mkr.

Samtidigt är det viktigt att också skapa ökade intäkter.
Det innebär mer ansträngningar för att värva och behålla
medlemmar och fortsatt kvalitetsutveckling av förbundets
olika medlemsförmåner, som t ex aktieträffarna och tid-
ningen. Den innehålls- och layoutmässiga satsningen på
Aktiespararen fortsätter även 2002. Den tidigare utlovade
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starten av webbtidningen genomförs. En ny marknads-
chef och en ny försäljningsorganisation ska sörja för att
annonsintäktskurvan vänder upp.

Aktiespararna Kunskap räknar med att 2002 få skörda
frukterna av årets stora satsning på en ny medlemsut-
bildning,  Aktiekunskap ABC. Förlagets sortiment är väl-
utvecklat och nu samordnat med Unga Aktiesparares
Finansbokhandel. Företagsutbildningen arbetar hårt för
att flytta fram positionerna på den nya marknaden för
licensieringsutbildning.

År 2002 blir det nya Aktieinvestsystemet färdigt och
ska bl a via fritidssäljare säljas in till nya och gamla kun-
der. Satsningen på det nya systemet är unik i förbundets
historia. Det totala investeringsbeloppet bedöms uppgå
till ca 46 Mkr. Det nya Aktieinvestsystemet ska ge med-
lemmarna förbättrad service och kommer att kunna er-
bjuda nya tjänster. Genom att Aktiesparinvest är delägare
i det bolag som säljer den generella delen av systemet till
andra aktörer på finansmarknaden, kan väsentliga intäkter
erhållas om bolaget har framgång.

Ett särskilt projekt och utmaning utgör arrangemanget
av WFIC (World Federation of Investors) kongress i
Stockholm 6 – 9 juni och som förbundet står värd för.

Förbundets ekonomi
2001 års förlust blev rekordstor. Förlusten uppgick till ca
19 Mkr efter finansiella poster. För 2002 förutses en för-
lust på ca 10 Mkr.

Det nya Aktieinvestsystemet ska ge medlem-
marna förbättrad service och kommer att kunna
erbjuda nya tjänster.

Dessa förluster är möjliga att bära endast tack vare att
Aktiespar Fondkommission såldes under år 2000. Det
kapital denna affär inbringade möjliggör för förbundet att
dels föra en överbryggningspolitik, dels genomföra vik-
tiga framtidssatsningar. Det förhållandet att förbundet
inte tvingas till mycket drastiska nedskärningar är således
helt betingat av att Aktiespar Fondkommission såldes vid
rätt tidpunkt. Tillgången till ekonomiska reserver är dock
inget skäl för att avstå från möjliga besparingsåtgärder.
Därför har samtliga verksamheter inlett besparingspro-
gram av varierande storlek och som får full effekt under
2002. De samlade besparingarna uppgår till ca 10 Mkr på
årsbasis.

Förbundets och servicebolagets placeringskapital för-
valtas av en av styrelserna nybildad Finanskommitté. Till
ledning för kommitténs placeringar ligger en kapitalför-
valtningsinstruktion. Av disponibla placeringsmedel hade
t o m år 2001 21,3 Mkr placerats i aktier.

Om botten på börskurvan inträffade den 21 september
2001 – mycket talar för det – bör en viss återhämtning
kunna ske under 2002. Medlemsantalet bör kunna stabili-
seras efter åtminstone andra kvartalet 2002.

Annonstappet bör bromsas upp och kunna vända upp
under andra halvåret 2002. Går vi in i en uppåtgående
börstrend bör också medlemsutbildningen och inte minst
Aktieinvest kunna öka sina verksamheter under 2002.
Risken är dock att återhämtningen sker långsamt och att
vi därför får vänta till 2003 innan marknaden blir riktigt
positiv, sett ur ett förbundsperspektiv. År 2003 bör det
också vara möjligt att ånyo uppnå ett positivt resultat.
Till dess gäller att hushålla extra försiktigt med förbun-
dets resurser.

De omständigheter som alla ideellt arbetande i lokal-
avdelningarna fått verka under detta år har inte bjudit på
några lättköpta segrar. Det är desto mer beundransvärt
när vi kan konstatera att verksamheten i avdelningarna
har hållit samma intensitet och kvalitet som de senaste
åren. Tack för ett väl utfört arbete!

Sten Trolle Lars-Erik Forsgårdh
Ordförande Verkställande direktör
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Väsentliga händelser under året
Trots en väl fungerande organisation och nya produkter
kunde förbundet inte stå opåverkat av den kraftiga börs-
nedgång som inleddes våren 2000. Den  resulterade i att
förbundets medlemsantal minskade till 117 869 (141 526).

Förbundet avlämnade sitt remissvar på Aktiebolags-
kommitténs slutbetänkande. Det fokuseras på frågor som
har stor betydelse för mindre aktieägare.

Förbundet bevakade under året ca 440 bolagsstämmor.
Frågor av principiell betydelse var främst målet för för-
bundets agerande på bolagsstämmorna. Ett standardise-
rat system för förberedelse av förbundets ställningsta-
gande vid bolagsstämmobevakningen infördes.

Lokalavdelningsaktiviteten var oförändrat hög. Dock
medförde börsnedgången färre deltagare vid de ca 1 100
aktieträffar som förbundets 154 avdelningar anordnade.
Sammanlagt sju Aktiedagar med investerarmässor arrang-
erades i regionerna och elva evenemang i Stockholm.

Tidningen Aktiespararen drabbades av den allmänna
annonsnedgången. Som en följd av det vikande med-
lemsantalet sjönk även antalet TS-kontrollerade exemplar
till 115 400 (129 000).

Aktiespararna Kunskaps verksamheter påverkades
starkt av börsnedgången. Under året uppgraderades
Aktieskolans utbildningsmaterial och 3 500 (11 000) aktie-
sparare utbildades med materialet genom studieförbun-
den. Den totala försäljningen minskade med 31 procent
till 9,8 Mkr (14,2 Mkr).

De försämrade marknadsförutsättningarna påverkade
Aktiesparinvests lönsamhet. Antalet deltagare i Börs-SM
minskade till drygt 18 000 depåer mot 48 000 rekordåret
2000. Indexfonden Aktiespararna Topp Sverige förval-
tade vid årsskiftet 322 Mkr (286 Mkr). Aktiesparinvests
resultat före dispositioner var 0,25 Mkr (215,1 Mkr inkl
resultatet av försäljningen av Aktiespar Fond-
kommission).

Utvecklingen av det nya depåsystemet fortlöpte under
året och det kommer att färdigställas under 2002. Det
totala investeringsbeloppet för utvecklingen av det nya
systemet bedöms komma att uppgå till ca 46 Mkr. Syste-
met kommer att öka Aktiesparinvests konkurrenskraft
och därmed dess lönsamhet. Sedan början av 2001 äger
Aktieinvest 33,4 procent av det bolag, Deponova AB,
som utvecklar och äger systemet.

Förvaltningsberättelse
Ekonomi
Den upprättade koncernredovisningen omfattar Sveriges
Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterbolaget
Aktiespararnas Service AB och dotterdotterbolaget
Aktiesparinvest AB, Aktiesparinvests dotterbolag Aktie-
spararnas Investerings AB samt Aktiespararnas Intresse
AB. De två senare bolagen bedrev ej verksamhet 2001.

Koncernens intäkter var 98 320 tkr (207 057 tkr). För-
bundets intäkter var 35 905 tkr (35 943 tkr).

Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader minskade från 205 222 tkr 2000 till –18 663 tkr. Kon-
cernens resultat efter skatt minskade från 147 584 tkr 2000
till –14 116 tkr.

Förbundets resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader var 2001 –1 263 tkr (1 814 tkr). Förbundets resultat
efter skatt var –1 599 tkr (1 239 tkr).

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
82 579 tkr (202 173 tkr) varav 2 800 tkr var pantsatta som
säkerhet för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests
likvidbank till förmån för Värdepapperscentralen AB.
Förbundets och servicebolagets likvida medel uppgick
vid årsskiftet till 63 887 tkr. Aktiesparinvests likvida medel
var 18 611 tkr.

Värdet av förbundets, intressebolagets och service-
bolagets samlade placeringar i börsaktier var vid årsskif-
tet 84 377 tkr (82 335 tkr). Det bokförda värdet var 89 901
tkr (79 057 tkr). Placeringarna i börsaktier är långsiktiga
och utgör en anläggningstillgång. Eftersom aktiernas
värdeminskning inte betraktas som bestående har inte
någon nedskrivning av aktiernas bokförda värde genom-
förts. Under året såldes börsaktier till ett sammanlagt
värde av 1 405 tkr (2 867 tkr) respektive förvärvades börs-
aktier till ett värde av 10 881 tkr (70 817 tkr). Under året
utsågs en Finanskommitté som under styrelserna i för-
bundet och servicebolaget ansvarar för koncernens sam-
lade placeringar. En placeringsinstruktion fastställdes av
styrelserna till ledning för Finanskommittén.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat –1 599 tkr balanseras i
ny räkning. Inga avsättningar till bundna fonder föreslås.
De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 14 883 tkr.
Koncernens disponibla vinstmedel uppgår till 131 159 tkr.
Beträffande koncernens och förbundets resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggs-
upplysningar.
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Organisation och personal
Förbundet och servicebolaget
Förbundets organisation (inkl servicebolaget) omfattar
fyra verksamhetsområden: intressebevakning, medlems-
aktiviteter, utbildning,  tidningen Aktiespararen samt
stabsfunktionerna  marknadsföring/medlemsservice och
ekonomi/administration. Varje verksamhet leds av en
verksamhetschef som tillsammans med VD ingår i förbun-
dets ledningsgrupp. En med Aktiesparinvest gemensam
IT-avdelning ansvarar för underhåll och support av all
dataverksamhet. Antal medarbetare som anges i rutorna
gällde 2001–12–31.

Aktiesparinvest
Verksamheten omfattar fyra verksamhetsområden;
Aktieinvest, Fondverksamhet, Samarbeten och Emittent-
service samt stabsfunktioner såsom IT, marknad och
ekonomi.

Vid utgången av 2001 var ca 100 000 privatkunder an-
slutna till Aktieinvest och Fondverksamheten samt i
aktiesparprogram för aktieägare i
några stora svenska börsbolag.

AKTIESPARARNA
VD Lars-Erik Forsgårdh

INTRESSEBEVAKNING
Chef Lars Milberg

6 medarbetare

MEDLEMSAKTIVITETER
Chef Susanne Brunner

7 medarbetare

AKTIESPARAREN
Chefredaktör

Gunnar Johansson
6 medarbetare

UTBILDNING
Chef

Christophe Génetay
6 medarbetare

MARKNADSFÖRING/
MEDLEMSSERVICE

Chef Claes-Göran Olsson
4 medarbetare

EKONOMI/
ADMINISTRATION

Chef Jan Matti
7 medarbetare

AKTIEINVEST
Chef Gunnar Dahlman

11 medarbetare

FONDEN
Chef Tobias Övelius

2 medarbetare

EKONOMI
Malin Tydal

1 medarbetare

IT
IT- och säkerhetschef

Kenneth Hansson
 2 medarbetare

MARKNAD
Chef och v VD

Rickard Linderoth
1 medarbetare

Personal förbundet och servicebolaget
Uppbyggnaden av organisationen för Aktiespararen och
Aktiespararna Kunskap krävde nyanställningar under
året. Åldersfördelningen är god. Personalhandboken
uppdaterades och en jämställdhetsplan utarbetades.

Personal Aktiesparinvest
Under hösten 2001 anpassades personalstyrkan till det
rådande konjunkturläget, varvid nio personer sades upp
pga arbetsbrist. Anpassningen genomfördes helt enligt
turordningsreglerna och utan att bolagets service till
kunderna påverkades.

