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2002 – besparingar och värdefulla
långsiktiga resultat

verket på aktiemarknaden. Från och med 2004 införs en
lag om finansiell rådgivning och en lag om grupptalan in-
förs under 2003. Den nya reviderade ägarstyrningspoli-
cyn som presenterades före bolagsstämmosäsongen mot-
togs mycket positivt, liksom det 20-punktprogram med
förtroendeskapande åtgärder för aktiemarknaden som lan-
serades i november 2002.

Inom EU:s arbete för att harmonisera regelverket på
EU-ländernas aktiemarknader är förbundet representerat i
tre kommittéer.

Planer för 2003
Förbundets kostnadskrävande verksamheter, intresse-
bevakningen och medlemsaktiviteter, kommer under 2003
att drivas med något mindre resurser jämfört med 2002.
Besparingar är oundvikliga till följd av att medlemsintäk-
terna, på grund av nedgång i årets medlemsantal, minskar
även i år med drygt 3 Mkr.

År 2002 – Aktiespararnas 36:e verksamhetsår – var det
tredje året i rad vi arbetade i hård motvind. Tack vare våra
ekonomiska resurser och många fina personliga insatser
kunde vi fortsätta vårt viktiga uppdrag att verka för bästa
möjliga förutsättningar för medlemmarnas aktiesparande.

Drabbad av börsnedgången
Året blev inte den vändning som många hoppades på för
ett år sedan. Efter två dåliga börsår med nedgångar på 10
respektive 17 procent sjönk kurserna på Stockholms-
börsen med ytterligare hela 37 procent. Osäkerhet kring
konjunkturutvecklingen, krigsrisk och terrorhot, Erics-
sons kris, redovisnings-, pensions- och optionsskanda-
ler, bidrog till den mycket dåliga utvecklingen av börs-
kurserna.

Samtliga Aktiespararnas verksamheter påverkades ne-
gativt av utvecklingen på börsen. Medlemsantalet mins-
kade med 12 procent (–17) från 117 869 till 104 065 med-
lemmar. Den relativt sett största minskningen stod ung-
domarna för.

Nedgången slog mycket hårt mot utbildningsverksam-
heten. När intresset för utbildning borde ha varit som
störst bland medlemmarna var det i stället nästan obe-
fintligt. Aktiesparinvests försäljning sjönk med 10 pro-
cent men glädjande nog kunde rörelsekostnaderna sän-
kas ännu mer. Tidningen Aktiespararens annonsintäkter
drabbades också negativt. Minskningen blev dock bara
sju procent vilket innebar en ökad marknadsandel på de
annonssegment där tidningen är verksam.

Lokalavdelningarna glädjeämnet
Glädjeämnet detta tunga år var verksamheten i lokalavdel-
ningarna som arrangerade cirka 1 000 aktieträffar. Insat-
serna från alla ideellt arbetande var lika stora, om inte
större än tidigare år, för att anordna intressanta och för
medlemmarna utvecklande aktieträffar och aktiedagar. Om
en prislapp kunde sättas på detta arbete skulle förbun-
dets sluträkning för året bli mycket positivare. Av alla vå-
rens program för aktiedagar och träffar framgår att börs-
tristessen på intet sätt minskat intresset för att sprida
Aktiespararnas budskap på lokal nivå i hela Sverige.

Framgångsrik intressebevakning
Intressebevakningen var framgångsrik under 2002. För-
bundet uppnådde två viktiga delmål beträffande regel-

Samtidigt är det viktigt att fortsätta kvalitetsutveck-
lingen av förbundets olika medlemsförmåner, som  t ex
tidningen. Den innehålls- och layoutmässiga satsningen
på Aktiespararen fortsätter. Den nya försäljningsorgani-
sationen ska sörja för att annonsintäktskurvan vänder
upp.

Aktiespararna Kunskap har kravet på sig att minst visa
ett nollresultat 2003. Förlagets sortiment är välutvecklat
och nu samordnat med Unga Aktiesparares Finansbok-
handel.

Aktiespararna Företagsutbildning, som numera utgör
en egen avdelning, arbetar hårt för att flytta fram positio-
nerna på den nya marknaden för licensieringsutbildning.

Efter ett års försening ska Aktiesparinvests nya depå-
hanteringssystem driftsättas under första halvåret 2003.
Satsningen på det nya systemet är unik i Förbundets his-
toria. Investeringen uppgår till cirka 50 Mkr och beräknas
ge en bra avkastning de kommande tio åren. Genom att
Aktiesparinvest är delägare i det bolag som säljer den ge-
nerella delen av systemet till andra aktörer på finans-
marknaden, kan nettoinvesteringen bli mindre om bolaget
har framgång.

Förbundets ekonomi
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till –43,1
(–18,7) Mkr. Av årets förlust utgör 10,6 (0) Mkr kostnader
för Aktiesparinvests nya depåhanteringssystem, 22,3
Mkr utgör realiserad och orealiserad värdeminskning i
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koncernens innehav av aktier och aktiefonder, varav 5,6
Mkr är hänförbar till 2001 och tidigare.

För 2003 förutses en förlust på knappt 6 Mkr. Förlusten
är helt hänförlig till Servicebolaget. Förbundet bör klara
minst ett nollresultat efter genomförda besparingar. Sty-
relsen föreslår kongressen en höjning av medlemsavgif-
terna med 40 kr per år och fullbetalande medlem. Detta
skulle ge förbundet ett bättre handlingsutrymme särskilt
under 2004, då avgiftshöjningen får genomslag.

För Servicebolaget (inkl Aktiesparinvests bidrag) kan
ett nollresultat förväntas under 2004 om förutsättning-
arna blir gynnsamma. Förluster på 6 Mkr kan Service-
bolaget bära under ett par år men naturligtvis inte under
en längre tid.

Tillgång till ekonomiska reserver är dock inget skäl för
att avstå från möjliga besparingar. Därför har samtliga
verksamheter inlett besparingsprogram av varierande
storlek, som får full effekt från och med 2003. De samlade
besparingarna uppgår till cirka 10 Mkr på årsbasis – för
förbundet till drygt 6 Mkr och resultatförbättringen för
Servicebolaget till cirka 4 Mkr.

Efter tre år med fallande börskurser talar mycket för en
viss återhämtning under andra halvåret 2003. Medlems-
antalet bör kunna stabiliseras efter åtminstone första
halvåret 2003. Annonsvolymen bör också kunna vända
upp under 2003. Går vi in i en uppåtgående börstrend bör
också medlemsutbildningen och inte minst Aktiesparin-
vest kunna återta en del förlorad mark under 2003. Erfa-
renheterna från 2002 talar dock för att det är klokt att ha
en beredskap för det oförutsedda och hushålla försiktigt
med Förbundets resurser.

Tack till de ideellt arbetande
Trots ytterligare ett år i uppförsbacke har inte viljan och
förmågan hos de ideellt arbetande i lokalavdelningarna
minskat. Väl förberedda aktieträffar med intressanta talare
har i enstaka fall fått ställas in, men detta har inte minskat
ambitionerna. Tack för ett väl utfört arbete!

Sten Trolle Lars-Erik Forsgårdh
Ordförande Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelsen
Väsentliga händelser under året
För andra året i rad påverkades Aktiespararnas verksam-
heter mycket negativt av utvecklingen på aktiemark-
naden. Medlemsantalet minskade med 12 procent från
117 869 till 104 065.

Förbundet bevakade cirka 400 bolagsstämmor. En ny
reviderad ägarstyrningspolicy utgjorde grunden för för-
bundets agerande och ställningstaganden på stämmorna.

En lag om grupptalan införs under 2003 och en lag om
finansiell rådgivning väntas införas fr o m 2004. Förbun-
det har varit pådrivande för att genomföra dessa två vik-
tiga ändringar i regelverket på aktiemarknaden. Förbundet
är representerat i tre kommittéer inom EU:s arbete för att
harmonisera regelverket på EU-ländernas aktiemarknader.

Förbundet stod värd för en lyckad världskongress för
The World Federation of Investors, WFIC, i Stockholm
den 5 – 8 juni. Börsklimatet bidrog till att det ekonomiska
utfallet av kongressen blev en förlust på drygt 1 Mkr.

Aktiviteten i förbundets 155 lokalavdelningar var fort-
satt hög. Cirka 1 000 aktieträffar arrangerades, dock med
klart färre deltagare än föregående år.

Aktiedagar med investerarmässor arrangerades på sju
orter. Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf anordnades
för sjunde året med 1 250 deltagare.

Antalet TS-kontrollerade exemplar av tidningen Aktie-
spararen sjönk från 115 500 år 2001 till 97 900 år 2002.
Annonsintäkterna sjönk med 7 procent till 7,7 Mkr.

Försäljningen för Aktiespararna Kunskaps aktieskola
och förlag sjönk med hela 58 procent till 2,4 Mkr. Under
2002 utbildades endast 1 100 (3 400) aktiesparare i aktie-
kunskap. Aktiespararna Företagsutbildning genomförde
20 (16) seminarier med 459 (508) deltagare.

De försämrade marknadsförutsättningarna påverkade
även Aktiesparinvests verksamhet vars försäljning sjönk
med 10 procent till 36,5 Mkr. Rörelsekostnaderna sänktes
med 24 procent. Det operativa rörelseresultatet uppgick
till cirka 4,4 Mkr. Efter återvunnen moms om netto 6,5 Mkr
och systemkostnader på 10,6 Mkr uppgick resultatet före
dispositioner och skatt till 0,8 (0,3) Mkr. De totala kostna-
derna för Aktiesparinvests nya depåhanteringssystem
uppgår till 49,5 Mkr varav cirka 35 Mkr aktiverats i
balansräkningen. Det nya systemet beräknas vara drift-
satt under första halvåret 2003. Sedan början av 2001 äger
Aktiesparinvest 33,4 procent av det bolag, Deponova
AB, som utvecklar depåhanteringssystemet.

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 2002.

Koncernens intäkter var 89,6 (98,3) Mkr. Förbundets
intäkter var 32,2 (35,9) Mkr.

Koncernens resultat efter finansiella poster var –43,1
(–18,7) Mkr. Koncernens resultat efter skatt minskade
från –14,1 Mkr år 2001 till –37,9 Mkr. Av årets förlust ut-
gör systemkostnader 10,6 (0) Mkr. 22,3 Mkr är realiserad
och icke realiserad värdeminskning i koncernens innehav
av aktier och aktiefonder, varav 5,6 Mkr är hänförbar till
2001 och tidigare. Förbundets resultat efter finansiella
poster var –14,9 (–1,3) Mkr. Förbundets resultat efter
skatt var –14,9 (–1,6) Mkr.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
42,7 (82,6) Mkr, varav 4,5 Mkr var pantsatta som säkerhet
för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests likvidbank
till förmån för Värdepapperscentralen AB. Förbundets
och Servicebolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet
till 32,6 (63,9) Mkr. Aktiesparinvests likvida medel var 10,0
(18,6) Mkr.

Värdet av Förbundets, Intressebolagets och Service-
bolagets samlade placeringar i börsaktier var vid års-
skiftet 81,5 (84,4) Mkr. Det bokförda värdet var 81,4 (89,9)
Mkr. Placeringarna i börsaktier är långsiktiga och utgör
anläggningstillgång. Nedskrivning av aktiernas bokförda
värde har skett för koncernen totalt med 19,9 (0) Mkr. Un-
der året såldes börsaktier till ett sammanlagt värde av 4,1
(1,4) Mkr respektive förvärvades börsaktier till ett värde
av 15,4 (10,9) Mkr. En Finanskommitté under överinse-
ende av styrelserna i Förbundet och Servicebolaget
ansvarar för koncernens samlade placeringar.

En placeringsinstruktion fastställd av Förbundets och
Servicebolagets styrelser utgör grund för Finanskom-
mitténs arbete. Den totala avkastningen på koncernens
aktieinnehav uppgick under 2002 till –16,6 (–16) procent
jämfört med SIX avkastningsindex som minskade med 36
(–15,1) procent.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets förlust på 14 865 439 kr balan-
seras i ny räkning. Inga avsättningar till bundna fonder
föreslås. De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till
19 324 kr. Koncernens disponibla vinstmedel uppgår till
106 625 tkr. Beträffande koncernens och Förbundets
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt
tilläggsupplysningar.
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Organisation och personal
Förbundet och Servicebolaget
Förbundets organisation inklusive Servicebolaget omfat-
tar fem verksamhetsområden. Under Förbundet ligger
Intressebevakning och Medlemsaktiviteter. I Servicebola-
get ingår tidningen Aktiespararen, Aktiespararna Kun-
skap och Aktiespararna Företagsutbildning. Marknadsfö-
ring/Medlemsservice och Ekonomi/Administration är ge-
mensamma för Förbundet och Servicebolaget. Varje verk-
samhet leds av en verksamhetschef som tillsammans med
VD ingår i en ledningsgrupp. Många i personalen är
anställda både i Förbundet och Servicebolaget. En med
Aktiesparinvest gemensam IT-avdelning ansvarar för un-
derhåll och support av all dataverksamhet. Antal medar-
betare som anges i rutorna gällde 2002–12–31.

