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2003 – stabilisering och viss
återhämtning

År 2003 – Aktiespararnas 37:e verksamhetsår  – inleddes
med fortsatta bakslag på börsen men slutade med en rejäl
återhämtning. Tack vare Förbundets ekonomiska resurser
och många fina personliga insatser – både i lokalavdel-
ningarna och centralt – kunde vi fortsätta vårt viktiga upp-
drag att genomföra för medlemmarna viktiga utvecklings-
insatser.

Avvaktande hållning i början av året
Efter tre på varandra följande nedgångsår på Stockholms-
börsen kom den efterlängtade vändningen i mars 2003. Pes-
simismen var då stor hos Förbundets medlemmar och många
gamla trogna medlemmar förnyade inte sitt medlemskap.
Besökarantalet på aktieträffarna fortsatte att sjunka under
våren och detsamma gällde tidningens, utbildningens och
Aktiesparinvests intäkter. Kriget i Irak, osäkerhet kring
konjunkturutvecklingen och redovisnings- och bonus-
skandaler i bl a Intrum Justitia och Skandia bidrog till att
många aktiesparare intog en avvaktande hållning.

Medlemsläget stabiliseras
Börsuppgången, som för året uppgick till cirka 30 procent,
förbättrade sedan i ett slag förutsättningarna för Förbun-
dets verksamheter. En stabilisering av medlemsläget på drygt
90 000 medlemmar ägde rum under höstmånaderna. Intres-
set för att delta i aktieträffar och utbildning började öka och
annonsvolymerna slutade sjunka.

Återhämtningen under hösten kunde dock inte uppväga
den negativa utvecklingen under våren för Förbundets verk-
samheter. Medlemsantalet minskade från 104 065 till 90 356
medlemmar vilket innebar en nedgång med 13 procent. Lik-
som tidigare stod ungdomarna för den relativt sett största
minskningen.

Svag efterfrågan
Efterfrågan på såväl Förbundets medlems- som företags-
utbildning fortsatte att vara svag. Aktiesparinvests försälj-
ning sjönk med ytterligare 12 procent under 2003. Den då-
liga annonskonjunkturen fortsatte att drabba tidningens
annonsintäkter. Minskningen blev 25 procent jämfört med
sju procent under 2002.

Glädjeämnen
Ett av årets glädjeämnen var, liksom under 2002, den höga
aktiviteten i lokalavdelningarna. Trots en motig vår med
vikande deltagarantal höll ledningsgrupperna ångan uppe

och under hösten gav allt idogt arbete utdelning i form av
kraftigt ökat deltagarantal på aktieträffarna.

Hitta Kursvinnare
Ett annat glädjeämne var Aktiespararna Kunskaps lyckade
satsning på att utveckla ett nytt analysverktyg – Hitta kurs-
vinnare. Analysverktyget erbjöds medlemmarna i decem-
ber 2003 och hade redan första månaden 2 000 användare.
Verktyget är en viktig del i Förbundets satsning på att öka
medlemmarnas nytta av medlemskapet.

Nytt aktiehandelssystem
Ett tredje glädjeämne var Aktiesparinvest som under år 2003
färdigutvecklade och etappvis driftsatte det nya Aktie-
investsystemet. Vid årsskiftet var samtliga nära  80 000 kun-
der överförda till det nya systemet. Systemet fungerar bra
och har mottagits positivt.

Framgångar för Intressebevakningen
Efter många års envist arbete för att införa ägarstyrnings-
rutiner i de svenska börsbolagen nådde Förbundet fram-
gångar. Dels ledde Förbundets agerande vid årets bolags-
stämmor till att allt fler bolag anammade idéerna i Förbun-
dets ägarstyrningspolicy. Dels tog Förtroendekommis-
sionen initiativ  till bildandet av den så kallade kodgruppen,
som ska utveckla en nationell ägarstyrningskod. I kod-
gruppen ingår Lars-Erik Forsgårdh som representant för
Aktiespararna.

Förbundets initiativ till en granskning av Skandia med-
förde att ledningens skandalösa agerande kunde avslöjas.
Granskningen och ett efterföljande reningsbad är förutsätt-
ningar för att Skandia ska kunna påbörja arbetet med att
återuppbygga förtroendet för bolaget.

Aktiespararna internationellt
Under året utsågs Förbundets VD Lars-Erik Forsgårdh till
ordförande  i  World  Federation of  Investors  och  aktie-
ägarombudsman Lars Milberg till ordförande i Eurosharehol-
ders. Innehavet av båda dessa poster stärker Förbundets
roll i det internationella samarbetet.