Medeltal för 2001 2000
Antal anställda 45 40
varav kvinnor 49% 51%
Genomsnittligt antal anställningsår
   förbundet 7,5 6
   servicebolaget 4,5 5

Medeltal för 2001 2000
Antal anställda 28 51
Varav kvinnor 75% 69%
Genomsnittligt antal anställningsår 4,4

l
l

Förbundssekreterare
Sonja Callmer Olsson

AKTIESPARINVEST AB
VD Anna-Carin Söderblom
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Intressebevakningen
Äganderätt
Förbundet arbetade under 2001 med äganderättsfrågor
inom ramen för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandets arbete
har sin utgångspunkt i idéskrifterna Äganderätt, Immate-
riella rättigheter, Näringsfrihet, Privat äganderätt – en
medborgerlig rättighet och Programförklaring. Under
2001 reviderades skriften Privat äganderätt – en med-
borgerlig rättighet för att anpassas till det ökade arbetet
inom Ägarfrämjandet för att erhålla samma skydd för lös
egendom som för fast. Under året har också ett flertal
motioner författats i riksdagen för ett förstärkt skydd för
lös egendom.

Det författningsförslag som under år 2000 presentera-
des av Författningsutredningen hade, om det antagits,
försämrat det gällande grundlagsskyddet.

Ägarfrämjandet genomförde under 2000 flera uppvakt-
ningar för att uppmärksamma politikerna på konsekven-
sen av Författningsutredningens förslag. Det var därför
en framgång för Ägarfrämjandet då det 2001 stod klart att
författningsförslaget inte antagits.

Lars-Erik Forsgårdh utsågs under året till vice ordfö-
rande för Ägarfrämjandet.

Börs och bolagslagstiftning
I augusti 2001 avlämnade förbundet sitt remissvar på
Aktiebolagskommitténs betänkande. Aktiebolagslagen är
en för förbundet mycket viktig lag som bl a reglerar
minoritetsskyddet. Under de tio år som Aktiebolags-
kommittén arbetade var Aktiespararna representerat av
förbundets aktieägarombudsman Lars Milberg. Förbun-
det kunde därigenom på ett effektivt sätt verka för de
frågor som är viktiga för mindre aktieägare. I remissvaret
fokuseras på följande frågor:

Tvångsinlösen
Minoriteten utgör den svagare parten och är därför extra
skyddsvärd. I dagens system har det uppköpande bola-
get övertaget i samband med tvångsinlösen. Aktiespa-
rarna begär att för minoriteten anständiga värderings-
regler ska tillämpas.

Återköp
Den under 2000 införda möjligheten att återköpa och
vidareförsälja egna aktier missbrukas enligt Aktiespa-
rarna. Förbundet begär att lagstiftningen ska ses över.

Remissvar 2001

Proposed Adjustments to the Investment Services Directive;
CESR Report: Standards and Rules for Harmonizing Core Conduct
of Business Rules for Investor Protection;
Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd på
värdepappersområdet;
Revisors yttrande om apportegendom m m (Ju 2000/3112);
Stabilisation and Allotment;
Departementspromemoria (DS 2000:70) En ny lag om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;
Föreskriftsändringar på värdepappersområdet – lägesrapport;
FESCO-utkast till standard för uppföranderegler;
Förslag till direktiv om finansiella säkerhetsordningar;
Utformning av undersökning av konsumentrörlighet på marknaden
för finansiella tjänster;
Riksskatteverkets hemställan med förslag om förenklade
skatteregler vid försäljning av värdepapper samt
Finansdepartementets promemoria om statsfinansiella effekter;
Standards för revision i Sverige (RevS).

Meddelanden till övriga aktieägare
Förbundet ställer sig bakom betänkandets förslag att
begränsa innehållet i den offentliga aktieboken. Det
måste dock införas en lagstadgad rätt för aktieägarna att
få meddelanden vidarebefordrade till varandra för att t ex
möjliggöra ett samordnat agerande på bolagsstämma.
Aktiespararna föreslår att meddelanden ska vidarebeford-
ras genom VPCs försorg.

Ägarregistrering
Vid årskongressen beslöts att förbundet ska arbeta sär-
skilt för att påverka lagstiftningen så att processen för
anmälan till bolagsstämma förenklas. Aktiespararna begär
att förslaget om framflyttad avstämningsdag från tio till
fem dagar ska behandlas med förtur.

Finansinspektionens roll och självregleringen
Aktiespararna anser att den självreglering som finns på
börsrättens område inte ger minoriteten tillräckligt skydd.
Dessa frågor är för närvarande uppe till diskussion, bl a i
ett projekt om marknadstillsyn som Finansinspektionen
håller i. I remissvaret poängterar Aktiespararna den bety-
delsefulla roll som Finansinspektionen har för allmänhe-
tens förtroende för svensk aktiemarknad. Det är av
mycket stor vikt att Finansinspektionen tillförsäkras er-
forderliga resurser för att kunna utföra det tillsynsarbete
som man ålagts.

l

l

l

l

l
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Aktiespararna tar i betänkandet upp ytterligare en lång
rad frågor som har betydelse för mindre aktieägare. Den
30 oktober 2001 uppvaktades Justitieminister Thomas
Bodström varvid ovanstående frågor togs upp till diskus-
sion.

Genom den s k Lamfalussy-rapporten har en rad regler
inom värdepappersområdet föreslagits på EU-nivå. För-
bundet lämnade remissvar på de olika förslagen.

Goodwill
IT-bolagens bolagsstämmor handlade mycket om de stora
förändringarna i värdering av goodwill som bolagen redo-
visade. Aktiespararna ifrågasatte på flera stämmor reviso-
rernas bedömningar.

l

l

l

l

l

l

l

Genom att på förhand enas om ett agerande på
bolagstämman underlättas bevakarnas arbete.

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Förbundet bevakade under 2001 ca 440 bolagsstämmor.
Arbetet uppskattas mycket av  medlemmarna och bidrar
till att främja minoritetsskyddet i de marknadsnoterade
bolagen. Förbundet arbetar kontinuerligt med att för-
bättra kvalitén på förberedelsearbete och rapportering.

Under året infördes ett standardiserat system för förbe-
redelse av förbundets ställningstaganden inför bolags-
stämma och en policy för administration av bolagsstäm-
mobevakningen fastställdes. Avsikten är att integrera
bolagsbevakningens tre moment –  förberedelse, genom-
förande och rapportering. Så långt det är möjligt ska
Internet och e-post användas.

Återköp
Återköp av egna aktier var under våren ett ofta återkom-
mande bolagsstämmoärende även om antalet förslag
minskade något. Detta berodde möjligen på att bolagen
insett att pengarna behövs i verksamheten när det är
sämre tider. Det var emellertid relativt ovanligt att bolagen
beslutade vidareförsälja återköpta aktier över börsen.
Vidareförsäljning användes däremot i samband med
optionsprogram och företagsuppköp vilket är positivt
eftersom de befintliga aktieägarnas innehav i de fallen
inte utsätts för utspädning.

Nomineringskommitté
I likhet med tidigare år propagerade Aktiespararna för
införande av nomineringskommittéer i de marknads-
noterade bolagen. Detta arbete har resulterat i ökade krav
på styrelsens kvalitet och sammansättning. Förbundet
har emellertid mycket kvar att göra då endast ca 13 pro-
cent av börsens bolag har en bolagsstämmovald nomi-
neringskommitté.
Bolagsstämmor som särskilt kan nämnas var:

Aktiespararna

Genom att på förhand enas om ett agerande på bolags-
stämman underlättas beva-karnas arbete. Medlemsnyttan
av bevakningen ökar påtagligt genom att rapporteringen
från bolagsstämmorna sker snabbare. Rapporterna kom-
mer att presenteras på förbundets hemsida. Nedanstå-
ende bolagsstämmoären-den under 2001 kan särskilt
nämnas:

Optionsprogram
Bolagens stämmor präglades av börsläget. Flertalet bo-
lag, som tidigare infört generösa optionsprogram till sina
anställda, lade fram förslag till nya optionsprogram. De
nya förslagen formulerades för att kompensera de anställ-
da för optionsprogram som inte utvecklats enligt förvänt-
ningarna.

Aktiespararna ställde sig starkt kritiska till detta age-
rande. Optionsprogram ska vara relaterade till en upp-
gång på den underliggande aktien och alltså inte ses som
en given vinstlott. Optioner har såväl för- som nackdelar
vilket även de anställda måste uppmärksammas på. Allt
populärare har personaloptioner blivit då dessa ges till de
anställda utan kostnad och är knutna till anställningen.
Personaloptioner löses normalt till marknadskurs.

Scania
På Scanias bolagsstämma gav Aktiespararna hård kritik åt
ordförande Ferdinand Piëch för dennes dubbla roller som
koncernchef i Volkswagen och styrelseordförande i Sca-
nia.

Columna
Inför Columnas bolagsstämma avråddes i en gransk-
ningsrapport av advokat Karl-Erik Danielsson aktieä-
garna från att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Vid en
mycket turbulent stämma röstade Aktiespararna mot
ansvarsfrihet för styrelsen vilken dock beviljades av
övriga deltagare.

Ericsson
På Ericssons bolagsstämma krävde Aktiespararna styrel-
seordförandens Lars Ramqvist avgång och föreslog
Percy Barnevik som efterträdare. Barnevik förklarade sig
inte stå till förfogande. Stämman beslutade emellertid att
en nomineringskommitté skulle tillsättas vilket var ett
framsteg.  Mot slutet av året tillkännagavs att Michael
Treschow kommer att utses till ny ordförande.
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l

Pressmeddelanden 2001

12/1 Aktiespararna råder aktieägarna i Avesta att acceptera budet från Outokumpu;
14/2 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att tillsvidare avvakta med att acceptera Sanminas bud;
23/2  Efter justerat bud från Sanmina råder Aktiespararna Segerström & Svenssons aktieägare att sälja sina aktier;
19/3 Aktiespararna starkt kritiska till Tele 2 ABs (fd NetCom) agerande vid uppköpet av SEC;
21/3 Percy Barnevik bör omedelbart ersätta Lars Ramqvist som ordförande i Ericsson. Huvudägarna Industrivärden och Investor

         måsteta sitt ägaransvar;
22/3 Fusionen mellan SEB och Föreningssparbanken kräver nya skatteregler;
10/4 Aktiespararna rekommenderar aktieägarna i Sydkraft att acceptera E.ons bud;
12/4 Aktiespararna rekommenderar aktieägarna i Atle att acceptera Ratos och 3is bud;
21/5 Aktiespararna anmäler Cellfabriken till Ekobrottsmyndigheten;
21/5 Aktiespararna rekommenderar Perstorps aktieägare att acceptera Sydsvenska Kemis bud;
31/5 Aktiespararna råder Matteus aktieägare att avvakta med att acceptera Nordiska Holdings bud;
31/5 Aktiespararna rekommenderar Scandics aktieägare att acceptera Hiltons bud;
31/5 Aktiespararna rekommenderar Eniros aktieägare att avvakta med att acceptera SEATs bud;
31/5 Aktiespararna rekommenderar Artemas aktieägare att acceptera Cardiac Science kontantbud, alternativt att sälja sina aktier
               över börsen;
13/6 Aktiespararna rekommenderar Matteus aktieägare att acceptera Nordiskas bud;
13/6 Aktiespararna rekommenderar Spendrups aktieägare att acceptera Spendrup Invests bud;
13/6 Aktiespararna rekommenderar Platzers aktieägare att acceptera Ernströmgruppens bud;
13/6 Aktiespararna rekommenderar Jacobson & Widmarks aktieägare att acceptera WSPs bud;
13/6 Aktiespararna råder Lindabs aktieägare att inte acceptera Lindab Intressenters bud;
15/6 Efter höjt bud råder Aktiespararna Lindabs aktieägare att acceptera Lindab Intressenters erbjudande;
8/8 Aktiespararna råder aktieägarna i Lundin Oil att acceptera Talismans bud;
4/9 Aktiespararna avstyrker bestämt Aktiebolagskommitténs förslag till ansvarsgenombrottsregel i Miljöbalken;
4/9 Aktiespararna upprepar sina krav – inför lagstadgad budplikt och reglera återköp hårdare;
6/9 Sverige ensamt i skattetoppen: Mer än dubbelt så höga aktieskatter som OECD och EU;
25/9 Aktiespararna begär särskild granskning av styrelsens agerande i SAS AB samt kräver tillsättande av nomineringskommitté;
10/10 Aktiespararna säger nej till statens bud på AssiDomän;
15/10 Aktiespararna avråder kvarvarande aktieägare i det ursprungliga Cell Networks från att acceptera kontanterbjudandet;
5/11 Aktiespararna ställer frågor till Scanias ägarstrukturkommitté;
13/11 Aktiespararna stödjer förslaget om hemflytt av Boliden till Sverige – medlemmarna uppmanas göra detsamma;
30/11 Aktiespararna rekommenderar accept av Icons bud;
5/12 Aktiespararna slår vakt om förbundets partipolitiska oberoende. Gunnar Ek – riksdagskandidat – upphör därför att vara

förbundets talesman i bolagsfrågor;
13/12 Aktiespararna starkt kritiska till LGPs riktade nyemission samt åtgärder för att påverka den egna aktiekursen.