Aktiesparinvest
Aktiesparinvest är ett helägt dotterbolag till Service-
bolaget.

Verksamheten omfattar fyra verksamhetsområden:
Aktieinvest, Fondverksamhet, Företagssamarbeten och
Emittentservice. Därutöver finns stabsfunktioner såsom
IT, marknad och ekonomi. Vid utgången av 2002 var cirka
100 000 privatkunder anslutna till Aktieinvest och Fond-
verksamheten samt i aktiesparprogram för aktieägare i
några stora svenska börsbolag.

Aktiesparinvest äger 33,4 procent av intressebolaget
Deponova AB, vars uppgift är att utveckla ett nytt depå-
hanteringssystem för Aktiesparinvest och även sälja
systemet till andra värdepappersbolag.

INTRESSE-
BEVAKNING

Lars Milberg
4 medarbetare

MEDLEMS-
AKTIVITETER

Claes-Göran Olsson
7 medarbetare

AKTIESPARAREN

Gunnar Johansson
6 medarbetare

AKTIESPARARNA
KUNSKAP

Christophe Génetay
2 medarbetare

AKTIESPARARNA
FÖRETAGSUTBILDN.

Viveca Wallén
1 medarbetare

MARKNADSFÖRING/
MEDLEMSSERVICE

Claes-Göran Olsson
4 medarbetare

EKONOMI/
ADMINISTRATION

Jan Matti
7 medarbetare

FÖRBUNDET/
SERVICEBOLAGET

VD Lars-Erik Forsgårdh
Förbundssekreterare
Sonja Callmer Olsson

SPECIALUPPDRAG

Stig Nordvall
Gunnar Ek

AKTIEINVEST

Gunnar Dahlman
10 medarbetare

FOND/HANDEL

Tobias Övelius
2 medarbetare

FÖRETAGS-
SAMARBETEN

Rickard Linderoth

IT

Kenneth Hansson
2 medarbetare

AKTIESPARINVEST

VD Anna-Carin
Söderblom

MARKNAD

Rickard Linderoth
(vice VD)
1 medarbetare

EKONOMI

Malin Tydal
1 medarbetare

EMITTENTSERVICE

Anna-Carin
Söderblom
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Personal Förbundet och Servicebolaget
Minskningen av antalet medlemmar och en låg efterfrå-
gan på Förbundets och Servicebolagets produkter med-
förde att antalet anställda minskades med 7,5 tjänster.
Detta till trots visade årets medarbetarundersökning ett
tillfredsställande resultat. På en skala 1 – 4 blev resultatet
2,82. Föregående års värde var 2,91.

Bland de anställda inom Förbundet och Servicebolaget
har 58 procent högskole- eller universitetsutbildning och
42 procent annan utbildning.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds tränings-
möjligheter. För tredje året genomfördes en hälsoprofil-
undersökning. Utfallet visade vid jämförelse att hälsan
hos personalen ligger högt över utfallet hos andra före-
tag. 96 procent av personalen har bra till mycket bra livs-
stil och hälsodata.

Åldersfördelningen bland personalen är god. Personal-
handboken och jämställdhetsplanen uppdaterades under
året.

Medeltal för 2002 2001
Antal anställda   42 45
    varav kvinnor 50%    49%
Genomsnittligt antal anställningsår
    Förbundet 8,1 7,5
    Servicebolaget 5,6 4,5

Personal Aktiesparinvest
I samband med avmattningen på marknaden hade antalet
anställda reducerats vid ingången av 2002. Detta kunde
genomföras utan att kvalitet och leveransförmåga påver-
kades. Aktiesparinvest fortsätter att erbjuda ett brett ut-
bud av spartjänster.

l

l
l

Medeltal för 2002 2001
Antal anställda 23 28
    varav kvinnor 74% 75%
Genomsnittligt antal anställningsår 4,5 4,4
l
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2002 – ett framgångsrikt år för
Intressebevakningen

Åtgärder för bättre etik
Börsåret 2002 går till historien som det sämsta sedan
1930-talet. Dessutom fylldes året av negativa händelser
som asbest- och pensionsskandaler i ABB, bråk om
optionsprogram, Ericssons utdragna kris, olagliga kartel-
ler inom byggsektorn och Jan Stenbecks plötsliga bort-
gång.

I USA avslöjades skandaler och bedrägerier av tidigare
oanade mått. Redovisningsbedrägerierna inom Enron och
Worldcom skadade förtroendet för USA:s företagssektor
enormt och ledde till snabba lagstiftningsåtgärder som
också får konsekvenser för svenska företag. Mot denna
bakgrund var det inte märkligt att allmänhetens förtro-
ende för aktiemarknaden och Stockholmsbörsen sjönk
kraftigt. Detta föranledde regeringen att tillsätta en Etik-
kommission under ledning av förre finansministern Erik
Åsbrink.

Aktiespararna offentliggjorde mot denna bakgrund i
början av november ett 20-punktprogram för att återställa
förtroendet på aktiemarknaden. Dokumentet Förtroende-
skapande åtgärder för aktiemarknaden presenterades
vid en presskonferens och i en stort upplagd artikel i
Aktiespararen och fick stor medial uppmärksamhet. 20-
punktprogrammet är en sammanfattning av förbundets
ställningstaganden inom i stort sett hela det område
Intressebevakningen arbetar. Programmet hade tidigare
diskuterats vid höstens regionkonferenser och fått starkt
stöd från förtroendemännen i ledningsgrupperna.

I januari 2002 presenterade förbundet en reviderad och
utökad upplaga av Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy.
Den nya policyn rönte stort intresse hos media, börs-
bolagen och olika rådgivare. Policyn, som första gången
presenterades 1993, är vägledande för förbundets age-
rande på bolagsstämmor. Förbundets krav på inrättande
av effektiva ägarstyrningsrutiner i börsbolagen vinner
alltmer gehör. Allt fler bolag inrättar nomineringskom-
mittéer, ersättningskommittéer och revisionskommittéer.
Särskilt revisionskommittéerna börjar i spåren av redo-
visningsskandalerna i USA att vinna ökat intresse.

Skandaler inom ABB
Det globala verkstadskonglomeratet ABB drabbades hårt
av flera skandaler under 2002. Avslöjandet av Percy
Barneviks och Göran Lindahls gigantiska pensioner slog
ner som en bomb. På den mycket hetsiga bolagsstämman
i Zürich framkom, efter förbundets envetna frågande, att
tidigare ordförandena Peter Wallenberg och Fritz
Leutwyler bar ansvaret för Barneviks pensionsavtal.
ABB:s asbestskuld i USA medförde att ABB hamnade i en
finansiell kris, vars verkningar ännu inte är över. Asbest-
skulden uppkom i samband med ABB:s förvärv av
Combustion Engineering 1989.

Pensionsskandalen i ABB ledde till att Percy Barnevik
omedelbart fick avsäga sig uppdraget som ordförande i
Investor, som därmed tappade sitt främsta affischnamn.
Vid Investors bolagsstämma kritiserade förbundet bola-
gets ersättningspolicy liksom styrelsens oförmåga att för-
valta ett antal tunga portföljbolag.

Ericsson i kris
Ericsson fortsatta kris kom att dominera mycket av ut-
vecklingen på Stockholmsbörsen. Ericsson svarar ensamt
för cirka 55 procent av det totala börsvärdets minskning
sedan mars 2000. Kritiken mot Ericssons röststarka aktier
fortsatte. Förbundet står bakom principen en aktie – en
röst. Respekt för äganderätten kräver dock att varje för-
ändring av rösträttsskillnaderna i Ericsson sker frivilligt
och mot ersättning, eftersom Investors och Industri-
värdens samlade innehav av A-aktier representerar ett
övervärde i förhållande till B-aktierna.

Förbundet rekommenderade också sina medlemmar med
Ericssoninnehav att teckna nya aktier i samband  med
Ericssons nyemission om 30 mdr – tidernas största i
Sverige.

l

l

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Förbundet bevakade för medlemmarnas räkning under år
2002 cirka 400 bolagsstämmor. På bolagsstämmorna i de
30 mest omsatta bolagen representerade förbundet också
aktiefonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har in-
skrivet i sina stadgar att förbundets Ägarstyrningspolicy
ska vara vägledande för fondens ställningstaganden i
ägarfrågor.

Under året togs ett nytt system i bruk för administra-
tion av bolagsbevakningen. Ett enhetligt agerande kräver
ordentliga förberedelser och kunniga bevakare. Därför
arrangeras varje år utbildning för ett 30-tal bevakare. En
snabb återrapportering från bolagsstämmorna på förbun-
dets hemsida ger medlemmarna en unik möjlighet att ta
del av skeendet på bolagsstämmorna.
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lAndra kritiserade bolag
På bland andra Skandias, AstraZenecas och SEB:s stäm-
mor kritiserade förbundet de föreslagna optionsprogram-
men. Förbundet ifrågasatte också ett antal återköps-
program.

På byggföretagets NCC:s bolagsstämma kritiserade
Förbundet den olagliga asfaltkartellen bolaget deltagit i.

På fastighetsbolagets Mandamus stämma agerade För-
bundet kraftfullt mot huvudägaren Roger Akelius ambi-
tioner att helt lägga om kurs för bolaget och bland annat
slopa utdelningen.

Förbundet förde upp ett antal viktiga frågeställningar
och begärde att Aktiemarknadsnämnden skulle uttala sig
om god sed på aktiemarknaden i ett antal frågor som för-
anledde Aktiemarknadsnämnden att göra fem uttalanden:
2002:6, 2002:13, 2002:17, 2002:20 och 2002:25.

l

13/2 Aktiespararna begär omedelbar och fullständig information från ABB:s styrelse, Barnevik och Investor.
14/2 Aktiespararna rekommenderar MediTeams aktieägare att acceptera Medas bud.
28/2 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera TMT One’s utbyteserbjudande på Johnsson Pump.
28/2 Aktiespararna avråder sina medlemmar från att acceptera Smurfits bud på Munksjö.
8/3 Aktiespararna avråder kvarvarande aktieägare i Adcore Stockholm AB (f d Connecta AB) från att acceptera

kontanterbjudandet.
8/3 Aktiespararna varnar för deltagande i Autofill’s nyemission. Bolaget är konkursmässigt.
18/3 Aktiespararna avråder trots höjt bud sina medlemmar från att acceptera Smurfits bud på Munksjö.
21/3 Slå vakt om Stockholmsbörsens anseende (Kongressuttalande).
21/3 Stoppa utflyttningen av företag. Diskriminera inte svenskt ägande (Kongressuttalande).
22/3 Aktiespararna kritiserar Munksjös styrelse för dess rekommendation rörande det reviderade erbjudandet från Jefferson
               Smurfit Group.
23/3 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Martinssons bud på IMS.
4/4 Aktiespararna uppmanar Mandamus aktieägare: Rösta mot Akelius förslag.
11/4 Aktiespararna rekommenderar Munksjös aktieägare att acceptera Smurfits förlängda bud.
3/5 Aktiespararna uppmanar Riksåklagaren att ta upp Trustormålet i Högsta Domstolen.
17/5 Aktiespararna avråder från att teckna Alfa Laval.
23/5 Aktiespararna välkomnar förslaget om lag för finansiell rådgivning till konsumenter.
31/5 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Columnas bud på Realia.
3/6 Aktiespararna positiva till Ericssons förestående nyemission.
5/6 Svenska aktieskatter i världstopp: Mer än dubbelt så höga aktieskatter som OECD och EU.
14/6 Aktiespararna kan inte rekommendera sina medlemmar att acceptera Nobel Biocare Holding AG:s bud.
18/6 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera JW Childs bud på Esselte.
7/8 Aktiespararna rekommenderar medlemmarna att teckna Ericssons nyemission.
26/8 Aktiespararna avråder sina medlemmar från att acceptera Elkems bud på Sapa.
27/8 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Telecas bud på Pronyx.
28/8 Aktiespararna upprepar sin rekommendation till Sapas aktieägare och uppmanar dem som redan accepterat Elkems bud att

återta sin accept.
13/9 Aktiespararna kritiserar Kaupthings och Länsförsäkringars agerande i samband med budet på JP Nordiska.
24/9 Outokumpu måste höja budet till aktieägarna. Aktiespararna uppmanar börsen och AMN att utreda Outokumpus agerande vid

budet på AvestaPolarit.
30/9 Aktiespararna kritiserar Aktiemarknadsnämnden: Svensk självreglering vid vägs ände.
3/10 Sammanfattning av Aktiespararnas remissvar om ny lag för investeringsfonder.
17/10 Aktiespararna avråder sina medlemmar från att acceptera Kaupthings bud på JP Nordiska.
4/11 Inbjudan till Presskonferens ang Aktiespararnas Förtroendeskapande åtgärder för aktiemarknaden 2002.
13/11 Aktiespararna uppmanar sina medlemmar att aktivt välja förvaltare inför bytet från Pharmacia Corporation till Pfizer Inc.
13/12 Akelius skadar Mandamus aktieägare.

Pressmeddelanden 2002

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden
2002 övergick Aktiespararna till att lämna rekommendatio-
ner till medlemmarna vid i princip samtliga offentliga upp-
köpserbjudanden. Rekommendationerna lämnades via
pressmeddelanden och via Aktiespararnas hemsida,
www.aktiespararna.se.
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Aktiebeskattning
Trots stora arbetsinsatser har Aktiespararna ännu inte
uppnått några påtagliga framgångar på skatteområdet.
Sverige har alltjämt en aktiebeskattning som är mer än
dubbelt så hög som genomsnittet inom EU och OECD.
Detta skadar Sverige i ett Europa med fri rörlighet för ka-
pital. Förbundet arbetar oförtrutet vidare för ett bort-
tagande av förmögenhetsskatten och dubbelbeskatt-
ningen av utdelningar samt minst en halvering av reali-
sationsvinstskatten.

Aktiespararna anser att den nuvarande aktiebeskatt-
ningen och inte minst förmögenhetsbeskattningen häm-
mar Sveriges ekonomiska tillväxt. Denna åsikt har på olika
sätt kommunicerats i direkta möten med företrädare för
riksdagspartier, fackförbund och olika beslutsfattare.
Underlaget till detta opinionsarbete är förbundets årligen
genomförda studie över aktiebeskattningen i EU- och
OECD-länderna.

Harmonisering av
lagstiftningen inom EU
I syfte att harmonisera reglerna på värdepappersmark-
naderna inom EU tillsattes den så kallade Lamfalussy-
gruppen. Avsikten var att studera vilka hinder som fanns
mot en harmonisering samt att komma med förslag till åt-
gärder. Resultatet blev ett förslag att EU ska utfärda ram-
direktiv och att kommittéer ska arbeta fram detaljinne-
hållet i dessa direktiv. Regler ska finnas klara senast 2005.

Kommittéarbetet bedrivs inom den europeiska samar-
betsorganisationen för finansinspektionerna, Committee
for European Security Regulators, CESR. Aktiespararna
har fått förtroendet att vara representerade i tre av
CESR:s arbetsgrupper, nämligen Market Participants
Consultative Panel, Market Abuse Consultative
Working Group samt Prospectuses Consultative
Working Group. Konsumentintresset på värdepapper-
sområdet kommer därmed att kunna tillvaratas på ett
bättre sätt än tidigare.

EU har tillsatt en grupp under ledning av professor
Jaap Winter, som ska arbeta fram gemensamma bolags-
regler. Gruppen har lagt fram ett förslag där frågor om
ägarstyrning och vikten av att ha aktiva ägare i företagen
lyfts fram. Vissa förslag är från svensk utgångspunkt
kontroversiella. I detta sammanhang deltar Aktiespararna
aktivt i debatten på såväl nationell som internationell nivå
genom den Brysselbaserade organisationen Euroshare-
holders, där förbundet är medlem.

l

l

l

l

l

l

Vid följande uppköp lämnade förbundet rekommendatio-
ner under 2002:

har de en organisation som effektivt kan driva grupp-
talan.

Förbundet är representerat i Allmänna reklamations-
nämnden. Antalet värdepappersrelaterade ärenden ökar
och förbundet har en viktig funktion att fylla i nämnden.
Förbundet bidrar med fackkunskaper och kan därmed
medverka till att det skapas en god praxis på området.

Remissvar till departement avgivna under 2002

   Redovisning och värdering av finansiella instrument (DS
2002:42), Justitiedepartementet;
   Förändrade allmänna råd om klagomålshantering avseende
finansiella tjänster till konsumenter (Fi Dnr 02-4260-200)  –
Remissutkast, Finansinspektionen;
   Konsumentskydd vid finansiell rådgivning (SOU 2002:41) –
Betänkande, Justitiedepartementet;
   Ny prisinformationslag (SOU 2002:54) – Betänkande
Justitiedepartementet;
   Investeringsfonder – förslag till ny lag (SOU 2002:56),
Finansdepartementet;
   Miljöinformation för den finansiella sektorn – Regerings-
uppdrag, Miljödepartementet.

Budbolag Målbolag Aktiespararnas
rekommendation

Meda MediTeam Acceptera
TMT One Johnson Pump Acceptera
Martinsson IMS Acceptera
Jeffersson Smurfit Group Munksjö Acceptera inte
Columna Realia Acceptera
JW Child Eselte Acceptera
Nobel Biocare Holding Nobel Biocare Acceptera inte
Telec Pronyx Acceptera
Elkem Sapa Acceptera inte
Outokumpu Oyj Avesta Polarit Acceptera inte
Kaupting Bank JP Nordiska Acceptera inte

Börs- och bolagslagstiftning
Två frågor som Aktiespararna arbetat för i många år har
nu resulterat i lagstiftning. För det första kommer speci-
ella regler om rådgivaransvar på det finansiella området
att införas under 2004. Den andra är att möjligheten till så
kallad grupptalan nu har förverkligats. Om ett stort antal
personer har drabbats av en likartad men liten skada, som
för var och en är alltför liten för att göra rättssak av, men
sammantaget uppgår till betydande belopp, finns nu för
dem en möjlighet att på ett effektivt sätt driva saken i
domstol. Utgångspunkten är att det ska finnas en möjlig-
het att även få rätt, när man har rätt.

För Aktiespararnas medlemmar kan denna möjlighet bli
mer värdefull än för många andra. Genom sitt medlemskap
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Inom det framtida EU kommer ansvaret för tillsynen av
värdepappersmarknaden på det nationella planet att ligga
på en myndighet. För Sveriges del blir denna myndighet
också i framtiden Finansinspektionen. Den självreglering
som finns i Sverige på börsrättens område uppfyller inte
EU:s krav, vilket innebär att Finansinspektionens ansvar
för regelutvecklingen kommer att utökas. Det är viktigt att
Finansinspektionen tillförsäkras erforderliga resurser för
att kunna utföra det utökade tillsynsarbete som man kom-
mer att åläggas.

Synpunkter lämnade med anledning av framta-
gande av nya börs- och bolagsdirektiv inom Europa

   Marknadsmissbruk
CESR’s Advice on possible Level 2 Implementing Measures
for proposed Market Abuse Directive.
The Committee of European Securities Regulators
   Översyn av genomlysningsregler
Comments on the consultation document on transparency
obligations for issuers and holders of securities admitted to
trading on a regulated market, from The Swedish
Shareholders‘Association.
Euroshareholders
   Förslag till nytt prospektdirektiv
The opinion of the Swedish Shareholders‘ Association on
the proposal for a new Prospectus Directive.
Europaparlamentet
   Modern reglering för europeisk bolagsrätt
Comments to the consultative Document: Modern
Regulatory Framework for Company Law in Europe by the
Swedish Shareholders‘ Association.
Europeiska kommissionen
   Översynen av investeringsdirektivet
Comments on the revision of the investment services
directive (93/22/EEC) DG Internal Market European
Commission.
Europeiska kommissionen
   Situationen avseende UCITS förvaringsinstitut
Comments and suggestions on the situation for UCITS
depositaries Euroshareholders.
Euroshareholders

l

l

l

l

l

l

Äganderätt
Under 2002 utvecklade och fastställde Ägarfrämjandet
nya och övergripande så kallade grundpelare som kon-
kret sammanfattar organisationens ställningstaganden
och syften. Dessa grundpelare har spridits till rikspoliti-
ker och politiker i kommuner och landsting samt till mass-
media.

Ägarfrämjandet  består av nio organisationer som
representerar över 700 000 individuella medlemskap.
Extern finansiering har erhållits för att möjliggöra för
Ägarfrämjandet att framställa en större skrift om privat
äganderätt. Arbetet påbörjades under 2002.

Aktiefonder
Bevakning av aktiefonder bedrevs främst genom Aktie-
spararen. Förbundet avgav under 2002 remissvar på den
nya fondlagstiftningen (Värdepappersfondsutredningen
SOU 2000:56). Möten ägde rum med branschorganisa-
tionen Fondbolagens Förening. Aktiespararna har tidi-
gare tillsammans med systerorganisationerna inom
Euroshareholders publicerat en gemensam Fondpolicy.

Rådgivning
Förbundets aktiejuridiska rådgivning är en uppskattad
medlemsförmån. Rådgivningen sker per telefon, via brev,
fax och i ökande omfattning via e-post. Trots att med-
lemsantalet minskade under 2002 sjönk inte efterfrågan på
rådgivningstjänster. Brev- och reklamationsärenden in-
kom med samma intensitet som tidigare. Aktiebeskatt-
ning, reklamationsärenden och uppköpserbjudanden var
de områden där medlemmarnas behov av rådgivning var
störst. För de medlemmar som förbundet kunde hjälpa till
en godtagbar ersättning från bank eller fondkommissio-
när var naturligtvis medlemskapet särskilt värdefullt.

Till Aktiespararnas Riskfond återfördes under året
172,5 tkr efter framgångsrika förhandlingar med en bank
för en medlems räkning. Medlemmen hade under 1980-
talet satt in ett stort kapital hos banken för förvaltning –
ett kapital som några år senare hade förvandlats till en
skuld. Den förlikning som genom Aktiespararnas hjälp
uppnåddes innebar att medlemmen fick ersättning med ett
mångmiljonbelopp.

Aktiebeskattning Online, förbundets Internetbaserade
portfölj- och deklarationshanteringsprogram har hittills
använts av cirka 3 500 medlemmar.

Internationellt samarbete
Förbundets internationella arbete syftar till att inhämta
och sprida kunskaper och erfarenheter samt påverka för-
utsättningar för aktiesparande positivt i såväl Sverige
som utomlands, i första hand inom EU.

Förbundet fortsatte under 2002 att samarbeta med föl-
jande internationella organisationer i vars styrelser för-
bundet var företrätt:

World Federation of Investors (WFIC);
Euroshareholders (14 olika nationella med fullt medlem-
skap och 8 associerade aktiespararorganisationer inom
Europa);
Dansk Aktionærforening;
Aksjonærforeningen i Norge.

Förbundet samarbetar även med Institutional Sharehol-
ders Services (ISS), USA. ISS har stor kunskap om ägar-
styrningsfrågor och förhållandena i ett stort antal länder.

l

l

l

l
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Medlemsaktiviteter
Trots börsnedgången var aktiviteten i Aktiespararnas
lokalavdelningar fortsatt hög. Vissa arrangemang fick
dock ställas in på grund av för lågt deltagarantal. Ned-
gången av aktieträffdeltagarna under årets första nio må-
nader förbyttes i en uppgång sista kvartalet 2002. Cirka
1 000 aktieträffar genomfördes under året och målet med
minst fyra aktieträffar per lokalavdelning överträffades.

20    WFIC World Congress 2002
Förbundet stod värd för the World Federation of Inves-
tors, WFIC, världskongress i Stockholm 5 – 8 juni. 1988
stod förbundet också värd för WFIC:s världskongress.

Programmet omfattade, förutom ett särskilt huvudpro-
gram, företagspresentationer/seminarier med tre parallella
sessioner, investerarmässa med ett 20-tal utställare,
Computer Lab, lunchpresentationer av Urban Bäckström,
chef för Riksbanken, Claes Norgren, generaldirektör för
Finansinspektionen, och Leif Vindevåg, Stockholmsbör-
sens utredningschef, samt studiebesök på Kraft Foods
Marabou. Huvudsponsorer till världskongressen var
Ericsson, Skandia och Stora Enso. Övriga sponsorer var
Holmen, Parti & Megabyte och SAS.

Det sociala programmet inleddes med en välkomst-
mottagning på Sheraton. Kongressdeltagarna deltog i en
båttur med middag i skärgården och kongressen avsluta-
des med galamiddag på Vasamuseet.

Kongressen fick god mediabevakning och programmet
omtalades som ”utomordentligt intressant och innehålls-
rikt”. Förutom en stor mängd nyhetsartiklar och nyhetsin-
slag i radio/TV hade man med programpunkter eller delta-
gande personer i kalendarier under veckan. Händelserna
den 11 september medförde ett lägre amerikanskt delta-
gande än förväntat. Det trista läget på aktiemarknaden
bidrog dessutom till ett lågt svenskt deltagande trots en
intensiv marknadsföring.

Lokalavdelningsverksamheten
Förnyelse av aktieträffarna
Att lyssna på medlemmarnas önskemål och pröva nya
former för den lokala verksamheten blir allt viktigare. I
Lysekil genomfördes enkäter för att fånga upp vilka börs-
företagspresentationer och andra aktiviteter som medlem-
marna är intresserade av.

I Trelleborg anordnade lokalavdelningen en lyckad
sommaraktivitet i juli månad. I Karlskrona prövades att er-
bjuda aktieinformation tillsammans med sociala aktivite-

ter. I Jönköping genomfördes en lokal aktietävling i sam-
arbete med lokaltidningen. I flera lokalavdelningar pröva-
des olika koncept med debatter, frågestunder och aktie-
caféer för att göra aktiviteterna mer levande och tillvarata
medlemmarnas egna kunskaper.