Sapa
Vid bolagsstämman i SAPA röstade konkurrenten Elkem,
som ägde ca 36 procent av aktierna, in två styrelse-
ledamöter i SAPAs styrelse. Aktiespararna kritiserade
detta mycket kraftigt, dock utan resultat.

SAS
Slutligen kan nämnas SAS två bolagsstämmor. Vid vårens
bolagsstämma beslutades att en nomineringskommitté
skulle tillsättas vid nästkommande ordinarie bolags-
stämma. Detta aktualiserades redan under hösten då det
mycket uppmärksammade konkurrensbegränsande avta-
let mellan Maersk Air och SAS avslöjades. Vid en extra
bolagsstämma som följde på denna händelse tillsattes en
ny styrelse på förslag av den nomineringskommitté som
formellt bildades under stämman. Aktiespararnas förslag
om särskild granskning för att utröna om SAS styrelse
skadat bolaget eller dess aktieägare röstades emellertid
ned.

l lMindre bolag
Ett stort antal bolagsstämmor i mindre bolag bevakades
under året. Frågeställningar kring mycket omfattande
verksamhetsförändringar samt riktade emissioner, som
kraftigt späder ut de gamla aktieägarnas ägande, var
frekventa.

Ny ägarstyrningspolicy
Förbundets Ägarstyrningspolicy är ett mycket viktigt
instrument vid förberedelser inför bolagsstämmor och i
samband med bevakningen. Stort intresse ägnas denna
policy  från olika rådgivare, advokater, revisorer etc.
Under året reviderades policyn och den nya versionen
kommer att presenteras i början av 2002.

Aktiespararna
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Aktiebeskattning
Aktiespararnas inriktning vad avser aktiebeskattning är
att den nuvarande beskattningen och inte minst förmö-
genhetsbeskattningen är tillväxthämmande för Sverige
och därmed hela den svenska befolkningen. Detta har på
olika sätt kommunicerats i direkta möten med alla riks-
dagspartierna, ett flertal fackföreningar samt andra be-
slutsfattare. Underlaget till dessa aktioner är att förbun-
det i likhet med tidigare år genomförde en studie över
aktiebeskattningen inom EU/OECD-länderna.
Där framkom att den svenske aktieägaren betalar mer än
dubbelt så hög skatt på sitt aktiesparande som den ge-
nomsnittlige EU/OECD-medborgaren. Detta är en ytterst
otillfredsställande situation. Förbundet verkade under
2001 för en sänkt aktiebeskattning genom borttagande av
dubbelbeskattningen, avskaffande av förmögenhetsskatt
samt en sänkning av realisationsskatten till nivån 10 – 15
procent. Vid genomförande av samtliga dessa åtgärder
skulle svenska aktiesparare få en aktiebeskattning på
samma nivå som den genomsnittlige EU/OECD-medbor-
garen. Sverige kan på sikt inte beskatta sina aktieägare
hårdare än övriga  Europa.

Förbundet arbetade under 2001 med frågan om förenk-
lade skatteregler vid försäljning av värdepapper dels
genom remissvar dels genom kontakter med Riksskatte-
verket. Det är mycket viktigt att den enskilde aktieägaren
på egen hand kan klara av att deklarera sitt aktieinnehav.
Aktiespararna tycker sig kunna skönja att utvecklingen
går mot ett förenklat deklarationssystem.

Rådgivning
Förbundets aktiejuridiska rådgivning är en uppskattad
medlemsförmån inom ramen för Aktieägarombudsman-
nens funktion. Rådgivningen sker per telefon, via brev,
fax, och i allt ökande omfattning, via e-post. Trots ett
minskat antal medlemmar för förbundet under 2001 sjönk
inte efterfrågan på rådgivningstjänster. Brev- och rekla-
mationsärenden inkom under året med samma intensitet
som tidigare och för de medlemmar som förbundet kunde
hjälpa till en rättmätig ersättning från bank eller fondkom-
missionär var naturligtvis medlemskapet särskilt värde-
fullt. Aktiebeskattning, reklamationsärenden och upp-
köpserbjudanden var de områden där medlemmarnas
behov av rådgivning var störst.

Under året fick Dan Krüger särskilt ansvar för att vida-
reutveckla och förbättra rådgivningstjänsten och kontak-
terna med medlemmarna.

Aktiebeskattning Online, förbundets Internetbaserade
portfölj- och deklarationshanteringsprogram, vidareut-
vecklades under året.

Aktiemarknad
Förbundets bevakning av konsumenträttsliga frågor på
värdepappersmarknaden har förstärkts, eftersom förbun-
det anser att det fortfarande finns brister i det befintliga
konsumentskyddet. Denna uppfattning framfördes i sam-
tal med marknadens aktörer, politiker samt i tidnings- och
etermedia. För att ännu bättre kunna arbeta med dessa
frågor tillsatte förbundet under året en egen kommitté för
konsumentfrågor där externa experter ingår. Regelbundna
överläggningar ägde under året rum med Stockholms-
börsen, Fondhandlareföreningen, Finansinspektionen,
VPC och andra aktörer på marknaden.

Finansiell rådgivning
Under året tillsatte justitiedepartementet en kommitté med
uppgift att se över behovet av lagstiftning på området för
finansiell rådgivning (Ju 2001:03). Aktiespararna repre-
senteras i utredningen av Catarina Öström. Ett betän-
kande ska vara klart före utgången av första halvåret
2002. Aktiespararna välkomnar denna utredning och
hoppas på ett förbättrat skydd via lagstiftning.

Investerarskydd
Även internationellt pågår diskussioner om ett förbättrat
skydd för investerare. Rapporter om förbättrat investerar-
skydd på värdepappersmarknaderna lämnades under året
av EU-kommissionen och FESCO (den organisation som
samlar de europeiska finansinspektionerna).  Förbundet
avlämnade synpunkter på rapporterna.

Reklamationsnämnd
Aktiespararna har valt att fortsätta med representation i
Allmänna reklamationsnämnden. Antalet värdepappers-
relaterade ärenden ökar och förbundet har en viktig funk-
tion att fylla i nämnden. Förbundet bidrar med fack-
kunskaper och kan därmed medverka till att det skapas en
god praxis på området. Förbundet representeras i nämn-
den av Catarina Öström och Lars Milberg.

Aktiefonder
Förbundets löpande fondbevakning sker huvudsakligen
genom tidningen Aktiespararen där förstärkning på per-
sonalsidan genomfördes under året. En ny Fondpolicy
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togs fram i samarbete med Euroshareholders, vilket inne-
bär att Europas aktiespararorganisationer ställer sig
bakom detta dokument.

Internationellt samarbete
För att öka möjligheterna att påverka och genomföra
förbättrade betingelser för aktiesparandet är det viktigt
att inhämta erfarenheter från andra länder samt genom
internationellt samarbete påverka lagar och regler interna-
tionellt och i Sverige.

De internationella kontakterna inklusive kontakterna
med aktiespararorganisationer världen över samordnas
genom Intressebevakningen. Förbundet fortsatte under
2001 att samarbeta med följande internationella organisa-
tioner i vars styrelser förbundet under 2001 varit företrätt:

World Federation of Investors (WFIC), där Sten Trolle
utsågs till president och Lars-Erik Forsgårdh efter-
trädde Birgit Malmenstam-Skytt som ständig sekrete-
rare;
Euroshareholders, (och därigenom med 16 olika natio-
nella aktiespararorganisationer inom Europa) genom
Lars Milberg;
International Corporate Governance Network (ICGN)
genom Lars Milberg;
Dansk Aktionærförening, genom Lars-Erik Forsgårdh;
Aksjonærforeningen i Norge, genom Lars-Erik
Forsgårdh.

Förbundet samarbetar även med Shareholders Services
(ISS), USA, eftersom de har stor kunskap vad avser aktiv
ägarstyrning samt förhållanden på USA-marknaden.
Eftersom lagar och regler, aktörerna på aktiemarknaden

l

l

l

l

l

och medlemmarnas sparande sannolikt blir allt mera inter-
nationellt och för att tillgodose medlemmarnas intressen
bedöms det internationella samarbetet bli allt viktigare.
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Medlemsaktiviteter
Lokalavdelningsverksamheten
Lokalavdelningsverksamheten är en av hörnstenarna i
förbundet. Vid utgången av  2001 pågick verksamhet i 154
avdelningar över hela landet. Lokalavdelningarna är för-
delade på fyra regioner: Nord (21 avdelningar), Öst (48
avdelningar), Väst (44 avdelningar) och Syd (41 avdel-
ningar). Antalet avdelningar var oförändrat under 2001.
Över tusen personer arbetade ideellt i lokalavdelning-
arnas ledningsgrupper med att anordna aktieträffar, aktie-
dagar, studiebesök, resor och  utbildningar.

Oförändrat antal aktieträffar
Börsnedgången till trots var aktiviteten i landets lokal-
avdelningar mycket hög. Ca 1 100 aktieträffar anordnades
inklusive träffarna i samband med Stora Aktiekvällen. För-
bundets mål om minst två träffar per halvår i varje avdel-
ning överträffades med mycket god marginal då det ge-
nomsnittliga antalet träffar per lokalavdelning var mellan
sju och åtta. Möjligheten för medlemmarna att regelbun-
det kunna besöka aktieträffar har medfört att träffarna
numera rankas som en av de viktigaste medlemsförmå-
nerna. För att öka tillgängligheten förlades en del av akti-
viteterna utanför centralorten med mycket gott resultat.
Kvalitetssäkringen av aktieträffarna fortsatte. Numera kan
besökarna på deltagarkorten ange om aktieträffen mot-
svarat deras förväntningar eller ej.

För andra året i rad genomfördes under maj och juni
ledningsgruppsutbildningar på 15 platser i landet. Utbild-
ningen riktade sig i första hand till IT- och utbildnings-
ansvariga inom ledningsgrupperna. Antalet aktieträffar
riktade till kvinnor och nya medlemmar fortsatte att öka.
Närmare 45 respektive 50 träffar anordnades.

För att säkerställa att alla medlemmar i ledningsgrup-
perna får tillgång till samma information fortsatte utbygg-
naden av Ledningsgruppshemsidan.