Arbetet med att föra ut förbundets opinionsbildande
frågor på de lokala träffarna intensifierades under året.
Många lokalavdelningar fick besök av Aktieägarombuds-
mannen Lars Milberg och hans medarbetare, där förbun-
dets opinionsbildande verksamhet presenterades. Delta-
gandet på aktieträffarna har påverkats av det negativa
nyhetsflödet om aktiemarknaden och behovet av lokala
marknadsföringsinsatser ökar.

I många lokalavdelningar återupptogs samarbetet med
de lokala bankerna, något som bidrog till fler träffdelta-
gare. En fortsatt utveckling av den lokala marknadsfö-
ringen är avgörande för att locka fler människor till aktie-
träffarna.

155 lokalavdelningar
Utbyggnaden av antalet lokalavdelningar är ett viktigt
arbete. Under 2002 fick Aktiespararna sin 155:e lokalav-
delning då verksamhet startades i Årjäng/Täckfors. Ge-
nom att bilda nya lokalavdelningar kommer Aktiespararna
närmare sina medlemmar och kan erbjuda större tillgäng-
lighet till aktieträffarna. Lokalavdelningarna är fördelade i
fyra regioner: Nord (21 avdelningar), Öst (48 avdel-
ningar), Väst (45 avdelningar) och Syd (41 avdelningar).
Med över tusen ideellt arbetande medlemmar på 155 plat-
ser i landet utgör lokalavdelningarna grunden för förbun-
dets verksamhet.

Stora Aktiekvällen och Aktiedagar
Stora Aktiekvällen är sedan 1994 ett årligen återkom-
mande inslag i lokalavdelningarnas verksamhet. Målet är
att locka nya människor till aktieträffarna och eventuellt
medlemskap samt att erbjuda en intressant kväll med ett
speciellt tema. Årets tema var Aktiespararnas nyligen
reviderade Gyllene Regler och de nya Förtroende-
skapande åtgärder för aktiemarknaden.

År 2002 anordnades Stora Aktiekvällen på ett hundratal
platser med drygt 15 000 deltagare. De två Stora Aktie-
kvällarna i Göteborg och Stockholm drog 1 300 respektive
950 deltagare.

Under året anordnades aktiedagar med investerarmäs-
sor i Sölvesborg, Falköping, Uddevalla, Örebro och Luleå
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samt i samband med Stora Aktiekvällen i Göteborg och
Stockholm. Programinslagen utgjordes av företagspre-
sentationer, börsinformation, paneldebatter, seminarier,
aktietips och utställningar.

Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf
Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf anordnades för
sjunde året. Tävlingen hölls på 22 platser runt om i landet
med 1 250 deltagare. I fyra regionfinaler avgjordes vilka
spelare som fick åka till den avslutande finalen i Danmark.
Årets Riksmästerskap vanns av Leif Johansson, Ljusdal
GK, och Hjördis Smedberg, Öjestrands GC.

Aktiespararnas syfte med riksmästerskapet är att hos
deltagarna väcka intresse för medlemskap i Förbundet.
Genom samarbetet med golfklubbarna når Förbundet en
målgrupp där det enskilda aktieägandet är mycket vanligt.
Samarbetet genererar fler aktieträffdeltagare, kursdelta-
gare och medlemmar till Förbundet. Lokalavdelningarnas
vilja att delta i arbetet med golfmästerskapet är en förut-
sättning för aktiviteten. Under 2002 fick förbundet 85
medlemmar via Aktiegolfen.

Närområdesträffar
Ledningsgrupperna inbjöds under januari och februari till
de årliga Närområdesträffarna, som arrangerades på 22
platser runt om i landet. Under träffarna presenteras och
diskuteras Förbundets planerade verksamhet under det
kommandet året och möjlighet ges till utbyte av erfaren-
heter mellan de deltagande avdelningarnas representan-
ter.

Regionkonferenser
Regionkonferenser arrangerades i Örnsköldsvik, Linkö-
ping, Sunne och Kristianstad. Viktiga inslag på region-
konferenserna var Aktiespararna i framtiden, opinionsbil-
dande frågor, Internets möjligheter, marknadsförings- och
ekonomifrågor.

Regional utbyggnad
Under året genomfördes en fortsatta förstärkning av
regionernas organisation. Avsikten är att kunna ge lokal-
avdelningarna ett bättre stöd på nära håll. Förstärkningen
regionalt har finansierats genom att den centrala adminis-
trationen för medlemsaktiviteter har skurits ned till ett mi-
nimum.

Ökad användning av Internet
Ledningsgrupperna använder i allt högre grad e-post för
att förmedla protokoll från möten och hålla varandra in-
formerade. Allt fler lokalavdelningar lägger själva in sina

aktieträffar och uppdaterar den lokala informationen på
hemsidan. Inbjudningar till aktieträffar sker alltmer genom
att e-post skickas ut och anmälan kan ske direkt på den
lokala hemsidan.

Förbundet fortsatte under året att bygga ut Lednings-
gruppshemsidan, en intern hemsida som ska underlätta
ledningsgruppens arbete och hålla ledningsgruppen
bättre informerad. På ledningsgruppshemsidan finns en
idébank med tips och idéer för den lokala verksamheten.
Vidare kan ledningsgruppen beställa material, presenter
och böcker, anmäla nya medlemmar, och läsa en något
förenklad version av månadsbrevet Insiders. Under året
har regionala resurspersoner rekryterats för att stödja
lokalavdelningarnas Internetanvändning.

Reseverksamheten
Avsikten med reseverksamheten är ge medlemmarna möj-
lighet att utöka sina kunskaper om näringsliv och aktie-
marknader i andra länder. Därtill ska medlemmarna ges
möjlighet till rekreation, trevlig samvaro och att knyta
kontakter.

Tre resor planerades i början på året. Samtliga fick dålig
anslutning på grund av bland annat terrorhoten. En resa
till Kina genomfördes dock där börsen i Shanghai besök-
tes. I övrigt gjordes studiebesök på de marknadsekono-
miska minimimarknader som har etablerats i Kina, fram-
förallt kring de stora turistattraktionerna.

Årets långresa gick till Mexico, Latinamerika och
Galapagos där deltagarna bland annat besökte svenska
företag i Mexico City.
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Tidningen Aktiespararen
2002 var ett år då ett antal affärstidningar fusionerades
eller helt enkelt lades ned. Intresset för att läsa om ekono-
minyheter eller för att annonsera i affärspress minskade i
takt med att börsen föll och etik och moral inom näringsli-
vet allt mer ifrågasattes. Aktiespararen lyckades dock
hålla såväl läsandet som annonsvolymen på en, jämfört
med marknaden i övrigt, tillfredsställande nivå.

Några personella förändringar skedde inte under 2002.
Tidningens fast anställda personal utgörs av 6,6 tjänster,
varav en är tidningens marknadschef. I övrigt anlitas en
liten och i huvudsak fast knuten stab som medarbetar i
tidningen på frilansbasis.

Aktiespararens verksamhet präglades under året av
knappa ekonomiska ramar. Genom att producera en ökad
andel i egen regi och genom en intensiv kostnadsjakt
kunde kostnaderna för verksamheten kapas med cirka 2
Mkr utan att ge avkall på kvaliteten. Till detta kommer de
kostnadssänkningar på cirka 1,1 Mkr i tryck- och distribu-
tionskostnader som blev en följd av den lägre upplagan.

Konceptet
Tidningen har som övergripande mål att underlätta för
läsarna/medlemmarna att göra bra, långsiktiga aktieaffärer.
Det sker huvudsakligen med hjälp av ett brett och varie-
rat utbud av artiklar som rör aktiesparande och andra
aktierelaterade instrument, då i första hand fonder.

Rådgivning, opinionsbildning och utbildning utgör de
tre grundbultarna i det redaktionella konceptet. Därtill
kommer en avslutande sektion i tidningen som innehåller
medlemsinformation, med bland annat en sammanställ-
ning över kommande lokala aktieträffar.

Under året ägnades mycken kraft åt att göra reportage
som speglar aktiesparandet även ur ett gräsrotsperspek-
tiv, detta för att ytterligare stärka tidningens roll som in-
spirationskälla för små aktiesparare.

Stora redaktionella satsningar gjordes under året be-
träffande valrörelsen, där de olika partiernas syn på aktie-
relaterade frågor, inte minst ur ett aktieskatteperspektiv,
gavs stort utrymme.

Aktiespararnas stora höstsatsning på förtroendeska-
pande åtgärder för aktiemarknaden presenterades också
på ett mycket utförligt sätt i tidningen.

Tidningens nätversion, www.aktiespararen.se, utveck-
lades kontinuerligt under året. Under exempelvis novem-
ber hade nättidningen 540 besök per dag, eller 16 250 un-
der hela månaden. Besökarna tillbringade i genomsnitt 13
minuter på sidan. Den populäraste sidan var Börsskär-
men.

Annonskonjunkturen
Den extremt svaga annonskonjunkturen, speciellt för den
finansiella annonseringen som är den överlägset vikti-
gaste för Aktiespararens del, slog under året hårt mot tid-
ningens intäkter.

Ett positivt trendbrott gällande annonsförsäljningen
kunde dock skönjas under hösten. Efter första halvåret
2002 låg annonsintäkterna 25 procent under motsvarande
tid 2001. Under samtliga fyra sista månader under året
överträffades dock föregående års försäljningsresultat,
varför slutresultatet blev en minskning med 7 procent till
7,7 Mkr, vilket kan jämföras med 8,3 Mkr 2001.

En effektivare försäljningsorganisation och en intensiv,
långsiktig bearbetning av marknadens aktörer började ge
resultat. Mycket återstår dock innan Aktiespararen
intäktsmässigt är tillbaka till nivån från rekordåren 1999

och 2000 då annonsförsäljningen nådde upp till cirka 12
Mkr per år.

Upplagan
Upplagan är till största delen knuten till förbundets med-
lemsantal, varför nedgången blev kraftig, från 115 500 ex-
emplar 2001 till 97 900 under 2002.

Glädjande nog uppnåddes dock redaktionens mål att
öka antalet läsare av varje exemplar från 1,9 till 2,0. Aktie-
spararen lästes under andra tertialet 2002 av 198 000 lä-
sare per nummer (Orvesto Konsument 2002:2), vilket vis-
serligen är en minskning med 16 procent jämfört med
samma period 2001, men en mycket hög siffra för en med-
lemstidning.  Affärspressens genomsnittliga nedgång i
denna mätning var 22 procent.
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Aktiespararna Kunskap
Aktiespararna Kunskap är Aktiespararnas varumärke för
utbildningsverksamheten gentemot medlemmar och andra
enskilda sparare. Uppgiften är att bygga kompetens
bland medlemmarna när det gäller att praktiskt tilllämpa
ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt aktiesparande.
Medlemmarna ska kritiskt kunna granska och värdera
aktierelaterad information och självständigt analysera en-
skilda aktier, företag och aktiemarknaden. Förbundets
medlemmar erhåller rabatt om 15 – 30 procent på böcker
och utbildningsmaterial.

Försäljningen visade en positiv tillväxt under perioden
1997 – 2001, med i snitt 30 procent per år. Beroendet av
börsutvecklingen är emellertid stort. Intresset för utbild-
ning från medlemmars och andra enskilda sparares sida
minskar i takt med att börsen går ned. 2002 blev därför ett
år med mycket svag efterfrågan på utbildningsprodukter.
Försäljningen minskade med 58 procent jämfört med 2001.
Aktiespararna Kunskaps två verksamhetsområden, aktie-
skola och förlag, omsatte under året 2,4 (5,7) Mkr.

Aktieskolan
Under 2001 lanserades en ny utbildningsmodell, Aktie-
kunskap ABC, och marknadsföringen fortsatte mot stu-
dieförbunden. Börsutvecklingen medförde dock att in-
tresset från medlemmarna och den aktiesparande allmän-
heten var i stort sett obefintligt. Under 2002 utbildades
därför endast 1 100 (3 400) aktiesparare i Aktiekunskap.
Kontakter togs med studieförbunden för att diskutera på
vilket sätt den negativa trenden kunde vändas.

Aktiespararna Kunskap hade vid utgången av 2002
cirka 650 (685) behöriga och diplomerade lärare. Kon-
takten med lärarna sker genom speciella lärarsidor på för-
bundets hemsida, vilken ger lärarna möjligheter att skriva
inlägg, hämta hem OH-material och även genomföra vissa
kunskapstester.

 Den under 1999 – 2001 genomförda barn- och ung-
domsaktieskolan fick på grund av för lågt intresse ställas
in sommaren 2002. Istället inleddes ett samarbete med
Stockholmsbörsen kring deras gymnasieprojekt Aktie-
kunskap på schemat. Bakgrunden till samarbetet är att
kunskap om hur kapitalmarknaden fungerar har blivit en
viktig allmänkunskap. Aktiespararnas budskap gäller vik-
tiga värderingar med en sund syn på värdepappers-
handel. För närvarande deltar cirka 170 gymnasieskolor
över hela landet i projektet.