Ledningsgrupperna var ännu nöjdare år 2001
För andra året genomfördes en Ledningsgruppsunders-
ökning bland samtliga ledamöter. Enkäten omfattade elva
frågor. 520 personer svarade varav 77 procent män och 23
procent kvinnor. Det sammanfattande omdömet (Led-
ningsgruppsindex) om den service ledningsgrupperna får
från förbundet fick medelvärdet 3,2 på en skala 1 – 4 (där
1 var ”är inte nöjd alls” och 4 var ”mycket nöjd”). År 2000
var ledningsgruppsindex 3,1.

Stora Aktiekvällar och Aktiedagar
Stora Aktiekvällen är sedan 1994 ett traditionellt inslag i
lokalavdelningarnas verksamhet. Under 2001 anordnades
Stora Aktiekvällen på ca 130 platser med drygt 20 000
deltagare. Temat var ”Förbered dig inför börs-
uppgången!”.

Sammanlagt sju Aktiedagar med investerarmässor an-
ordnades av berörda regionchefer i samarbete med res-
pektive lokalavdelning på följande orter: Sölvesborg,
Falköping, Uddevalla, Örebro, Umeå, Göteborg och
Stockholm. Programinslagen utgjordes av utställningar,
företagspresentationer, aktierådgivning, paneldebatter
och seminarier.

Nya grepp prövades
Nya grepp prövades under året på flera håll i landet. Ett
exempel på detta var bl a en lyckad sommaraktivitet i
Beddingestrand, anordnad av lokalavdelningen i Trelle-
borg. En aktietävling arrangerades i Alingsås med drygt
900 deltagare, vilken fick stort genomslag i media. Ett nytt
inslag vid aktieträffar var också medverkan av idrotts-
stjärnor.

Regionkonferenser och närområdesträffar
Regionkonferenser anordnades i Gålsjö Bruk, Ronneby
Brunn, Borås och Tällberg.  Närområdesträffar ägde rum
på 23 platser.

Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf
Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf anordnades för
sjätte året. Tävlingar hölls på 25 platser (inkl final) med ca
1 300 deltagare.

Internettjänster
Under 2001 fortsatte utvecklingen av Internettjänster för
lokalavdelningsverksamheten. Internetanvändandet i led-
ningsgrupperna ökade stadigt och i dag har 60 procent
av ledningsgruppsledamöterna en e-postadress mot
drygt 50 procent år 2000. Sedan drygt ett år har alla 154
lokalavdelningar egna hemsidor. Avdelningarna kan där
presentera sin verksamhet och enklare kommunicera med
avdelningens medlemmar. Många lokalavdelningar an-
vänder nu e-post för att bjuda in, påminna och ta emot
anmälningar till aktieträffar. Förbundet fortsatte under
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året att bygga ut Ledningsgruppshemsidan. På denna
helt interna hemsida kan förbundet snabbt sprida infor-
mation till alla i ledningsgruppen som har Internet. Vidare
kan hemsidan användas som ett administrativt verktyg
för att beställa material och böcker, lämna information om

aktieträffar, beställa medlemslistor och adressetiketter,
hämta presentationsmaterial samt lämna information om
förändringar inom ledningsgruppen. En något förenklad
version av månadsbrevet Insiders finns också att hämta
på Ledningsgruppshemsidan.

Evenemang i Stockholm
Elva evenemang anordnades i Stockholm, sex på våren
och fem på hösten, med ca 700 deltagare. Evenemangen
arrangerades i två fall som kvällsseminarier och i övrigt
som  lunchseminarier med gott resultat. Följande företag
medverkade: Nordiska Fondkommission, Castcom, Folk-
sam, Fonus, Capio, Delphi Capital och TietoEnator. För-
bundets egen verksamhet presenterades genom Gunnar
Ek från Intressebevakningen, Rickard Linderoth och
Tobias Övelius från Aktiesparinvest, fondexperten Jesper
Strandberg från Aktiespararen och Susanne Brunner från
Medlemsaktiviteter. Vid Jubileumslunchen medverkade
Stig Nordvall samt förbundets tidigare medarbetare Birgit
Malmenstam-Skytt och Lars Ramklint.

Reseverksamheten
Avsikten med reseverksamheten är ge medlemarna möjlig-
het att utöka sina kunskaper om näringsliv och aktie-
marknader i andra länder.

Två resor arrangerades under året till Kina där de 70
deltagarna fick besöka Shanghaibörsen och ett antal
börsföretag.

I februari testades ett nytt resmål – Dominikanska Re-
publiken – som samlade 29 deltagare. Veckan användes
för studier av aktier och framför allt andra värdepapper
som terminer, warrants och optioner.

Långresan gick jorden runt till Kanada, Hawaii och
Australien. De 19 deltagarna besökte företag i Sydney
och Brisbane.

Totalt var det 118 medlemmar som utnyttjade möjlighe-
ten till, förutom kunskapinhämtandet, rekreation, trevlig
samvaro och att knyta kontakter.
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Tidningen Aktiespararen
Konceptet
Målet är att erbjuda förbundets medlemmar en seriös,
konkret och användbar tidning som via ett brett och
varierat artikelutbud ska fungera som en hjälp och inspi-
rationskälla i allt som rör sparande i aktierelaterade instru-
ment på den svenska marknaden.

Under året gjordes layouten luftigare för att öka läsbar-
heten och tidningen fick en ny och modernare logotyp.

Rådgivning, opinionsbildning och utbildning utgör
även fortsättningsvis tidningens tre redaktionella grund-
pelare. Den avslutande sektionen med medlemsinforma-
tion, bl a om lokala aktieträffar, utgör en fjärde, mycket
läst och viktig del.

Utbyggd organisation
Tidningen byggde under året ut sin organisation. Det
innebar att personalantalet ökade från 3,6 till 6,6 tjänster.

En tjänst med delat ansvar för fondbevakningen och
den redaktionella utvecklingen av tidningens nätversion
tillsattes, en marknadschef rekryterades och layoutfunk-
tionen kompletterades med ytterligare en medarbetare,
som också har till uppgift att i mån av tid även stå till
övriga avdelningars förfogande.

Den tidigare redaktionschefen Gunnar Johansson till-
trädde under våren tjänsten som chefredaktör och blev i
sin tur ersatt av en externt rekryterad tidningsmakare.

Tidningskonjunkturen
De kraftigt minskade annonsintäkterna blev en stor be-
svikelse. Inte minst den finansiella annonsmarknaden
råkade ut för ett kraftigt ras – något som gällde markna-
den i stort men som fick extra stort genomslag på en pro-
dukt som Aktiespararen, som har just finansiella annon-
sörer som sin främsta och naturliga målgrupp. Även den
traditionella börsbolagsannonseringen minskade kraftigt,
troligen till stor del beroende på att bolagen i allt ökande
omfattning utnyttjar egna hemsidor för den sortens mark-
nadskommunikation.

För att vända annonstrenden anställdes en marknads-
chef på heltid. Tidigare har den tjänsten innehafts av en
extern konsult på halvtidsbasis. Avtal träffades också
med ett nytt säljbolag för att återta förlorad mark på
annonssidan.

Upplaga
Upplagan sjönk i takt med det vikande medlemsantalet.
För helåret blev TS-upplagan 115 400 ex, vilket kan jämfö-
ras med 129 000 ex föregående år.
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Aktiespararna Kunskap
Aktiespararna bedriver utbildningsverksamhet genom
Aktiespararna Kunskap, tidigare Aktiespararnas Aktie-
skola. Huvuduppgiften är att bygga upp kompetens
bland Aktiespararnas medlemmar för att förbättra deras
förmåga att självständigt besluta om och genomföra
aktieaffärer. Det sker genom att tillhandahålla kvalitativ
och aktuell utbildning, böcker och andra utbildningspro-
dukter, för såväl konsumentmarknad som företag. Aktie-
spararna Kunskap är indelad i tre verksamhetsområden:
aktieskola, förlag och företagsutbildning.

Efterfrågan på utbildning och böcker gick ner kraftigt
under 2001 i jämförelse med föregående år. Försäljningen
minskade med 31 procent till totalt 9 800 tkr. Minskningen
kan tillskrivas den kraftiga börsnedgången. Intresset för
utbildning från medlemmars och andra enskilda sparares
sida minskar enligt tidigare erfarenheter i takt med att
börsen går ner. Inom företagsutbildningen fortsatte däre-
mot expansionen. Bl a medförde de nya kompetenskraven
för anställda på den svenska värdepappersmarknaden
ökad aktivitet.

Under sommaren genomförde Aktiespararna Kunskap
tillsammans med Unga Aktiesparare och SEB en barn-
och ungdomsaktieskola. Under tre olika lägerveckor träf-
fades 100 (200) ungdomar från hela Sverige för att lära sig
mer om ekonomi, företag, aktiemarknaden och aktier.
Under veckan varvades undervisning med såväl före-
tagsbesök som vanliga sommaraktiviteter. Ungdomsaktie-
skolan som genomfördes i Stockholm och Malmö rönte
stor uppskattning bland de ungdomar som deltog.

Förlag
Förlaget producerar och säljer böcker som dels används i
Aktieskolans utbildningsmateriel och dels säljs direkt till
enskilda medlemmar och privatkunder. Förlaget vände sig
under året mer aktivt till landets bokhandlare för att upp-
rätta en ny försäljningskanal.  Utbudet innefattar även
programvaror och utländska böcker, främst amerikanska.
Under året uppgraderades Aktieskolans hela utbildnings-
materiel och gavs en ny grafisk form. Förlaget knöt nya
kontakter med andra förlag, vilket resulterade i en rad nya
titlar i sortimentet.

Företagsutbildning
Under våren 2001 införde Svenska Fondhandlareföre-
ningen/SwedSec AB kompetenskrav för anställda på den
svenska värdepappersmarknaden. Tanken är att ökade
grundkunskaper hos de anställda ska stärka förtroendet
för värdepappersmarknaden samt ge kunderna ett bättre
skydd.

För att möta utbildningsbehovet utvecklade Företags-
utbildningen en sex dagar lång licensieringsutbildning
utifrån de krav som SwedSec specificerat. Utbildningen är
en förberedelse inför det test SwedSec AB utformat och
vänder sig till redan yrkesverksamma på värdepappers-
marknaden. Under höstterminen genomfördes både
företagsinterna kurser och öppna kurser inom ramen för
SwedSecs kunskapskrav.

Företagsutbildningens mål är att vidareutveckla kom-
petensen inom företagen vilket i förlängningen ska leda
till en förbättrad miljö för enskilt aktieägande. Utbild-
ningarna genomförs både som öppna seminarier och
företagsinterna utbildningar.

I den öppna seminarieverksamheten, som vänder sig till
finansmarknadens företag och till dem rådgivande före-

Aktieskolan
Aktiespararna Kunskap lanserade sin nya utbildnings-
modell Aktiekunskap ABC och 3 500 (11 000) aktiesparare
utbildades under 2001. Utbildningen genomfördes i hu-
vudsak i samarbete med studieförbunden runt om i Sve-
rige, bl a Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxensko-
lan, Folkuniversitetet, ABF och TBV. Samarbetet bestod i
att studieförbunden köpte in utbildningsmaterialet Aktie-
kunskap ABC och använde de av Aktiespararna Kunskap
utbildade lärarna och cirkelledarna. För att förstärka sam-
arbetet skapades speciella studieförbundssidor på
Internet.

Aktiespararna Kunskap hade vid utgången av 2001 ca
685 (650) behöriga och diplomerade lärare. Behörig lärare
blir man efter godkända tester och diplomerad genom
godkända tester samt genom att delta vid någon av de
utbildningsdagar som fortlöpande anordnas. Under 2001
genomfördes tre (nio) utbildningsdagar bl a med inrikt-
ning på pedagogik och presentationsteknik. För att upp-
rätthålla en hög kvalitet på lärarna skapades speciella
lärarsidor på Internet där lärarna kan utbyta erfarenheter
och uppdatera kursmaterial. Lärarna kan även via en test-
motor testa sina kunskaper inom olika ämnesområden.
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tag, genomfördes under 2001 totalt 16 (12) seminarier  Av
dessa nyutvecklades seminarier om bl a Prospektskriv-
ning, Nya redovisningsregler för börsföretagen och Due
Diligence. Totalt deltog 508 (450) personer. I de företags-
interna utbildningarna deltog 290 (510)  personer.
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Aktiesparinvest AB
Aktiesparinvest AB är ett av Sveriges Aktiesparares Riks-
förbund helägt dotterdotterbolag. Bolaget erbjuder spar-
tjänster som ansluter till medlemmarnas behov och för-
bundets grundläggande idéer. Verksamheten omfattar
fyra verksamhetsområden; Aktieinvest, Fondverksamhet,
Samarbeten och Emittentservice. Vid utgången av 2001
var ca 100 000 privatkunder anslutna till Aktieinvest och
Fondverksamheten samt i aktiesparprogram för aktieägare
i några av Sveriges största börsbolag. Därutöver erbjöds
tjänster vid emissioner och VPC-registreringar.

Antalet anställda uppgick vid utgången av 2001 till 23
(33). Omsättningen uppgick till 40,7 Mkr (142,9 Mkr) och
resultatet före dispositioner till 0,3 Mkr (215, 8 Mkr, inklu-
sive resultatet av försäljningen av bifirman Aktiespar
Fondkommission). Under året arbetade Håkan Gartell som
tf VD fram till den 31 augusti, då Anna-Carin Söderblom
tillträdde som VD.

Under 2001 försämrades marknadsförutsättningarna för
spartjänster successivt, vilket påverkade lönsamheten
och arbetsbelastningen för de anställda i branschens
företag. Detta medförde att även Aktiesparinvest måste
anpassa personalstyrkan till rådande konjunktur och
antalet anställda reducerades enligt turordningsreglerna
från 33 till 23. Under det rådande marknadsläget var det
goda förutsättningar för att fokusera bolagets resurser på
utvecklingen av ett nytt konkurrenskraftigt depåhante-
ringssystem.

Breddning av verksamheten
Under de närmaste åren kommer en fokusering att ske på
breddning av verksamheten genom ett utökat sortiment
och nya tjänster inom Aktieinvest. Syftet är att bättre
svara upp mot kundernas behov för att fördjupa och
förlänga kundrelationerna. Aktiesparinvest kommer också
att arbeta för att skapa nya samarbeten med börsbolag,
banker och fondbolag samt öka engagemanget för att få
nya emissionsuppdrag.

Aktieinvest
Inom affärsområde Aktieinvest, där även Pensionsinvest
och Juniorinvest ingår, ges privatpersoner möjlighet att
med mindre belopp, genom ett långsiktigt och kontinuer-
ligt sparande bygga och underhålla en aktieportfölj med
god riskspridning till låga kostnader.

Trots att utvecklingen på världens börser var mycket
negativ, ökade intresset för att hålla en portfölj genom
Aktieinvest. Den ökade kundstocken gav en viss kom-
pensation för den minskade handeln. Trots att courtage-
intäkterna minskade kraftigt under det gångna året, finns
det en ljusning att vänta i och med det ökade antalet
kunder inom affärsområdet. Aktieinvests kundstock
ökade under 2001 med ca 11 procent (2 procent) .

Börs-SM
Till tävlingsstarten år 2001 anmäldes drygt 18 000 depåer,
vilket var en försämring med hela 30 000 depåer jämfört
med föregående år. Med det nya systemet får kunder i
Börs-SM möjlighet att anmäla sig och betala in sina insat-
ser över Internet, vilket är en väsentlig förbättring.

Pensionsinvest
Pensionsinvest är ett individuellt pensionssparande som
bygger på Aktieinvests system och lagen från 1994 om
individuellt pensionssparande. Under året fördubblades
antalet Internetanslutna sparare. Pensionsinvest beräk-
nas att under 2002 få ett modernare system som ger bättre
stöd för spartjänsten och ökade utvecklingsmöjligheter.
Juniorinvest
För Juniorinvest innebär det nya systemet att stödet för
gåvohanteringen kan förbättras och därmed beräknas
antalet kunder som sparar till barn öka.

Med det nya depåsystemet ska Aktieinvests lön-
samhet och konkurrenskraft stärkas och förbätt-
ringar för Aktieinvests kunder införas.

Nytt depåhanteringssystem
Grunden för Aktieinvest utgörs av en väl fungerande och
effektiv administration med bra datastöd. Under 2001
utvecklades ett nytt depåhanteringssystem i ett omfat-
tande projekt som påbörjades redan 1999 och som beräk-
nas vara avslutat andra kvartalet 2002. Med detta system
ska Aktieinvests lönsamhet och konkurrenskraft stärkas
och förbättringar för Aktieinvests kunder införas. I det
nya systemet kan depåer ägas gemensamt av flera perso-
ner vilket underlättar för aktieklubbar att administrera sina
innehav. En annan nyhet är att de som sparat ihop ett
större innehav kommer att kunna handla i börsposter.
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Samarbeten
Aktiesparinvest AB har sedan flera år erbjudit sam-
arbeten som innebär att börsbolag kan starta återinveste-
ringsprogram för sina aktieägare eller incentiveprogram
för sin personal. Ett antal olika samarbeten administreras
idag av Aktiesparinvest, varav de största programmen är
Pharmacias och Investors aktieägarprogram. Därutöver
erbjuds förvaltare och banker att lägga ut förvaltning
och/eller administration till Aktiesparinvest. Efterfrågan
på sådana tjänster fortsatte att växa under året, varför
detta från och med 2002 blir ett eget affärsområde inom
Aktiesparinvest AB.

Aktiespararna Topp Sverige
Fondverksamheten förvaltar och administrerar en fond,
Aktiespararna Topp Sverige. Fonden är en indexfond och
har därför ingen aktiv förvaltning. Det förvaltade kapitalet
ökade blygsamt under 2001 på grund av den svaga aktie-
marknaden. Vid utgången av 2001 förvaltade fonden 322
mkr Mkr (286 Mkr). Fondens jämförelseindex OMX gick
ned ca 20 procent under året. På grund av de utdelningar
fonden erhållit hade Topp Sverige en något bättre ut-
veckling.

Fonden har två egenskaper som är värda att framhålla,
dels det aktiva ägaransvaret som med stor sannolikhet
medfört att fonden under hela år 2001 haft ett positivt
nettoinflöde till skillnad från flera andra aktiefonder, dels
det låga avgiftsuttaget. För det första halvåret 2001 hade
fonden en TKA (totalkostnadsandel) på 0,33 procent
vilket hör till marknadens lägsta för aktiefonder.
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Emittentservice
Inom bolaget finns en aktiv aktieintresserad kundkrets.
Med den kompetens inom värdepappersadministration
och aktiemarknadens regelverk som samlats inom Aktie-
sparinvest och med de stora grupper som kan erbjudas
att delta i ägarspridningar är Aktiesparinvest en mycket
intressant samarbetspartner för andra emissionsinstitut.
Aktiesparinvest erbjuder en exklusiv kanal för emissioner
och service till emittenter. Det kan vara allt från personal-
incitamentsprogram till emissioner som registreras i VPC.
Mycket kostnadseffektiva lösningar kan erbjudas inom
dessa områden.



Marknadsföring och medlemsservice
Marknadsföring
Ett mycket starkt år 2000 förbyttes till dess raka motsats
2001. Den pessimism som förmedlades bl a genom mass-
media medförde att tillförsikten bland aktiesparare fick sig
en rejäl knäck. Detta gällde framför allt oerfarna aktiepla-
cerare som tidigare inte upplevt en längre nedgång. Svå-
righeten för förbundet att i media spegla aktiesparandet
som en långsiktig sparform med god avkastning över
tiden medförde att förutsättningarna för medlemsarbetet
förändrades.

Under 2001 minskade medlemsantalet med 17 procent
till 117 869 medlemmar (141 526 medlemmar 2000). Katego-
rierna ungdomar och kvinnor samt områdena universi-
tets- och storstäder noterade de största medlemsned-
gångarna.

Nyrekryteringen halverades under året och framför allt
var det kanalerna personlig värvning, Internet, nya med-
lemmar från aktieträffar och utbildningar som påverkades.

Fokusering på förnyelsegrad
Trots stora insatser för att behålla medlemmarna sjönk
förnyelsegraden under 2001. Framför allt gällde detta
kategorier som endast varit medlemmar ett till två år.
Förnyelsegraden hos medlemmar som varit med fem år
och mer ökade däremot kraftigt under börsnedgången.
Genomförda undersökningar visar att det främst är den
negativa bilden av börsläget som påverkar medlemmens
vilja att förnya sitt medlemskap snarare än medlemsav-
giftens storlek eller missnöje med medlemskapet.

Medlemsservice
Aktiespararnas medlemsservice baseras på en hög till-
gänglighet och bekvämlighet. Medlemmar, blivande med-
lemmar och ideellt arbetande ledningsgruppspersoner ska
ha till tillgång till medlemsservice dygnet runt, 365 dagar
om året. Samtidigt ska medlemmen kunna välja det
kontaktsätt som bäst passar för stunden. Detta ställer
stora krav på snabbhet, flexibilitet och ett avancerat IT-
stöd. Under 2001 slutfördes arbetet med att knyta ihop de
traditionella kontaktytorna brev, besök, telefon och fax
med nya rutiner för Internet och e-post till ett enda sys-
tem. Personlig telefonservice på hemsidan  lanserades
under året.

Lokal medlemskommunikation
För att förbättra den lokala medlemskommunikationen
lanserades en ny Internettjänst för lokalavdelningarna.
Via Internet fick lokalavdelningen tillgång till uppgifter
om de medlemmar som bor på orten. Den lokala lednings-
gruppen kan därmed snabbt följa upp nya medlemmar
och medlemmar som ej erlagt medlemsavgiften, hämta
uppgifter inför kontakter och utskick samt bearbeta olika
medlemskategorier via riktade aktiviteter.

Under året utvecklades en omfattande service på
Internet exklusivt för medlemmarna

Medlemsservice via Internet
Under året utvecklades en omfattande service på Internet
exklusivt för medlemmarna. Målet är att medlemmen via
Internet ska kunna skaffa sig aktuell information om alla
medlemsförmåner, hålla kontakt med sin lokalavdelning
och förbundets olika avdelningar för intressebevakning,
information, utbildning och aktiehandel. Samtliga förbun-
dets produkter och tjänster kan idag tillhandahållas via
Internet.
Nöjd-medlemsindex
2000 inledde förbundet kontinuerliga mätningar av ett s k
nöjd-medlemsindex. Avsikten är att bättre kunna leva upp
till medlemmarnas förväntningar på medlemskapet och
skapa förutsättningar för en medlemsstyrd utveckling av
tjänster och erbjudanden. Mätningen 2001, genomförd
under månadsskiftet september/oktober, visade att nöjd-
medlemsindex 2001 i stort sett var oförändrat jämfört med
2000. Värderingen av och framför allt kunskapen om
Aktiespararnas tjänster var högre än tidigare. En ännu
intensivare och bredare opinionsbildning stod högst upp
på medlemmarnas lista över vad man förväntar sig av
Aktiespararna. Undersökningen visade tydligt att huvud-
delen av medlemskapets värde skapas genom förbundets
opinionsarbete och framgången av detta arbete.