Aktiespararna Kunskap förstärkte under året samarbe-
tet med lokalavdelningarna ytterligare genom införandet
av Kunskapsbärare. För att bli Kunskapsbärare måste
man vara medlem i Aktiespararna och tillika vara cirkel-
ledare, lärare eller utbildningsansvarig i lokalavdelninga-
rna. Genom Kunskapsbärarna kan förbundet informera
om böcker, programvaror och utbildningar. För detta er-
håller Kunskapsbäraren personliga Kunskapspoäng som
sedan kan växlas in mot utbildningsprodukter. Cirka 30
Kunskapsbärare har hittills rekryterats inom region Öst
och Väst i ett pilotprojekt som ska utvärderas under för-
sta halvåret 2003. Aktieskolan omsatte under året 0,3 (2,0)
Mkr.

Förlag
Förlaget producerar och säljer böcker som används dels i
Aktieskolans utbildningsmaterial dels säljs direkt till en-
skilda medlemmar och privatkunder. Utbudet innefattar
även programvaror och utländska böcker, främst ameri-
kanska. Under året skedde ingen utgivning av nya egna
titlar, utan arbetet var inriktat på försäljning av befintligt
sortiment. Trots den kraftiga börsnedgången minskade
försäljningen av böcker och programvaror inte nämnvärt.
Däremot rasade försäljningen av utbildningsmaterial.
Ytterligare funktioner och service mot medlemmarna ut-
vecklades inom förlagets nätbokhandel. Där återfinns
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Aktiespararna Företagsutbildning
Aktiespararna Företagsutbildning utvecklar och genom-
för aktuella seminarier och kurser för börs- och finans-
marknadens företag och till dem rådgivande företag.
Utbildningarna arrangeras både som öppna endagssemi-
narier, skräddarsydda företagsinterna utbildningar samt
som längre kurser. Det övergripande målet med semina-
rierna/kurserna är att verka för en bättre miljö för enskilt
aktieägande. Seminarierna genomförs också till stor del
för att ge bolagen möjlighet att få den senaste kunskapen
om regelverket kring finansmarknaden.

Utbildningsmarknaden under 2002
Marknaden för företagsutbildning var under året fortsatt
svag då företagen var restriktiva med utbildningssats-
ningar. Redan 2001 minskade efterfrågan och någon för-
bättring inträffade inte under 2002. Däremot tillkom inom
det utbildningsområde Företagsutbildningen är verksamt
flera starka konkurrenter. Utbildningsbranschen drabba-
des också av prispress beroende på lågkonjunkturen. En
undersökning hösten 2002 visar att utbildningsföretagen
har dålig lönsamhet och branschens genomsnittliga
vinstmarginal är negativ.

I Företagsutbildningens öppna seminarieverksamhet
genomfördes under 2002 totalt 20 (16) seminarier. Av
dessa nyutvecklades seminarier om bland annat Börs-
bolagens nya regler för finansiell rapportering, Grupp-
rättegång och Hur bolagen utformar fungerande incita-
mentsprogram. Totalt deltog 459 (508) personer. I de
företagsinterna utbildningarna deltog 66 (290) personer.
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Aktiesparinvest AB
Aktiesparinvest AB är ett av Sveriges Aktiesparares Riks-
förbund helägt dotterdotterbolag. Bolaget erbjuder spar-
tjänster anpassade efter medlemmarnas behov och för-
bundets grundläggande idéer. Verksamheten omfattar
fyra områden: Aktieinvest, Företagssamarbeten, Fond-
verksamhet och Emittentservice. Vid utgången av 2002
var cirka 100 000 privatkunder anslutna till Aktieinvest
och Fondverksamheten samt i olika aktiesparprogram
som administreras åt några av Sveriges största börs-
bolag. Därutöver erbjöds tjänster vid emissioner och
VPC-registreringar.

Antalet anställda uppgick vid utgången av 2002 till 22
(23). Omsättningen uppgick till 36,5 (40,7) Mkr exklusive
en momsåterbetalning om netto 6,5 (0) Mkr och resultatet
före bokslutsdispositioner till 0,8 (0,3) Mkr. Årets resultat
har belastats med 10,6 Mkr i utvecklingskostnader för
Aktiesparinvests nya depåhanteringssystem. I och med
detta har inga utvecklingskostnader aktiverats i balans-
räkningen under året.

Året 2002 präglades av en vikande konjunktur och fal-
lande aktiebörser världen över. Det medförde att handels-
frekvens och sparaktiviteter avtog. Aktiesparinvest har
alltsedan år 2001 vidtagit åtgärder för att anpassa perso-
nalstyrkan till rådande efterfrågan, samtidigt som service-
nivån har kunnat bibehållas. Under rådande marknads-
läge har det funnits goda förutsättningar för att fokusera
bolagets resurser på utvecklingen av ett nytt konkurrens-
kraftigt depåhanteringssystem då det nuvarande faller för
åldersstrecket. Verksamheten kräver i dag system med
mycket god prestanda och exakthet i funktionerna, vilket
varit svårt att åstadkomma och därför medfört förse-
ningar. Nu beräknas systemet driftsättas under första
halvåret 2003.

Under 2003 kommer Aktiesparinvest fortsätta att ut-
veckla verksamheten och sortimentet för att uppnå före-
tagets långsiktiga avkastningskrav. Aktiesparinvest kom-
mer bland annat att fortsätta vidareutveckla verksamhe-
ten med erbjudanden inom handel och sparande i aktier
och aktierelaterade instrument samt att erbjuda indexfon-
den Aktiespararna Topp Sverige. Satsningar görs för att
skapa samarbeten med börsbolag och att ta uppdrag för
emissionshantering.

Grunden för Aktieinvest utgörs av en väl fungerande
och effektiv administration med bra datastöd. Under 2002
utvecklades ett nytt depåhanteringssystem i ett omfat-
tande projekt som påbörjades redan 1999 och som beräk-
nas vara driftsatt första halvåret 2003. Hittills uppgår de
totala kostnaderna för systemutvecklingen till 49,5 Mkr.

Med detta nya system ska företagets lönsamhet och
konkurrenskraft stärkas och förbättringar införas för
privatkunder och samarbetskunder. Aktieinvest kommer
med det nya systemet att kunna erbjuda en mer fullödig
aktiespartjänst, där det långsiktiga sparandet genom
andelshandel och utnyttjandet av autogirotjänster kom-
pletteras med en Internetbaserad börsposthandel. Genom
börsposthandel kan kunder som sparat under lång tid
och byggt upp ett större innehav förvalta sina portföljer
på ett effektivare sätt.

Börsposthandel över telefon inleddes under 2002 med
gott resultat och beräknas attrahera nya kundgrupper till
Aktieinvest. I det nya systemet kan även depåer ägas ge-
mensamt av flera personer vilket underlättar för aktie-
klubbar att administrera sina innehav.

Ytterligare en nyhet i och med driftssättningen av det
nya depåhanteringssystemet är att Aktieinvests kunder
kommer att kunna välja mellan att utnyttja Aktieinvests
automatiserade emissionshanteringstjänst eller att aktivt
handla med teckningsrätter.

Aktieinvests kundstock har inte förändrats nämnvärt
under 2002. Men med de nya möjligheter som öppnar sig i
och med lanseringen av det nya systemet beräknas kund-
antalet att öka nästa år. De befintliga kunderna kommer i
sin tur att aktiveras bland annat genom kampanjer för
autogiroanslutning.

Våren 2002 fick samtliga Aktiesparinvests kunder erbju-
dande att investera i en aktieindexobligation. Gensvaret
var stort för att vara första försöket och avsikten är att
erbjuda fler liknande produkter under 2003.

Pensionsinvest
Pensionsinvest är en tjänst för avdragsgillt pensions-
sparande direkt i aktier inom ramen för individuellt pen-
sionssparande. Antalet nya kunder ökade med cirka 5
procent under 2002. I avvaktan på det nya systemet har
inga större marknadsföringssatsningar gjorts under 2002.
Under 2003 beräknas Pensionsinvest få ett modernare
system som ger bättre stöd för spartjänsten och ökade
utvecklingsmöjligheter.

Aktieinvest
Inom affärsområdet Aktieinvest, där även Pensionsinvest
och Juniorinvest ingår, ges privatpersoner möjlighet att
med mindre belopp, genom långsiktigt och kontinuerligt
sparande bygga och underhålla en aktieportfölj med god
riskspridning till låga kostnader.
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Juniorinvest
Juniorinvest är en tjänst som innebär ett rabatterat spa-
rande för minderåriga. Juniorinvest är en attraktiv tjänst
som hittills lockat över 6 000 kunder. I och med introduk-
tionen av det nya depåhanteringssystemet kommer funk-
tionen för minderårigas depåer att förbättras. Både för-
myndare och av förmyndarna utsedd person, t ex en
gåvogivare, kan ha insyn och dispositionsrätt över de-
pån. Det blir också möjligt att flera gåvogivare sparar med
autogiro till samma barnbarn. Målet är att antalet kunder
som sparar till barn ska öka.

Börs-SM
Börs-SM arrangeras av tidningarna Dagens Industri och
Aktiespararen, som uppdragit åt Aktiesparinvest att ad-
ministrera tävlingen.

Till tävlingsstarten år 2002 anmäldes 10 872 portföljer,
vilket var en försämring med drygt 7 000 portföljer jämfört
med föregående år. Med det nya systemet får kunder i
Börs-SM särskilda möjligheter att både anmäla sig auto-
matiskt och betala in sina insatser över Internet, vilket är
väsentliga förbättringar. Nyheter i tävlingen under 2002
var bland annat etappriser och spurtpriser.

Företagssamarbeten
Sedan flera år erbjuder Aktiesparinvest samarbetspro-
gram som innebär att börsbolag kan starta återinveste-
ringsprogram för sina aktieägare eller incitamentsprogram
för sin personal. Efterfrågan på sådana tjänster har vuxit,
varför Företagssamarbeten från och med 2002 blivit ett
eget affärsområde inom Aktiesparinvest AB.  Administra-
tion av sådana program är ett område där Aktiesparinvest
kan erbjuda ett mervärde för såväl bolag som program-
deltagare.

Under det gångna året kom flera förfrågningar i sam-
band med att börsbolag skulle avnotera sina aktier från
handel på Stockholmsbörsen. Eftersom Aktiesparinvest
kan erbjuda lika bra möjligheter för fortsatt sparande och
handel i såväl utländska som svenska aktier har Aktie-
sparinvest goda möjligheter att få sådana uppdrag. Målet
är att offensivt erbjuda spar- och administrationstjänster
till fler bolag under 2003 och att aktivt arbeta för att öka
värdet av dessa samarbeten.

Nya avtal tecknades sent under år 2002, vilket med-
förde att en stark volymökning inte kunde motsvaras av
en lika stor intäktsökning. I samband med Pharmacias fu-
sion med Pfizer sade Pharmacia upp det samarbetsavtal
som Aktiesparinvest och Pharmacia tecknade 1997. Aktie-
sparinvest övertog därmed ansvaret och fortsätter att er-
bjuda ett svenskt alternativ för återinvestering i Pharma-

cia och i Pfizer efter fusionen. Kunderna i programmet får
nu tillgång till samma tjänster och investeringsalternativ
som erbjuds övriga kunder i Aktieinvest.

Emittentservice
Den kompetens inom värdepappersadministration och
aktiemarknadens regelverk som samlats inom Aktiespar-
invest och de stora grupper som kan erbjudas att delta i
ägarspridningar gör att Aktiesparinvest är en mycket in-
tressant samarbetspartner för emittenter och andra emis-
sionsinstitut. Aktiesparinvest erbjuder en exklusiv kanal
för emissioner och service till emittenter. Det kan vara
alltifrån incitamentsprogram för personal till olika typer av
emissioner som registreras i VPC. Mycket kostnads-
effektiva lösningar kan erbjudas inom dessa områden.

Under 2002 administrerades två emissionsuppdrag och
ytterligare ett antal offererades. Flera diskussioner med
olika samarbetspartners har förts och affärsmodellen har
utvecklats vidare.

Fondförvaltning
Fondverksamheten förvaltar och administrerar indexfon-
den Aktiespararna Topp Sverige. Det förvaltade kapitalet
minskade betydligt under 2002 på grund av den svaga
aktiemarknaden. OMX-index gick ned cirka 40 procent
och fonden därmed lika mycket.

Fonden har två egenskaper som är värda att under-
stryka, dels det aktiva ägaransvaret som kan förklara att
fonden under hela år 2002 haft ett positivt nettoinflöde till
skillnad från flera andra aktiefonder, dels det låga avgifts-
uttaget.

För det första halvåret 2002 hade fonden en TKA
(totalkostnadsandel) på 0,33 procent vilket hör till mark-
nadens lägsta för aktiefonder. Ett räkneexempel visar att
en kund som haft 10 000 kr i genomsnittligt förvaltat kapi-
tal under året har erlagt totalt 33 kr i olika former av avgif-
ter.
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Marknadsföring och Medlemsservice
Året inleddes med en förbättrad nyrekrytering och sti-
gande förnyelsetal för tidigare års medlemmar. En optimis-
tisk syn på börsen och förhoppning om stigande aktie-
kurser ökade förutsättningarna för medlemsarbetet. Men i
och med Ericssons avisering i april om ytterligare ned-
dragningar ökade oron igen och förstärktes sedan under
sommaren. De kraftiga kursrörelserna på börsen skapade
stor osäkerhet om aktier som sparform, vilket även påver-
kade intresset för medlemskap i Aktiespararna.