Ny Internetplattform
Aktiespararnas närvaro på Internet blir alltmer betydelse-
fullt och därmed behovet att utveckla en ny Internet-
plattform. Ett unikt publiceringsverktyg har tagits fram
vilket innebär att samtliga medarbetare och förtroende-
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valda själva snabbt och enkelt kan publicera viktig infor-
mation på Internet. Strukturen på webbplatsen medför att
underavdelningar kan byggas upp för att bättre kunna
rikta informationen och budskapet till speciella målgrup-
per. På detta sätt kan vi kombinera Internet, extranet och
intranet i samma plattform.

Genom samarbete med Telenordia och dess webbportal
kan Aktiespararna nå ut till 1,5 miljoner besökare för att
marknadsföra aktier, förbundet och Aktiespararnas hem-
sida.

Medlemsutvecklingen 1991 – 2001

140 000

120 000

100 000

80 000

   60 000

40 000

20 000

0
1991              93              95                97              99          2001

Aktiespararna

20

Förbundets grafiska profil
Under året genomfördes en modernisering av förbundets
logotyp och grafiska profil. Riktlinjer och manual för den
grafiska profilen togs fram och presentation skedde på
Aktiespararnas Årskongress och på höstens region-
konferenser.

Oförändrade medlemsavgifter
Årskongressen 2001 beslutade om oförändrade medlem-
savgifter. Medlemsintäkterna var i stort sett desamma
som året innan. Det minskade medlemsantalet kompense-
rades med den år 2000 beslutade medlemsavgiftshöj-
ningen, vilken under 2001 slog igenom med full effekt.
Medlemsintäkterna uppgick till 27,6 Mkr 2001(28,1 Mkr).
Kostnaderna för marknadsföring, Internet, medlems-
service, medlemsvård och rekrytering var 8,0 Mkr  (8,3
Mkr).
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Förbundets beslutande organ
Årskongressen 2001
2001 års kongress och aktiedagar hölls på Malmö Kon-
serthus 10 till 11 mars. Lokalavdelningarna i Malmö med
omnejd stod som värdar och svarade för arrangemangen
på ett utmärkt sätt.

Nio olika seminarier anordnades och 19 företags-
presentationer varav kan nämnas Sydkraft med koncern-
chef Lars Frithiof, Ericsson med Senior Vice President
Torbjörn Nilsson, Sigma med VD Dan Olofsson, CityMail
Group med VD Bror Anders Månsson och Skandia med
chefen för Investor Relations Harry Vos.

Två paneldebatter arrangerades. I lördagens debatt
Svensk Ekonomi – Öresundsregionens betydelse deltog
LOs chefsekonom Dan Andersson, Moderaternas partile-
dare Bo Lundgren, docent Anne-Marie Pålsson, Lunds
Universitet, vice Riksbankschef Lars Heikensten, och VD
Fredrik Arp, Trelleborg. Moderator var Bo Sigheden. I
söndagens debatt Hur går börsen? deltog VD Peter
Håkansson, Brunswick Direct, VD Niclas Storåkers,
HQ.SE, chefstrateg Ragnar Zetterberg, Nordiska Fond-
kommission, och analytiker Anders Haskel, SEB. Gunnar
Ek, Aktiespararna, var moderator. I samband med års-
kongressen arrangerades en investerarmässa med 28
utställare.

Lars Ramklint, en av förbundets grundare, ledde
årsmötesförhandlingarna.

Kongressmiddagen avåts i den vackra barocksalen i
Malmö rådhus. Vid middagen tilldelades följande perso-
ner Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken: Wenzel Carls-
son, Göteborg/Hisingen, Berthold Fintling, Lysekil, Gun-
nar Johansson, Finnveden, Staffan Malmqvist, Växjö,
Margit Ahlgren och Jan Lundberg, båda Spånga/Väl-
lingby, och Bertil Olsson, Gällivare.

Utmärkelser
Merchantstipendiet för framstående marknadsföring av
förbundet tilldelades Jan-Åke Karlsson, Kalmar/Nybro.

Förbundets Förtjänsttecken för Anställda tilldelades
Aktiespararna Kunskaps chef Christophe Génetay, och
projektledaren för företagsutbildningen, Viveca Wallén,
samt förbundets marknadschef Claes-Göran Olsson och
avgående chefredaktören för Aktiespararen, Lars Tore-
kull.

Styrelse
Sten Trolle omvaldes till förbundsordförande på två år.
Till ny ledamot i styrelsen valde kongressen Jan Ahn-
berg, Jönköping. I styrelsen omvaldes på två år Inger
Eriksson, Gällivare, Ulf Breitholtz, Kramfors, Anne-Marie
Pålsson, Lund, Patrik Engellau, Stockholm och Jan Sand-
ström, Södertälje.

Till 2002 års kongress kvarstod dessutom Christina
Ramberg, Göteborg, Lillemor Norlén, Göteborg, Krister
Eurén, Trelleborg, Inger Larsson, Lund, Johan Flodström,
Bromma, och Bo G Lundberg, Eksjö.

Unga Aktiesparare utsåg Martin Petersson, Stockholm,
och Wictoria Häggström, Stockholm, till ledamöter av
förbundsstyrelsen.

Styrelsen sammanträdde sex gånger under året. Sekre-
terare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Sonja
Callmer Olsson.

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

Revisorer
Ordinarie revisorer under året var auktoriserade revisorn
Björn Fernström och civilekonom Lars-Göran Lidström.
Revisorssuppleanter var auktoriserade revisorn Anna
Peyron och civilekonom Göran Öhrn. Björn Fernström
och Anna Peyron är båda revisorer i Ernst & Young AB.
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Sten Trolle, Lund, född 1942.
Ordförande. Invald 1996.  Styrelseordförande 1997.
Civilingenjör. Styrelseledamot i Aktiespararnas Service
AB och Aktiespararnas Investerings AB. VD för
Forskarpatent i Syd. Ledamot i IVA. Styrelseledamot i
PRV, Svensk Industridesign och Aktiefrämjandet. Presi-
dent i World Federation of Investors.

Johan Flodström, Bromma, född 1945.
Vice ordförande. Invald 1992.
Chefsjurist i Holmen AB.

Jan Ahnberg, Jönköping, född 1935.
Invald 2001.
Tidigare VD för Bröderna Edstrand i Jönköping och
senare regionchef.

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

Patrik Engellau, Stockholm, född 1945.
Invald 1999.
VD i AktieTorget. Styrelseordförande i Den Nya Välfär-
den. Författare.

Inger Eriksson, Gällivare, f ödd 1949.
Invald 1999.
Fil kand. Styrelseledamot i Styrelseakademien Norr- och
Västerbotten. Ledamot i Norrbottens handelskammare.
Fullmäktigeledamot. Egen företagare.

Krister Eurén, Trelleborg, född 1942.
Invald 1998.
Civilekonom. Diplomerad skattekonsult. Egen företagare.

Wictoria Häggström, Stockholm, född 1974.
Invald november 2000.
Civilekonom. Vice ordförande i Sveriges Unga Aktiespa-
rares Riksförbund.

Inger Larsson, Lund, född 1937.
Invald 2000.
Konsult hos Carta Booz Allen & Hamilton AB. Tidigare
informationsdirektör i Gambro AB. Ordförande i Lunds
University Centre of Health Economics. Vice ordförande
i Akademiska Föreningen, Lund. Ledamot av Röda Kor-
sets Centralstyrelse.

Bo G Lundberg, Eksjö, född 1939.
Invald 1998.
Civilekonom. Egen företagare.

Lillemor Norlén, Göteborg, född 1944.
Invald 1995.
Näringslivsinformatör inom Business Region Göteborg.

Martin Petersson, Stockholm, född 1976.
Invald 1998.
Konsult, Hallvarsson & Halvarsson AB. Ordförande i
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund.

Anne-Marie Pålsson, Lund, född 1951.
Invald 1999.
Docent. Forskare vid Lunds Universitet. Debattör i eko-
nomiska ämnen. Ledamot av IVA, Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien och 2:a AP-fondens styrelse.

Christina Ramberg, Göteborg, född 1962.
Invald 2000.
Professor i handelsrätt vid Handelshögskolan i Stock-
holm. Ledamot i IT-kommissionens Rättsliga Observato-
rium. Chairman of the Drafting Group for av European
Civil Code. Sveriges representant i UNCITRALs Working
Group on Electronic Commerce. Styrelseledamot i
SIGMA.

Jan Sandström, Södertälje, född 1938.
Invald 1997.
Director of Global Licensing, Astra Zeneca. Styrelseleda-
mot i Aktiespararnas Service AB.

Lars-Erik Forsgårdh, Södertälje, född 1942.
Verkställande direktör sedan 1984.
Verkställande direktör i Aktiespararnas Service AB. Sty-
relseordförande i Aktiespararnas Investerings AB,
Deponova AB och Skogshöjd Handels- och Fastighets
AB. Vice ordförande i Ägarfrämjandet. Styrelseledamot i
Aksjonærforeningen i Norge och Dansk Aktionærfore-
ning. Ständig sekreterare i World Federation of Investors.

Aktiespararna
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter av förbundets valberedning val-
des vid årskongressen Per-Göran Moberg (ordförande),
Bengt Green (region Syd), Hans von Braun (region Väst),
Björn Magnusson (region Öst) och Gösta Ludvigsson
(region Nord).

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

Kommittéer
Arbetet inom förbundet initieras och styrs genom olika
kommittéer. I samtliga kommittéer ingår representanter
från förbundsstyrelsen.

Policy- och Framtidskommittén – behandlar förbun-
dets övergripande policyprogram och ärenden av policy-
karaktär inom förbundets intresseområden samhällseko-
nomi och aktiemarknad. Ordförande är Sten Trolle.

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de
börsregistrerade bolagens bolagsstämmor, emissioner
och övriga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt en-
skilda aktieägares mellanhavanden med bolag och fond-
kommissionärer. Ordförande är Lars Milberg

Skatteteknisk kommitté – behandlar skatteförslag
och gällande skatteregler inom områdena kapitalskatter
och företagsskatter. Tf ordförande Lars-Erik Forsgårdh.

Kommitté för investerarskydd och konsument-
frågor – behandlar konsumenträttsliga frågor på värde-
pappersmarknaden och behov av lagstiftning på området
för finansiell rådgivning. Ordförande är Leif Vindevåg.

Stadgekommittén – behandlar på uppdrag av styrel-
sen förbundets stadgar och föreslår till styrelsen sådana
stadgeändringar som ska framläggas på årskongressen.
Ordförande är Johan Flodström.

Lokalavdelningskommittén – övervakar och utveck-
lar lokalavdelningsverksamheten över landet samt ser till
att samtliga lokalavdelningar bedriver verksamhet enligt
förbundets riktlinjer. Ordförande är Ulf Breitholtz.

Medlemskommittén – ansvarar för medlems-
rekrytering och medlemsvårdande åtgärder inom förbun-
det. Ordförande är Jan Berglund.

Utbildningskommittén – övervakar och utvecklar
förbundets utbildningsverksamhet. Ordförande är Inga-
Lill Gille.

Revisionskommittén – syftet är att förbättra styrel-
sens kommunikation med revisorerna. Ordförande är
Krister Eurén.

Ersättningskommittén – uppgiften är att med VD
avtala om dennes anställningsförmåner och att tillsam-
mans med VD dra upp allmänna riktlinjer för personalens
avgångsavtal, pensionsavtal, eventuella tantiem etc.
Ordförande är Sten Trolle.

Finanskommittén – med uppgiften att i enlighet med
Kapitalförvaltningsinstruktionen för förbundet och
servicebolaget inom ramen för en given riskpolicy lång-
siktigt generera så stor avkastning som möjligt, för att
därigenom kunna bidra med medel till förbundets och
servicebolagets löpande drift. Ordförande är Johan Flod-
ström.

Redaktionsråd – syftet är att tillsammans med tidningen
Aktiespararens chefredaktör bedriva en fortlöpande ut-
veckling av Aktiespararen. Ordförande är Gunnar Johans-
son.

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

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

Ledamöterna i Aktiesparinvest AB är Lars-Erik
Forsgårdh, ordförande, Bo Hedén, Jack Junel, Håkan
Gartell, Jan Sparr och Sten Trolle. Under året arbetade
Håkan Gartell som tf VD fram till den 31 augusti, då Anna-
Carin Söderblom tillträdde som VD.

Revisorer är auktoriserade revisor Björn Fernström och
auktoriserade revisor Birgitta Hagenfelt, utsedd av
Finansinspektionen.

Aktiespararna
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Koncernens resultaträkning

Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2001 2000

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2, 3 98 320 207 057

Rörelseintäkter 98 320 207 057

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader –10 739 –12 429
Övriga externa kostnader –66 581 –133 499
Personalkostnader 4 –42 237 –56 239
Jämförelsestörande poster 5 – 201 638
Avskrivningar av anläggningstillgångar 6 –2 001 –2 394

Rörelsekostnader –121 558 –2 923

Rörelseresultat –23 238 204 134

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 300 197
Ränteintäkter 8 3 728 2 049
Räntekostnader 8 –14 –1 389
Realisationsvinster/förluster 8 561 231

Resultat efter finansiella poster 2 –18 663 205 222

SKATTER 9 4 547 –57 638

ÅRETS RESULTAT –14 116 147 584
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2001 2000

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella 6 35 161 4 457
Inventarier 6 3 603 5 058
Finansiella tillgångar 11 90 038 79 157
Stipendiefond 67 67
Långfristig fordran SPP 499 2 608

Summa anläggningstillgångar 129 368 91 347

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager 12 6 270 5 877
Kundfordringar 3 179 5 385
Skattefordran 2 702 –
Övriga fordringar 4 302 2 604
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 194 7 529
Kassa och bank 14 82 579 202 173

Summa omsättningstillgångar 105 226 223 568

Summa tillgångar 234 594 314 915

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 15 43 215 56 182
Fritt eget kapital 15 131 159 133 026

Summa eget kapital 174 374 189 208

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latent skatt 16 9 002 13 959
Övriga långfristiga skulder 17 8 986 8 357

Summa långfristiga skulder 17 988 22 316

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 7 967 13 987
Skatteskulder – 43 544
Övriga kortfristiga skulder 8 655 7 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 25 610 38 270

Summa kortfristiga skulder 42 232 103 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 234 594 314 915

STÄLLDA SÄKERHETER
Företagsinteckningar – –
Beloppet 2 800 (23 365) tkr är pantsatt som säkerhet
för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests likvidbank
till förmån för Värdepapperscentralen AB. 2 800 23 365

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 40 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Övrigt 860 750

Koncernens balansräkning
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Förbundets resultaträkning

Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2001 2000

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 35 905 35 943

Rörelseintäkter 35 905 35 943

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader –24 550 –25 326
Personalkostnader 4 –13 710 –12 977
Jämförelsestörande post – SPP-medel 5 – 2 133

Rörelseresultat –2 355 –227

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 283 193
Ränteintäkter/kostnader 8 248 1 625
Realisationsvinster/förluster 8 561 223

Resultat efter finansiella poster –1 263 1 814

SKATTER
Skatt 9 –336 -575

ÅRETS RESULTAT –1 599 1 239
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2001 2000

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar 10 35 882 35 747
Stipendiefond 67 67
Övriga långfristiga fordringar – SPP 499 2 608

Summa anläggningstillgångar 36 448 38 422

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 1 360 1 856
Fordran på koncernföretag 263 4 647
Skattefordran 258 28
Övriga fordringar 2 147 923
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 627 374
Kassa och bank 14 4 768 3 808

Summa omsättningstillgångar 9 423 11 636

Summa tillgångar 45 871 50 058

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 15 5 605 5 827
Fritt eget kapital 15 14 883 16 242

Summa eget kapital 20 488 22 069

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 8 986 8 357

Summa långfristiga skulder 8 986 8 357

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 943 967
Skuld till koncernföretag – 892
Skatteskulder 25 –
Övriga kortfristiga skulder 1 670 1 548
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 13 759 16 225

Summa kortfristiga skulder 16 397 19 632

Summa skulder 25 383 27 989

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 871 50 058

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 40 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Övrigt 860 750

Förbundet balansräkning
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansnetto –18 663 205 222 –1 263 1 814

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 2 001 2 394 – –
Betald skatt –410 –46 690 –336 –575

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet –17 072 160 926 –1 599 1 239

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager –393 –2 910 – –
Ökning/minskning av fordringar –859 –3 457 3 173 –2 729
Ökning/minskning av kortfristiga skulder –61 159 40 813 –3 235 2 055

Kassaflöde från den löpande verksamheten –79 483 195 372 –1 661 565

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Långa fordringar 2 109 –2 608 2 109 –2 608
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –465 –982 – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –30 785 –4 016 – ––
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –10 881 –67 976 –135 –13 104

Kassaflöde från investeringsverksamheten –40 022 –75 582 1 974 –15 712

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Justering för dotterbolags ingående kapital –736 – – –
Återbetalt aktieägartillskott – – – 11 638
Justering för fristående lokalavdelningars ingående kapital 240 373 240 373
Uttag ur riskfonden –222 –12 –222 –12
Långa skulder 629 1 358 629 1 358

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –89 1 719 647 13 357

ÅRETS KASSAFLÖDE –119 594 121 509 960 –1 790
Likvida medel vid årets ingång 202 173 80 664 3 808 5 598
Likvida medel vid årets utgång 82 579 202 173 4 768 3 808

Förändring likvida medel –119 594 121 509 960 –1 790

                         Koncernen                                         Moderbolaget
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Tilläggsupplysningar

Nr 1 Koncernredovisningsprinciper

I koncernredovisningen ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Aktiespararnas Servcie AB och Aktiespararnas Intresse
AB samt dotterdotterbolaget Aktiesparinvest AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att
koncernens egna kapital omfattar förbundets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvs-
tidpunkten. Koncernens obeskattade reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital och dels som latent skatteskuld. Det egna
kapitalets del av obeskattade reserver per 2001–12–31 redovisas under övriga reserver, se not 14 och 15.

Nr 2 Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader samt resultat efter finan-
siella poster

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

Belopp i tkr 2001 2000

Medlemsintäkter 27 636 28 115
Övriga intäkter 340 532

Gemensamma intäkter 27 976 28 647

INTRESSEBEVAKNING
Kostnader –5 355 –5 281

INFORMATION/UTBILDNING
Intäkter 32 251 36 236
Kostnader –50 621 –47 590

–18 370 –11 354

AKTIESPARINVEST
Rörelseintäkter 38 297 122 220
Ränteintäkter 3 371 17 089
Jämförelsestörande poster – 197 285
Kostnader –41 418 –111 702
Kostnader utvecklingsprojekt – –9 060

250 215 832

Jämförelsestörande poster – SPP-medel – 4 353

ÖVRIGA KOSTNADER
SARF/SAB-organisation –7 635 –7 342
Administration –9 754 –9 412
Gemensamma kostnader –1 641 –2 140
Marknadsföring/medlemsrekrytering –7 965 –8 325

Summa övriga kostnader –26 995 –27 219

Rörelseresultat –22 494 204 978
Avskrivningar –744 –843
Finansiellt netto 4 575 1 087

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –18 663 205 222
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Nr 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Belopp i tkr 2001 2000

Försäljning inom koncernen 4 817 5 152

  Koncernen

Nr 4 Medeltal anställda och löner

  Koncernen             Moderbolaget

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

Medeltal anställda 73 91 29 29
varav kvinnor 43 56 16 16
varav män 30 35 13 13

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse och VD 3 499 2 762 802 768
Övriga anställda 23 079 30 761 7 194 6 453

Summa löner 26 578 33 523 7 996 7 221

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 8 949 11 866 3 021 2 915
Pensionskostnader (varav VD 561 tkr) 3 535 3 754 1 397 1 450
Övriga personalkostnader 3 175 7 096 1 296 1 391

Summa personalkostnader 42 237 56 239 13 710 12 977

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

I enlighet med årskongressens beslut om arvoden till förbundsstyrelsen har under 2001 utgått ett arvode om totalt  400 tkr (400 tkr)
varav 170 tkr (170 tkr) till ordförande Sten Trolle.
     Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2001 utgått ett arvode om totalt 112,5 tkr (112,5 tkr).
Till styrelsen i Aktiesparinvest AB har under året utgått ett arvode om totalt 250 tkr (200 tkr). Till styrelsens ordförande har ej utgått
något arvode.
     Till förbundets och servicebolagets verkställande direktör Lars-Erik Forsgårdh har under året utgått lön om sammanlagt 1 096 tkr
(921 tkr). Härutöver disponerar VD fritt en tjänstebil. För VD finns pensionsutfästelser motsvarande vad som ryms inom ramen för
allmän pensionsplan. Ersättningen avser Lars-Erik Forsgårdhs uppdrag som VD i såväl Förbundet som Servicebolaget. Därutöver
finns ett sk 60-årsavtal innebärande att förbundet och VD har en ömsesidig rätt att avsluta VDs anställning fr o m 2002-09-01.
Om så sker uppbär VD 50 procent av sin lön fram till 65 års ålder.  Kostnaden för detta avtal exklusive sociala kostnader periodi-
seras t o m 2002–09–01. Belopp som ej redovisas som skuld, redovisas som ansvarsförbindelse under posten övrigt. Om VD fort-
sätter sin tjänstgöring efter 2002–09–01 ska den pension som annars skulle utbetalts omvandlas till lön.
     För övriga ledande befattningshavare i servicebolaget och dess dotterbolag finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen
för allmän pensionsplan (ITP). Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om högst ett år.
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Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning

Koncernen             Moderbolaget

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

Ernst & Young AB
   Revisionsuppdrag 337 323 55 45
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 40 347 – –
   Andra uppdrag 150 293 52 8
Öhrilngs Pricewaterhouse Coopers
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 32 119 – –
   Andra uppdrag – 207 – –

Uppgift om återbäring av företagsanknutna medel från SPP

SPP styrelse har i december 1998 fastställt en ny konsolideringspolicy. Detta innebär att skillnaderna mellan placeringstillgångar och
försäkringsåtaganden som vuxit kraftigt de senaste åren kommer viss del att kunna återbetalas till försäkringstagarna.
Enligt besked från SPP utgör dessa sk företagsanknutna medel för förbundet vid årsskiftet 2 229 tkr. För koncernen i sin helhet utgör
dessa medel 2 229 tkr. Pengarna kommer att användas genom avräkning mot SPPs faktura för ITP och ITPk och beräknas kunna
räcka under de närmaste 1,5 åren. Medlen är nuvärdesberäknade enligt gällande redovisningspraxis.

Nr 5 Jämförelsestörande poster

Bonusersättning

Till 3 anställda i förbundet utgick bonusersättning till ett sammanlagt belopp om 237 tkr inkl sociala kostnader.
Till 1 anställd i servicebolaget utgick bonusersättning till ett sammanlagt belopp om 77 tkr inkl sociala kostnader.