Vikande medlemsantal
De besvärliga marknadsförutsättningarna medförde en
medlemsminskning med 12 procent till 104 065 (117 869).
Särskilt antalet ungdomar och kvinnor fortsatte att min-
ska. Detta gällde främst de som varit medlemmar ett till
två år. I jämförelse med 2001 ökade dock nyrekryteringen
något och förnyelsetalen är återigen över 80 procent.

Nya grepp
Olika aktiviteter prövades under året för att få fart på den
personliga värvningen, t ex speciella premier till nya med-
lemmar, 14-månadersmedlemskap för nyvärvade och
dubbla värvarpoäng för värvarna. Den personliga värv-
ningen steg därmed jämfört med 2001 års låga nivå.

En virtuell värvare testades på Aktiespararnas hemsida
med gott resultat. Genom samarbete med andra webb-
platser ska nya medlemmar värvas med hjälp av den
virtuella värvaren.

Återvärvning i fokus
Omfattande åtgärder genomfördes för att hjälpa upp åter-
värvningen. Resultatet blev att denna stod för cirka 40
procent av rekryteringen under 2002. I huvudsak skedde
återvärvningen genom telefonbearbetning från såväl för-
bundet centralt som från lokalavdelningarnas lednings-
grupper, där många ledamöter gjorde berömvärda insat-
ser.

Nytt förmånspaket
Förbundet mötte medlemmarnas stora intresse för infor-
mation genom att erbjuda höga rabatter på de vanligaste
affärstidningarna och nyhetsbreven. Arbetet med att
samordna olika former av medlemsservice var i fokus un-
der året. Målet är att förstärka helhetssynen på medlem-
skapet och därmed också höja medlemskapets värde.

Enklare Internetbetalningar
Förändringar i registerprogram genomfördes för att för-
enkla OCR-nummerbaserade Internetbetalningar. Förut-
sättningar för autogiro-, e-giro- och e-fakturabetalningar
kartlades. Dessa nya betalningsmöjligheter kommer att in-
föras så snart som det ekonomiskt kan försvaras.

Utveckling av hemsidan
Under året arbetades för att sprida kunskap om och öka
utnyttjandet av förbundets hemsida genom annonser i
tidningen Aktiespararen, information på aktieträffar och
information via Aktiespararnas medlemsservice. Aktuali-
teten och nyhetsflödet på hemsidan förbättrades. Hem-
sidans besökare utgörs till två tredjedelar av medlemmar.
En ny tjänst för bolagsinformation lanserades på hem-
sidan under hösten.

Samarbete inleddes med två andra hemsidor för att dra
besökare till Aktiespararnas hemsida. Nya intäktsska-
pande modeller för hemsidan prövades. Resultatet var
gott med tanke på den svaga marknaden för Internet-
annonsering.

Oförändrade medlemsavgifter
Medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar har sedan
1999 varit oförändrad, 325 kronor. Som ett resultat av det
minskade medlemsantalet sjönk medlemsintäkterna jäm-
fört med 2001 med 3,5 Mkr till 24 Mkr. Under andra halv-
året vidtogs flera åtgärder för att anpassa verksamheten
till nya ekonomiska förutsättningar. Dessa besparings-
åtgärder kommer att få full effekt under 2003.

18



Aktiespararna

Förbundets beslutande organ
Årskongressen 2002
Kongressen hölls för sjätte året i rad utanför Stockholm,
denna gång på Elmia i Jönköping, 16 – 17 mars. Ansva-
riga för kongressen var regioncheferna Lars Håkanson
och Gerth Friström. Lokalavdelningarna i Jönköping med
omnejd stod på ett berömvärt sätt värdar för arrang-
emangen. 182 kongressombud och 14 styrelseledamöter
var närvarande. 143 av förbundets 154 röstberättigade
lokalavdelningar var representerade. Riksdagsman Elver
Jonsson ledde årsmötesförhandlingarna.

Det nyinrättade Stora Värvarpriset delades ut för för-
sta gången. Till förste mottagare hade förbundsstyrelsen
utsett Jan-Åke Karlsson, Kalmar/Nybro.

Förbundets Förtjänsttecken för anställda tilldelades
Aktiesparinvests VD Anna-Carin Söderblom, Britt Norde-
gran, Aktiesparinvest, Lena Falk, Intressebevakningen,
Annika Johannesson, Aktiespararen, och Charlotte
Vesterberg, Ekonomiavdelningen.

Aktiespararnas Aktiedagar
I samband med årskongressen arrangerades Aktiesparar-
nas Aktiedagar. Trots snålblåsten på börsen gick engage-
manget hos deltagarna inte att ta miste på. De bjöds på
ett program omfattande tjugotvå olika seminarier, sex
företagspresentationer och tre paneldebatter. Bland före-
tagspresentationerna kan nämnas koncernchef Bengt
Halses presentation av SAAB, vice executive president
Sten Fornells av Ericsson och koncernchef Per Roderts
presentation av Munksjö.

Paneldebatten om svensk ekonomi hade rubriken Kan
utflyttningen av företag stoppas. Debatterade gjorde
Sandro Scocco, Socialdemokraterna, Mats Odell, Krist-
demokraterna, Carl Bennet, Boliden, Anne-Marie Pålsson,
Lunds Universitet, och Aktiespararnas VD Lars-Erik
Forsgårdh under ledning av Leif Vindevåg, Stockholms-
börsen.

Debatten Hur går börsen? leddes av Raoul Grünthal,
Nordiska Fondkommission. Debattdeltagare var Peder
Hasslev, Folksam, Anders Haskel, SEB, Peter Malmqvist,
Aragon, och Gustav Rosén, Commerzbank.

I investerarmässan som arrangerades under Aktie-
dagarna deltog 35 företag.

Utmärkelser
Följande personer tilldelades Aktiespararnas Stora För-
tjänsttecken: Sven Bergstén, Västervik, Per  Bergenholm,
Ljungby/Markaryd, Ehren Lundqvist, Tidaholm, Claes Falle-
nius, Göteborg, Dick Lindholm, Eskilstuna, John Örtengren,
Sollentuna, och Gösta Stenegren, Söderhamn.
Dessutom mottog Bertil Olsson, Gällivare, förtjänsttecknet.
Bertil utsågs till mottagare år 2001 men var då förhindrad att
närvara.

Merchantstipendiet för framstående marknadsföring till-
delades Ing-Marie Eliasson, Stenungsund/Orust/Tjörn.

Styrelse
Till ny ledamot i styrelsen valde kongressen Kent-Erik
Leander, Falköping. I styrelsen omvaldes på två år Krister
Eurén, Trelleborg, Johan Flodström, Bromma, Inger Lars-
son, Lund, Bo G Lundberg, Eksjö, och Christina Hultmark
Ramberg, Göteborg.

Till 2003 års kongress kvarstod dessutom ordföranden
Sten Trolle, Lund, Jan Ahnberg, Jönköping, Ulf Breit-
holtz, Kramfors, Patrik Engellau, Stockholm, Inger  Eriks-
son, Gällivare, Anne-Marie Pålsson, Lund, och Jan Sand-
ström, Södertälje.

Unga Aktiesparare utsåg Martin Petersson, Stockholm,
och Wictoria Häggström, Stockholm, till ledamöter av för-
bundsstyrelsen.

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 ord-
förande, Ulf Breitholtz, Anne-Marie Pålsson och Jan
Sandström. Arbetsutskottet hade fyra sammanträden un-
der året.

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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Inger Eriksson, Gällivare.
Född 1949.
Invald 1999.
Fil kand. Styrelseledamot i
Styrelseakademien Norr- och Väs-
terbotten. Ledamot i Norrbottens
handelskammare. Fullmäktigeleda-
mot. Egen företagare.

Krister Eurén, Trelleborg.
Född 1942.
Invald 1998.
Civilekonom. Diplomerad skatte-
konsult. Egen företagare.

Inger Larsson, Lund.
Född 1937.
Invald 2000.
Tidigare konsult hos Carta Booz
Allen & Hamilton AB och infor-
mationsdirektör i Gambro AB.
Ordförande i Lunds University
Centre of Health Economics. Vice
ordförande i Akademiska Fören-
ingen, Lund. Ledamot av Röda
Korsets Centralstyrelse.

Kent-Erik Leander, Falköping.
Född 1953.
Invald 2002.
Förmögenhetsrådgivare i bank.

Christina Hultmark Ramberg,
Göteborg.
Född 1962.
Invald 2000.
Professor i handelsrätt vid Göte-
borgs universitet. Ledamot i IT-
kommissionens Rättsliga Obser-
vatorium. Chairman of the Draf-
ting Group for a European Civil
Code. Reporter till EU-kommissio-
nens expert group on B2B Inter-
net Trading Platforms. Styrelsele-
damot i SIGMA.

Patrik Engellau, Stockholm.
Född 1945.
Invald 1999.
VD i AktieTorget. Styrelseord-
förande i Den Nya Välfärden.
Författare.

Presentation av styrelsen och verkkställande direktören

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

Anne-Marie Pålsson, Lund.
Född 1951.
Invald 1999.  AU-ledamot.
Docent. Forskare vid Lunds Uni-
versitet. Riksdagsman. Debattör i
ekonomiska ämnen. Ledamot av IVA,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
mien och 2:a AP-fondens styrelse.

Jan Sandström, Södertälje.
Född 1938.
Invald 1997.  AU-ledamot.
Director of Global Licensing, Astra
Zeneca. Styrelseledamot i
Aktiespararnas Service AB.

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

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

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. Leda-
mot i IVA. Styrelseledamot i PRV,
Svensk Industridesign och Aktie-
främjandet. President i World
Federation of Investors.

Wictoria Häggström, Stockholm.
Född 1974.
Invald november 2000.
Civilekonom. Redovisningsans-
varig Sandå Projekt AB.
Vice ordförande i Sveriges Unga
Aktiesparares Riksförbund.

Lars-Erik Forsgårdh, Södertälje.
Född 1942.
Verkställande direktör sedan 1984.
Verkställande direktör i Aktiespa-
rarnas Service AB. Styrelseordfö-
rande i Aktiespararnas Investe-
rings AB, Deponova AB och
Skogshöjd Handels- och Fastig-
hets AB. Vice ordförande i Ägar-
främjandet. Styrelseledamot i
Aksjonærforeningen i Norge och
Dansk Aktionærforening. Ständig
sekreterare i World Federation of
Investors.

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

Martin Petersson, Stockholm.
Född 1976.
Invald 1998.
Konsult, Hallvarsson & Halvars-
son AB. Ordförande i Sveriges
Unga Aktiesparares Riksförbund.
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter av förbundets valberedning ut-
sågs vid årskongressen Per-Göran Moberg (ordförande),
Bengt Green (region Syd), Hans von Braun (region Väst),
Björn Magnusson (region Öst) och Ingrid Lindh (region
Nord). Till suppleanter i förbundets valberedning utsågs
Marianne Jonasson (Syd), Ulla Gustavsson, (Väst), Nina
Norrgård (Öst) och Gösta Ludvigsson (Nord).

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

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

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de börs-
registrerade bolagens bolagsstämmor, emissioner och öv-
riga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda
aktieägares mellanhavanden med bolag och fondkom-
missionärer.
Ordförande är Lars Milberg

Skatteteknisk kommitté – behandlar skatteförslag och
gällande skatteregler inom områdena kapitalskatter och
företagsskatter.
Ordförande är Lars Milberg

Kommitté för investerarskydd och konsumentfrågor
– behandlar konsumenträttsliga frågor på värdepappers-
marknaden och behov av lagstiftning på området för
finansiell rådgivning.
Ordförande är Leif Vindevåg.

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

Lokalavdelningskommittén – övervakar och utvecklar
lokalavdelningsverksamheten över landet samt ser till att
samtliga lokalavdelningar bedriver verksamhet enligt för-
bundets riktlinjer.
Ordförande är Ulf Breitholtz.

Marknadsföringskommittén – ansvarar för marknadsfö-
ring av förbundet, medlemsrekrytering och medlems-
vårdande åtgärder.
Ordförande är Jan Berglund.

Medlemsutbildningskommittén – övervakar och ut-
vecklar förbundets utbildningsverksamhet.
Ordförande är Inger Eriksson.

Företagsutbildningskommittén – bedriver utbildning
mot börs- och finansmarknadens företag för att uppnå en
bättre miljö för enskilt aktieägande.
Ordförande är Inga-Lill Gille.

Revisionskommittén – syftet är att förbättra styrelsens
kommunikation med revisorerna.
Ordförande är Krister Eurén.

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

Finanskommittén – med uppgiften att i enlighet med
Kapitalförvaltningsinstruktionen för förbundet och
servicebolaget inom ramen för en given riskpolicy lång-
siktigt förvalta tillgängliga medel.
Ordförande är Johan Flodström.

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

Styrelse, ledning och revisorer i
Förbundets dotterbolag
Ledamöterna i Aktiespararnas Service AB:s styrelse är
Jan Sparr, ordförande, Sten Trolle, vice ordförande, Jan
Berglund, Lars Bringert, Inga-Lill Gille, Jan Sandström
och Margareta Theander. Lars-Erik Forsgårdh är VD i
Servicebolaget.

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 Fors-
gårdh, ordförande, Bo Hägg, Jack Junel, Håkan Gartell,
Jan Sparr och Sten Trolle. Anna-Carin Söderblom är VD i
Aktiesparinvest.

Revisor är auktoriserade revisorn Björn Fernström.
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Koncernens resultaträkning

Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2002 2001

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2, 3 89 552 98 320

Rörelseintäkter 89 552 98 320

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader –9 007 –10 739
Övriga externa kostnader –51 148 –66 581
Personalkostnader 4 –40 906 –42 237
Systemkostnader 5 –10 610 –
Avskrivningar av anläggningstillgångar 6 –2 290 –2 001

Rörelsekostnader –113 961 –121 558

Rörelseresultat –24 409 –23 238

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 1 763 300
Ränteintäkter 8 1 864 3 728
Räntekostnader 8 –36 –14
Realisationsvinster/förluster 8 –2 342 561
Nedskrivning av aktier 8 –19 938 –

Resultat efter finansiella poster 2 –43 098 –18 663

SKATTER 9 5 181 4 547

ÅRETS RESULTAT –37 917 –14 116
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2002 2001

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella 6 31 462 31 642
Materiella 6 5 007 7 122
Finansiella tillgångar 10 81 363 90 038
Stipendiefond 69 67
Långfristig fordran – Alecta – 499

Summa anläggningstillgångar 117 901 129 368

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager 11 5 687 6 270
Kundfordringar 4 647 3 179
Skattefordran 3 054 2 702
Övriga fordringar 6 614 4 302
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 4 183 6 194
Kassa och bank 13 42 702 82 579

Summa omsättningstillgångar 66 887 105 226

Summa tillgångar 184 788 234 594

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 14 30 004 43 215
Fritt eget kapital 14 106 625 131 159

Summa eget kapital 136 629 174 374

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjuten skatt 15 3 798 9 002
Övriga långfristiga skulder 16 10 061 8 986

Summa långfristiga skulder 13 859 17 988

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 7 369 7 967
Skatteskulder – –
Övriga kortfristiga skulder 4 502 8 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 22 429 25 610

Summa kortfristiga skulder 34 300 42 232

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 184 788 234 594

STÄLLDA SÄKERHETER
Företagsinteckningar  – –
Beloppet 4 500 tkr (2 800) tkr är pantsatt som säkerhet
för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests likvidbank
till förmån för Värdepapperscentralen AB. 4 500 2 800

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 40 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Övrigt 0 860

Koncernens balansräkning
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Förbundets resultaträkning

Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2002 2001

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 32 198 35 905

Rörelseintäkter 32 198 35 905

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader –21 487 –24 550
Personalkostnader 4 –15 419 –13 710

Rörelseresultat –4 708 –2 355

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 527 283
Ränteintäkter/kostnader 8 128 248
Realisationsvinster/förluster 8 –648 561
Nedskrivning av aktier 8 –10 159 –

Resultat efter finansiella poster –14 860 –1 263

SKATTER
Skatt 9 –5 –336

ÅRETS RESULTAT –14 865 –1 599
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2002 2001

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar 10 25 636 35 882
Stipendiefond 69 67
Övriga långfristiga fordringar – Alecta – 499

Summa anläggningstillgångar 25 705 36 448

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 1 667 1 360
Fordran på koncernföretag – 263
Skattefordran 828 258
Övriga fordringar 1 572 2 147
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 527 627
Kassa och bank 13 4 380 4 768

Summa omsättningstillgångar 8 974 9 423

Summa tillgångar 34 679 45 871

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 14 5 776 5 605
Fritt eget kapital 14 19 14 883

Summa eget kapital 5 795 20 488

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 16 10 061 8 986

Summa långfristiga skulder 10 061 8 986

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 834 943
Skuld till koncernföretag 2 056 –
Skatteskulder – 25
Övriga kortfristiga skulder 1 921 1 670
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 012 13 759

Summa kortfristiga skulder 18 823 16 397

Summa skulder 28 884 25 383

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 679 45 871

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 40 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Övrigt 0 860

Förbundet balansräkning

25



Aktiespararna

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2002 2001 2002 2001

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansnetto –43 098 –18 663 –14 860 –1 263

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Nedskrivning av aktier 19 938 – 10 159 –
Avskrivningar 2 290 2 001 – –
Betald skatt –23 –410 –5 –336

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet –20 893 –17 072 –4 706 –1 599

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager 583 –393 – –
Ökning/minskning av fordringar –2 121 –859 61 3 173
Ökning/minskning av kortfristiga skulder –7 932 –61 159 2 426 –3 235

Kassaflöde från den löpande verksamheten –30 363 –79 483 –2 219 –1 661

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Långa fordringar 499 2 109 499 2 109
Sålda materiella anläggningstillgångar 45 – – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –40 –3 984 – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –27 266 – –
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –11 265 –10 881 85 –135

Kassaflöde från investeringsverksamheten –10 761 –40 022 584 1 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Justering för dotterbolags ingående kapital – –736 – –
Justering för fristående lokalavdelningars ingående kapital 1 240 1 240
Insättning/Uttag ur riskfonden 171 –222 171 –222
Långa skulder 1 075 629 1 075 629

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 247 –89 1 247 647

ÅRETS KASSAFLÖDE –39 877 –119 594 –388 960
Likvida medel vid årets ingång 82 579 202 173 4 768 3 808
Likvida medel vid årets utgång 42 702 82 579 4 380 4 768

Förändring likvida medel –39 877 –119 594 –388 960

                         Koncernen                                         Förbundet
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Tilläggsupplysningar

Nr 1 Koncernredovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd i tillämpliga delar. I koncernredo-
visningen ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen Aktiespararnas Servcie AB och Aktiespararnas Intresse AB samt
dotterdotterbolaget Aktiesparinvest AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att koncernens
egna kapital omfattar Förbundets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstidpunkten.
Koncernens obeskattade reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital och dels som latent skatteskuld. Det egna kapitalets
del av obeskattade reserver per 2002–12–31 redovisas under övriga reserver, se not 14 och 15.

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

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

Belopp i tkr 2002 2001

Medlemsintäkter 24 704 27 636
Övriga intäkter 303 340

Gemensamma intäkter 25 007 27 976

INTRESSEBEVAKNING
Kostnader –5 355 –5 355

INFORMATION/UTBILDNING
Intäkter 22 765 32 251
Kostnader –42 372 –50 621

–19 607 –18 370
AKTIESPARINVEST
Rörelseintäkter 40 092 38 297
Ränteintäkter 2 866 3 371
Kostnader –31 512 –41 418
Kostnader utvecklingsprojekt –10 610 –

836 250
INTRESSEBOLAGET
Kostnader –1 –1
Finansiella intäkter 8 5

7 4
ÖVRIGA KOSTNADER
SARF/SAB-organisation –7 458 –7 635
Administration –9 091 –9 754
Gemensamma kostnader –1 518 –1 641
Marknadsföring/medlemsrekrytering –6 494 –7 965

Summa övriga kostnader –24 561 –26 995

Rörelseresultat –23 673 –22 490
Avskrivningar –728 –744
Finansiellt netto –18 697 4 571

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –43 098 –18 663
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Nr 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Belopp i tkr 20012002

Försäljning inom koncernen 3 549 4 817

  Koncernen

Nr 4 Medeltal anställda och löner

  Koncernen             Förbundet

Belopp i tkr 2002 2001 2002 2001

Medeltal anställda 66 73 28 29
varav kvinnor 38 43 15 16
varav män 28 30 13 13

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, VD och vice VD 3 833 3 740 888 802
Övriga anställda 21 159 22 838 8 015 7 194

Summa löner 24 992 26 578 8 903 7 996

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 9 216 9 234 3 329 3 021
Pensionskostnader (varav VD 1 051 tkr) 4 287 3 535 1 835 1 397
Övriga personalkostnader 2 411 2 890 1 352 1 296

Summa personalkostnader 40 906 42 237 15 419 13 710

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Principer
Till styrelsens ordförande samt ledamöter i Förbundets styrelse utgår arvode enligt årskongressens beslut. Förbundets Valberedning
framlägger förslag härom till årskongressen. Särskilt arvode utgår för kommittéarbete enligt tidigare kongressbeslut med 1 000 kr
för hel och 500 kr för halv dag.
Lön och andra anställningsvillkor för VD förhandlas fram av den av förbundsstyrelsen utsedda ersättningskommittén. Det slutliga
beslutet om VD:s lön och anställningsvillkor fattas av förbundsstyrelsen.
Övriga ledande befattningshavare utgörs av de personer som ingår i förbundets ledningsgrupp. Lönesättning och andra anställnings-
villkor för ledningsgruppen sker efter individuella förhandligar med VD.
Vad gäller ledande befattningshavare i Koncernen ingår i redovisningen nedan förutom Förbundets ledningsgrupp också VD och
vice VD i Aktiesparinvest. Lön och andra anställningsvillkor för VD respektive vice VD i Aktiesparinvest bereds av de tre ordförandena
i Aktiesparinvest, Förbundet och Servicebolaget. Slutligt beslut tas i Aktiesparinvests styrelse.
I enlighet med årskongressens beslut om arvoden till förbundsstyrelsen har under 2002 utgått ett arvode om totalt  400 (400) tkr
varav 170 (170) tkr till ordförande Sten Trolle.
Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2002 utgått ett arvode om totalt 112,5 (112,5) tkr, varav 37,5 tkr till ordföranden
Jan Sparr.
Till styrelsen i Aktiesparinvest AB har under året utgått ett arvode om totalt 250 (250) tkr. Till styrelsens ordförande Lars-Erik Fors-
gårdh har ej utgått något särskilt arvode.
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Till Förbundets och Servicebolagets verkställande direktör Lars-Erik Forsgårdh har under året utgått lön om sammanlagt 1 219
(1 096) tkr. Härutöver disponerar VD fritt en tjänstebil. Ersättningen avser Lars-Erik Forsgårdhs uppdrag som VD i Förbundet och
Servicebolaget samt som ordförande i Aktiesparinvest. För VD finns pensionsutfästelser motsvarande vad som ryms inom ramen för
allmän pensionsplan. Därutöver finns ett s k 60-årsavtal innebärande att Förbundet och VD har en ömsesidig rätt att avsluta VD:s
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 inklusive sociala kostnader periodiserades t o m 2002–09–01 i Förbundets bokslut. Om VD fortsätter sin
tjänstgöring efter 2002–09–01 ska det lönetillägg, som VD annars skulle ha erhållit, istället utbetalas som pension när VD avgår.
För övriga ledande befattningshavare i Förbundet, Servicebolaget och dess dotterbolag Aktiesparinvest finns sedvanliga pensionsut-
fästelser inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). För VD i Aktiesparinvest finns en s k alternativ pensionslösning. Vid uppsägning av
ledande befattningshavare i Förbundet och Servicebolaget följs de regler som gäller inom Tjänstemannaavtalet (d v s uppsägningstid
på cirka 6 månader). För VD i Aktiesparinvest är den ömsesidiga uppsägningstiden 6 månader och för vice VD i Aktiesparinvest är
uppsägningstiden 1 år. Om bolaget säger upp VD i Aktiesparinvest ska bolaget som högst ersätta VD med 24 månadslöner.

Grundlön/ Övriga Pensions- Rörliga
Belopp i kr styrelsearvode förmåner kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande 169 992 – – – 169 992
Verkställande direktören 1 218 880 63 662 1 231 280 – 2 513 822
Övriga ledandebefattnings-
havare (6 personer) 3 462 337 403 103 713 800 – 4 579 240

Summa 4 851 209 466 765 1 945 080 – 7 263 054

FÖRBUNDET 2002

KONCERNEN 2002

Styrelsearvode/ Övriga Pensions- Rörliga
Belopp i kr grundlön förmåner kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande 207 492 – – – 207 492
Verkställande direktören 1 218 880 63 662 1 231 280 – 2 513 822
Övriga ledandebefattnings-
havare (8 personer) 5 101 837 491 221 1 037 397 – 6 630 455

Summa 6 528 209 554 883 2 268 677 – 9 351 769

Kommentarer till tabellerna

övriga förmåner avser tjänstebil.
av pensionskostnader för VD avser 860 000 kr VD:s 60-årsavtal.

l

l
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Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning

Koncernen            Förbundet

Belopp i tkr 2002 2001 2002 2001

Ernst & Young AB
   Revisionsuppdrag 370 337 55 55
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 238 40 – –
   Andra uppdrag (avser ersättning för fristående
   rådgivning och merparten avser konsultationer i
   momsskattefrågor). 829 150 35 52
Öhrilngs Pricewaterhouse Coopers
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd – 32 – –

Uppgift om återbäring av företagsanknutna medel från Alecta (fd SPP)

Alectas styrelse fastställde i december 1998 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 Alecta utgör dessa sk företagsanknutna medel för förbundet vid årsskiftet 856 tkr. För koncernen i sin helhet
utgör dessa medel 856 tkr. Pengarna kommer att användas genom avräkning mot Alectas faktura för ITP och ITPk och beräknas
vara förbrukade under 2003.