Koncernen             Moderbolaget

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

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

Nedskrivning av aktier – –5 120 – –

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

– 201 638 – 2 133
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Nr 6 Anläggningstillgångar

      Koncernen

Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31

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

Ingående avskrivningar 6 399 6 360
Årets avskrivningar 0 39
Utgående ackumulerade avskrivningar 6 399 6 399

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 0

ÖVRIGA IMMATERIELLA
Ingående anskaffningsvärde 4 916 900
Inköp/anskaffningar 30 785 4 016
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 35 701 4 916

Ingående avskrivningar 459 270
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar 81 189
Utgående ackumulerade avskrivningar 540 459

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 35 161 4 457

INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde 18 322 17 506

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

Inköp 465 1 092
Försäljningar/utrangeringar – –276
Utgående ackumulerade anskaffningar 18 787 18 322

Ingående avskrivningar 13 264 11 264
Försäljningar/utrangeringar – –166
Årets avskrivningar 1 920 2 166
Utgående ackumulerade avskrivningar 15 184 13 264

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 3 603 5 058

Leasingkostnader har utbetalts under året i moderbolaget med 620 tkr (596 tkr). Koncernen har belastats med motsvarande kostnader
innevarande år med 1 492 tkr (1 115 tkr). Anskaffningskostnader för leasingobjekt i moderbolaget beräknas till 1 753 tkr (1 661 tkr).
Koncernens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 5 104 tkr (3 575 tkr). Återstående kontraktsperioder varierar mellan
3 och 34 månader.

Hyreskontrakt lokaler
Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 964 tkr. Koncernens hyreskostnader uppgår till 4 525 tkr. Hyreskontraktet för koncernen
löper under perioden 1 mars 1998 t o m 29 februari 2004.
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Nr 9 Skatt på årets resultat

Nr 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

Skatt – betald –410 –46 690 –336 –575
Skatt – latent 4 957 –10 948 – –

Summa skatt 4 547 –57 638 –336 –575

            Koncernen                                                         Förbundet

            Koncernen                                                         Förbundet

Nr 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som anläggningstillgångar

  Koncernen            Moderbolaget

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

Utdelningar på placerings- och bevakningsportföljer 300 197 283 193

Belopp i tkr 2001 2000 2001 2000

Räntor och övriga finansiella intäkter 3 728 2 049 261 1 630
Räntekostnader –14 –1 389 –13 –5
Realisationsvinster 643 459 643 451
Realisationsförluster –82 –228 –82 –228
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Nr 10 Finansiella tillgångar

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31

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

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

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

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

ANDRA AKTIER OCH ANDELAR

FÖRBUNDETS AKTIEPORTFÖLJ

Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31 2001–12–31 2000-12-31

Förbundets bevakningsportfölj 1 401 2 331 875 1 019
Förbundets placeringsportfölj 20 426 25 026 23 391 23 112

21 827 27 357 24 266 24 131

         Marknadsvärde                                                 Bokfört värde
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Nr 11 Finansiella tillgångar

           Marknadsvärde                                                 Bokfört värde

KONCERNENS AKTIEPORTFÖLJ

Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31 2001–12–31 2000-12-31

Förbundets bevakningsportfölj* 1 401 2 331 875 1 019
Förbundets placeringsportfölj (se specifikation nedan) 20 426 25 026 23 391 23 112
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav 117 98 46 46
Aktiespararnas Service ABs aktieinnehav
(se specifikation nedan) 62 433 54 880 65 589 54 880

84 377 82 335 89 901 79 057

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

Marknadsvärde
Aktieslag Antal  Belopp i tkr
Peab B 10 274 381
Nolato B 1 882 118
Scandiaconsult 1 000 40
Skanska B 4 094 280
AstraZeneca 544 262
Intellecta B 300 22
Ericsson B 11 394 649
Elektronikgruppen B 3 246 234
Investor B 3 494 400
SHB A 200 31
Skandia 5 065 385
Europolitan 900 63
Skistar B 3 280 320
Assa Abloy B 340 52
Observer 203 14
Drott B 3 052 330
Tele 2 B 310 118
LGP Telecom Hld 70 5
Enea Data 1 500 8
Hexagon B 300 40
H&M B 4 748 1 030
Protect Data 652 26
IBS B 7 727 131
MTG B 70 16
HIQ International 821 20
OM Gruppen 50 69
Rottneros 19 985 197
Eniro 2 031 153
Karlshamns 3 500 282
C Technologies 558 20
Lundin Petroleum 15 296 65
Nokia SDB 2 745 733
Industrivärden A 2 132 351

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige
Antal andelar 1 640 184 13 581
Summa 20 426
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Nr 11 Finansiella tillgångar, forts

AKTIESPARARNAS SERVICE ABs AKTIEINNEHAV

Belopp i tkr 2001–12–31
Aktieslag Antal Marknadsvärde
Wihlborgs Fastigheter 16 000 227
SCA B 2 170 623
AstraZeneca 2 500 1 203
Ericsson B 22 200 1 265
Holmen B  1 200 286
Sandvik 3 800 853
Custos 600 121
Industrivärden A 2 900 477
Ratos B 2 800 262
SHB A 3 700 570
Assa Abloy B 2 000 302
Swedish Match 5 000 277
Securitas B 1 000 199
Investor B 3 700 424
Capona 4 200 223
JM Bygg 1 100 242
Kungsleden 5 100 597
Bure 8 500 252
Perbio Science 600 102
Svolder B 3 532 242
Latour B 1 400 259
Scania B 1 400 269
Öresund 900 284
Boliden 4 834 210
Avanza 1 715 000 25 725
HQ.SE Fonder 1 715 000 25 725

Aktiefonder
Carnegie Medical 1 183 610
Carnegie WorldWide 1 445 604
Summa 62 433

Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31 2001–12–31 2000-12-31

Börs-SM AB
Org nr: 556437–1721
Säte: Stockholm
Antal 500 100:– 100:– 50 50
Andel 50%

Börs-SM 2002 AB*
Org nr: 556502–9088
Säte: Stockholm
Antal 500 100:– 100:– 50 50
Andel 50%

*Tidigare namn Åratin AB

                                                                                                 Nominellt värde                                                 Bokfört värde

ÖVRIGA INNEHAV
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Nr 12 Lager

Varulagret avser värdepapper i Aktiesparinvest till ett belopp om 5 613 tkr (5 325 tkr) och förlagsprodukter till ett belopp om 657 tkr (552
tkr) upptagna det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nr 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i tkr 2000-12-31 2000-12-31

Upplupna intäkter 3 687 1 821 102 115
Diverse kostnadsperiodiseringar 2 507 5 708 525 259

Summa 6 194 7 529 627 374

Nr 14 Kassa och bank

         Koncernen         Förbundet
Belopp i tkr 2001-12-31 2000–12–31 2001-12-31 2000–12–31

Kassa 19 25 7 7
Bankräkning 73 167 *199 734 2 594 1 475
Postgiro 2 378 2 330 2 083 2 242
Stipendiefond 84 84 84 84
Statspapper och obligationer
hänförliga till Aktiesparinvest 6 931 – – –

Summa 82 579 202 173 4 768 3 808

Nr 11 Finansiella tillgångar, forts

           Koncernen            Förbundet

*Varav 130 Mkr var placerade på specialinlåning i bank, löptid 2 månader.

ÖVRIGA INNEHAV, forts

Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31 2001–12–31 2000-12-31

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm

Antal 334 100:- – 37 –
Andel 33,4%

                                                                                                 Nominellt värde                                                 Bokfört värde
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Nr 15 Eget kapital

Resursfond/

Aktiekapital Övriga Övriga Balanserade Årets

Belopp i tkr i dotterbolag fonder* reserver vinstmedel resultat Totalt

KONCERNEN

IB 2000-01-01 15 000 1 827 39 355 –14 558 147 584 189 208

Justering av dotterbolags ingående kapital –736 –736

Vinstdisposition 147 584 –147 584

Justering för fristående lokal-

avdelningars ingående kapital 240 240

Uttag i riskfonden* –222 –222

Förskjutning mellan bundet

och fritt kapital –12 745 12 745

Årets resultat –14 116 –14 116

UB 2000-12-31 15 000 1 605 26 610 145 275 –14 116 174 374

Övriga Balanserade Årets

Belopp i tkr Resursfond fonder* vinstmedel resultat Totalt

MODERBOLAGET

IB 2001-01-01 4 000 1 827 15 003 1 239 22 069

Justering för fristående lokal-

avdelningars ingående kapital 240 240

Uttag i riskfonden –222 –222

Vinstdisposition 1 239 –1 239

Årets resultat –1 599 –1 599

UB 2001-12-31 4 000 1 605 16 482 –1 599 20 488

*Riskfonden (1 512 tkr) är avsedd att finansiera juridiska utredningar och processer som är av principiell betydelse för förbundet och dess

medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning. Resterande medel (93 tkr) utgörs av stipendiefonden.

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

        Koncernen
Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31

Periodiseringsfonder 31 720 49 422
Överavskrivning 431 431

Summa 32 151 49 853

AVGÅR
Latent skatt –9 002 –13 959

Eget kapital andel 23 149 35 894
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Nr 17 Långfristiga skulder

Nr 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

         Koncernen          Förbundet
Belopp i tkr 2001–12–31 2000-12-31 2001–12–31 2000-12-31

Ständiga medlemmar 6 433 6 147 6 433 6 147
3–årsmedlemskap (Förfaller löpande 1 – 3 år) 633 710 633 710
Övriga långfristiga skulder (Förfaller under 1 920 1 500 1 920 1 500
perioden 2002  –  2007)

8 986 8 357 8 986 8 357

         Koncernen          Förbundet
Belopp i tkr 2001–12–31 2000–12–31 2001–12–31 2000-12-31

Hyra – 400 – –
Upplupna semesterlöner 3 584 3 184 1 648 1 608
Upplupna arbetsgivaravgifter 903 3 415 306 314
Upplupna styrelsearvoden 750 573 268 223
Förutbetalda intäkter 10 864 13 439 10 760 13 361
Upplupen reklamskatt 160 138 – –
Avkastningsskatt IPS 1 927 1 739 – –
Övriga reserveringar 7 364 9 348 777 719
Bonus personal 58 6 034 – –

Summa 25 610 38 270 13 759 16 225
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Stockholm den 11 februari 2002

Sten Trolle Johan Flodström Jan Ahnberg
ordförande vice ordförande

Ulf Breitholtz Patrik Engellau Inger Eriksson

Krister Eurén Wictoria Häggström Inger Larsson

Bo G Lundberg Lillemor Norlén Martin Petersson

Anne-Marie Pålsson Christina Ramberg Jan Sandström

Lars-Erik Forsgårdh
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
Stockholm den 11 februari 2002

Björn Fernström Lars-Göran Lidström
auktoriserad revisor civilekonom
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Revisorer

Revisionsberättelse

Ordinarie

Björn Fernström
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

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

Suppleanter

Anna Peyron
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

Göran Öhrn
Civilekonom
Försäkringsmäklare, egen företagare

Till årskongressen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Organisationsnummer 857202 – 1593

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Sveriges Aktiesparares Riksförbund för räkenskapsåret 2001. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verk-
ställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot förbundet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger där-
med en rättvisande bild av förbundets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige.

Vi tillstyrker att årskongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncer-
nen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 februari 2002

Björn Fernström Lars- Göran Lidström
Auktoriserad revisor Civilekonom
Ernst & Young
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Aktiespararnas verksamhet

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

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

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

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

Aktiespararnas verksamhetsidé

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

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

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

Aktiespararnas organisationsnummer: 857202–1593

l

l

l
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113 89 Stockholm Telefon: 08–50 65 15 00
Fax: 08–50 65 15 73  e-post: mail@aktiespararna.se
Hemsida: www.aktiespararna.se

Fakta om Aktiespararna
 (december 2001)

Bildades år 1966
Medlemmar 117 869
   varav kvinnor 26 560
   varav ungdomar 15 332
Lokalavdelningar 154
Ideellt arbetande i lokal-
   avdelningarnas ledningsgrupper 1 100

Under 2001
Bevakade bolagsstämmor ca 440
Aktieträffar 1 100
Evenemang 11
Aktiedagar/investerarmässor 7
Utbildade aktiesparare genom
   Aktiespararnas Aktieskola 3 500
Antal sålda böcker och programvaror 11 500