Nr 5 Systemkostnader

För 2002 har den totala utgiften för systemutveckling i Aktiesparinvest om 10 610 tkr kostnadsförts till följd av förseningar som
medfört ett senare driftsättningsdatum än beräknat. Utgifter för systemutvecklingen av det nya depåsystemet har tidigare år
aktiverats i balansräkningen.
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Nr 6 Anläggningstillgångar

      Koncernen

Belopp i tkr 2002-12-31 2001–12–31

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde 32 182 4 916
Inköp/anskaffningar – 27 266
Försäljningar/utrangeringar – 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 32 182 32 182

Ingående avskrivningar 540 459
Försäljningar/utrangeringar – 0
Årets avskrivningar 180 81
Utgående ackumulerade avskrivningar 720 540

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 31 462 31 642

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde 22 306 18 322
Inköp 40 3 984
Försäljningar/utrangeringar –45 –
Utgående ackumulerade anskaffningar 22 301 22 306

Ingående avskrivningar 15 184 13 264
Försäljningar/utrangeringar  – –
Årets avskrivningar 2 110 1 920
Utgående ackumulerade avskrivningar 17 294 15 184

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 5 007 7 122

Avskrivningar enligt plan har baserats på en nyttjandeperiod om tre till sju år för kontorsinventarier. Avskrivning för systemkostnader,
immateriella tillgångar (31 282 tkr) samt materiella tillgångar (3 519 tkr) avseende utvecklingsarbeten av det nya Aktieinvestsystemet
sker först när systemet tas i drift. Driftsättningen beräknas ske under första halvåret 2003.

Leasingkostnader har utbetalts under året i Förbundet med 560 (620) tkr. Koncernen har belastats med motsvarande kostnader
innevarande år med 1 533 (1 492) tkr. Anskaffningskostnader för leasingobjekt i Förbundet beräknas till 1 530 (1 753) tkr.
Koncernens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 5 344 (5 104) tkr. Återstående kontraktsperioder varierar mellan
2 och 36 månader.

Hyreskontrakt lokaler
Hyreskostnaderna för Förbundet uppgår till 1 011 tkr. Koncernens hyreskostnader uppgår till 4 758 tkr. Hyreskontraktet för kon-
cernen 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 2002 2001 2002 2001

Skatt – aktuell –23 –410 –5 –336
Skatt – uppskjuten 5 204 4 957 – –

Summa skatt 5 181 4 547 –5 –336

            Koncernen                                                         Förbundet

            Koncernen                                                         Förbundet

Nr 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som anläggningstillgångar

  Koncernen            Förbundet

Belopp i tkr 2002 2001 2002 2001

Utdelningar på placerings- och bevakningsportföljer 1 763 300 527 283

Belopp i tkr 2002 2001 2002 2001

Räntor och övriga finansiella intäkter 1 864 3 728 132 261
Räntekostnader –36 –14 –4 –13
Realisationsvinster 874 643 856 643
Realisationsförluster –3 216 –82 –1 504 –82
Uppskrivning av aktier 229 – 229 –
Nedskrivning av aktier –20 167 – –10 388 –
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Nr 10 Finansiella tillgångar

FÖRBUNDETS ANDELAR I DOTTERBOLAG

Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31

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 2002–12–31 2001–12–31 2002–12–31 2001–12–31

Förbundets bevakningsportfölj 1 047 1 401 833 875
Förbundets placeringsportfölj 13 187 20 426 13 187 23 391

14 234 21 827 14 020 24 266

         Marknadsvärde                                                 Bokfört värde

33



Aktiespararna

Nr 10 Finansiella tillgångar, forts

           Marknadsvärde                                                 Bokfört värde

KONCERNENS AKTIEPORTFÖLJ

Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31 2002–12–31 2001–12–31

Förbundets bevakningsportfölj* 1 047 1 401 833 875
Förbundets placeringsportfölj (se specifikation nedan) 13 187 20 426 13 187 23 391
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav 106 117 45 46
Aktiespararnas Service ABs aktieinnehav
(se specifikation nedan) 67 161 62 433 67 261 65 689

81 501 84 377 81 326 90 001

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

Marknadsvärde
Aktieslag Antal  Belopp i tkr
SCA B 1 200 353
Skanska B 4 216 215
AstraZeneca 551 169
Ericsson 12 288 75
Hennes & Mauritz B 3 777 635
Industrivärden A 2 223 222
Investor B 3 310 172
Nokia SDB 2 768 382
Nordea 6 000 230
Volvo B 1 200 170
Clas Ohlson B 1 000 218
Karlshamns 2 407 214
Kungsleden 1 500 218
Lundbergs B 1 200 234
Lundin Petroleum 25 296 233
Mekonomen 1 000 239
SAAB B 2 000 192
Sardus 2 400 189
Skistar 1 766 271
Tele 2 B 1 000 231
Öresund 800 254

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige
Antal andelar 1 685 021 8 071
Summa 13 187
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Nr 10 Finansiella tillgångar, forts

AKTIESPARARNAS SERVICE ABs AKTIEINNEHAV

Belopp i tkr 2002–12–31
Aktieslag Antal Marknadsvärde
Assa Abloy B 2 010 200
Boliden Ltd 10 035 144
Capona 6 387 351
Cardo 2 000 404
Custos 770 105
Hennes & Mauritz B 3 200 538
Holmen B 4 533 959
Industrivärden A 11 623 1 162
Investor B 19 633 1 021
JM B 1 542 250
Kungsleden 10 870 1 576
Latour B 1 441 202
Nokia SDB 5 424 749
Perbio Science 2 500 248
Ratos B 2 914 278
Sandvik 3 902 759
Sardus 6 600 521
SCA B 4 009 1 179
Scania B 1 416 239
Securitas B 1 006 105
SHB A 8 775 1 018
SSAB A 9 200 948
Svolder B 3 664 128
Swedish Match 12 062 826
Wihlborg B 5 916 455
Öresund 3 044 968
Avanza 1 715 000 23 153
HQ Fonder 343 000 25 725

Aktiefonder
Nasdaq 100 T 1 550 324
Diamonds Trust 2 620 1 859
Carnegie Medical 1 183 350
Carnegie Worldwide 1 446 417

Summa 67 161
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Belopp i tkr 2002–12–31 2001-12-31 2002–12–31 2001-12-31

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%

                                                                                                 Nominellt värde                                                 Bokfört värde

ÖVRIGA INNEHAV

Nr 10 Finansiella tillgångar, forts

*Tidigare namn Åratin AB

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm

Antal 334 100:- 100:- 37 37
Andel 33,4%

Belopp i tkr 2002–12–31 2001-12-31 2002–12–31 2001-12-31

Ingående anskaffningsvärden 90 038 79 157 35 882 35 747
Nettoanskaffningar 13 605 10 650 561 –426
Resultat från försäljningar –2 342 231 –648 561

Utgående ackumulerade anskaffningar 101 301 90 038 35 795 35 882

Ingående nedskrivningar – – – –
Årets nedskrivningar –19 938 – –10 159 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar –19 938 – –10 159 –

Utgående planenligt restvärde 81 363 90 038 25 636 35 882

                                                                                                 Koncernen Förbundet

SAMMANSTÄLLNING

AKTIESPARINVESTS AKTIEINNEHAV
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Nr 11 Lager

Varulagret avser värdepapper i Aktiesparinvest till ett belopp om 5 366 (5 613) tkr och förlagsprodukter till ett belopp om 321 (657) tkr
upptagna det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nr 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31 2002–12–31 2001-12-31

Upplupna intäkter 1 817 3 687 136 102
Diverse kostnadsperiodiseringar 2 366 2 507 391 525

Summa 4 183 6 194 527 627

           Koncernen            Förbundet

37



Aktiespararna

Nr 13 Kassa och bank

         Koncernen         Förbundet
Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31 2002–12–31 2001–12–31

Kassa 20 19 6 7
Bankräkning 34 940 73 167 1 923 2 594
Postgiro 2 694 2 378 2 366 2 083
Stipendiefond 85 84 85 84
Statspapper och obligationer
hänförliga till Aktiesparinvest 4 963 6 931 – –

Summa 42 702 82 579 4 380 4 768

Nr 14 Eget kapital

Resursfond/

Aktiekapital Övriga Övriga Balanserade Årets

Belopp i tkr i dotterbolag fonder* reserver vinstmedel resultat Totalt

KONCERNEN

IB 2002-01-01 15 000 1 605 26 610 145 275 –14 116 174 374

Vinstdisposition –14 116 14 116

Justering för fristående lokal-

avdelningars ingående kapital 1 1

Insättning i riskfonden* 171 171

Förskjutning mellan bundet

och fritt kapital –13 382 13 382

Årets resultat –37 917 –37 917

UB 2002-12-31 15 000 1 776 13 228 144 542 –37 917 136 629

Övriga Balanserade Årets

Belopp i tkr Resursfond fonder* vinstmedel resultat Totalt

MODERBOLAGET

IB 2002-01-01 4 000 1 605 16 482 –1 599 20 488

Justering för fristående lokal-

avdelningars ingående kapital 1 1

Insättning i riskfonden 171 171

Vinstdisposition –1 599 1 599

Årets resultat –14 865 –14 865

UB 2002-12-31 4 000 1 776 14 884 –14 865 5 795

*Riskfonden (1 683 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.
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Nr 15 Latent skatt, obeskattade reserver i koncernen och eget kapitalandel

        Koncernen
Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31

Periodiseringsfonder 13 134 31 720
Överavskrivning 431 431

Summa 13 565 32 151

AVGÅR
Latent skatt –3 798 –9 002

Eget kapital andel 9 767 23 149

Nr 16 Långfristiga skulder

Nr 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

         Koncernen          Förbundet
Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31 2002–12–31 2001–12–31

Ständiga medlemmar 6 709 6 433 6 709 6 433
3–årsmedlemskap (Förfaller löpande 1 – 3 år) 572 633 572 633
Övriga långfristiga skulder * 2 780 1 920 2 780 1 920

10 061 8 986 10 061 8 986

* Avser pensionsskuld till VD Lars-Erik Forsgårdh.

         Koncernen          Förbundet
Belopp i tkr 2002–12–31 2001–12–31 2002–12–31 2001–12–31

Upplupna semesterlöner 4 043 3 584 1 808 1 648
Upplupna arbetsgivaravgifter 1 243 903 381 306
Upplupna styrelsearvoden 791 750 309 268
Förutbetalda intäkter 10 998 10 864 10 418 10 760
Upplupen reklamskatt 68 160 – –
Avkastningsskatt IPS 1 603 1 927 – –
Övriga reserveringar 3 683 7 364 1 096 777
Bonus personal – 58 – –

Summa 22 429 25 610 14 012 13 759
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Stockholm den 20 februari 2003

Sten Trolle Johan Flodström Jan Ahnberg
ordförande vice ordförande

Ulf Breitholtz Patrik Engellau Inger Eriksson

Krister Eurén Wictoria Häggström Inger Larsson

Kent-Erik Leander Bo G Lundberg Martin Petersson

Anne-Marie Pålsson Christina Hultmark Ramberg Jan Sandström

Lars-Erik Forsgårdh
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
Stockholm den  20  februari 2003

Björn Fernström Lars-Göran Lidström
auktoriserad revisor civilekonom
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Revisorer

Ordinarie

Björn Fernström
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

Lars-Göran Lidström
Civilekonom
Kapitalförvaltare
Östgöta Enskilda Bank i Stockholm

Suppleanter

Anna Peyron
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

Göran Öhrn
Civilekonom
Försäkringsmäklare, egen företagare

Revisionsberättelse

Till årskongressen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Organisationsnummer 857202 – 1593

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i Sveriges Aktiesparares Riksförbund för räkenskapsåret 2002. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen. 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 ge-
nomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för be-
lopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt utta-
lande 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 för-
bundet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 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 därmed en rättvisande bild av förbundets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årskongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 4 mars 2003

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

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 2002)

Bildades år 1966
Medlemmar 104 065
   varav kvinnor 23 175
   varav ungdomar 11 242
Lokalavdelningar 155
Ideellt arbetande i lokal-
   avdelningarnas ledningsgrupper 1 000

Under 2002
Bevakade bolagsstämmor ca 400
Världskongress i Stockholm
Aktieträffar 1 000
Evenemang 11
Aktiedagar/investerarmässor 5
Golftävlingar i Aktiespararnas Riksmästerskap 22
Utbildade aktiesparare genom
   Aktiespararnas Aktieskola 1 100
Antal sålda böcker och programvaror 10 100