Planer 2004
Förbundets verksamheter Intressebevakningen och Med-
lemsaktiviteter kommer under 2004 att drivas på samma nivå
som 2003. Intressebevakningen kommer att fokusera på
förtroendefrågor och aktiebeskattningen. Verksamheten i
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lokalavdelningarna kommer under 2004 att fortsätta utveck-
las enligt samma intentioner som 2003.

Tidningen Aktiespararen genomför en stor läsarunder-
sökning och fortsätter den innehålls- och layoutmässiga
utvecklingen under 2004. Annonsintäkterna bedöms öka
till följd av förbättrad annonskonjunktur.

Aktiespararna Kunskap storsatsar på lanseringen av
analysverktyget Hitta Kursvinnare. Lanseringen innefattar
en rad aktiviteter som seminarier, analysstöd i Aktiespara-
ren och på den egna hemsidan.

Aktiespararna Företagsutbildning fortsätter att med viss
framgång arbeta i en kärv marknad med hård konkurrens
från andra utbildningsföretag. Utbudet av kurser utvecklas
och anpassas hela tiden till omvärldens krav.

Det nya Aktieinvestsystemet lanseras. En ny prissätt-
ningsmodell och nya produkter i form av så kallade aktie-
korgar kommer att erbjudas kunderna under 2004 och för-
väntas resultera i högre intäkter.

Ordförande Sten Trolle                                VD Lars-Erik Forsgårdh

finansiella poster om cirka 9,6 Mkr mot –28,2 Mkr för 2002,
varav återföring av tidigare gjord nedskrivning med 8,7 Mkr
jämfört med förra årets nedskrivning med 9,8 Mkr. Värde-
stegringen i Servicebolagets börsportföljer uppvägde dock
årets förlust och mer därtill. De orealiserade vinsterna upp-
gick till 35,9 Mkr, varav 8,7 Mkr avser uppskrivning av ak-
tier som resultatredovisats. Under år 2004 beräknas förlus-
ten för Servicebolaget sjunka till drygt 5 Mkr (exklusive
värdeändringar i aktieportföljen). Därmed bör grunden vara
lagd för att Servicebolaget och Aktiesparinvest ska kunna
prestera minst ett nollresultat under 2005.

Sammantaget ser år 2004 ut att få en positivare utveck-
ling än föregående år. Medlemsantalet bör kunna stabilise-
ras och vid goda betingelser öka något under andra halv-
året 2004. Det samlade ekonomiska utfallet kommer sanno-
likt fortsätta att förbättras under 2004. Den inledda åter-
hämtningen kommer dock att ske i långsam takt.

Förbundets ekonomi stabiliseras
Förbundets ekonomi började stabiliseras under 2003. Det
under 2002 inledda besparingsprogrammet om drygt 6 Mkr
fick avsedd effekt. Resultatet efter finansiella poster upp-
gick till 3,8 (–14,9) Mkr inklusive återföring av tidigare gjord
nedskrivning med 2,7 Mkr jämfört med förra årets nedskriv-
ning med 10,2 Mkr. Den av förbundskongressen beslutade
höjningen av medlemsavgiften med 40 kr till 365 kr kommer
att ge Förbundet det nödvändiga utrymmet för återhämt-
ning under 2004 trots det stora tappet av 14 000 medlemmar
under 2003. För 2004 förutses alltså ett resultat i nivå med
2003, dvs ett resultat omkring noll exklusive värdeändringar
i aktieportföljen.

För Servicebolaget inklusive Aktiesparinvest var resultat-
utvecklingen under 2003 mer bekymmersam. Insatta
besparingsåtgärder kunde inte kompensera de fortsatta
intäktsminskningarna. Helåret 2003 innebar en förlust efter

Tack till Stig Nordvall
Ett speciellt tack vill vi rikta till Stig Nordvall som efter 38 år
i förbundets tjänst går i pension. Under åren 1967 till 1994
var Stig Nordvall chefredaktör för tidningen Aktiespararen.
Stig Nordvall var också initiativtagare till den framgångs-
rika tävlingen Börs-SM som han ansvarade för t o m 2003.

Tack till alla ideellt arbetande
Tre år av nedgång på Stockholmsbörsen har verkligen fått
alla ideellt arbetande att bekänna färg. Trots att nedgången
fortsatte även i början av 2003 mattades inte ambitionen
och ansträngningarna att arrangera intressanta och infor-
mativa aktieträffar. Vi tackar för ert väl utförda arbete och
hoppas att 2004 ska erbjuda bättre och mer tacksamma för-
utsättningar för ert fortsatta arbete!

Sten Trolle Lars-Erik Forsgårdh
Ordförande Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under året
Vändningen på aktiemarknaden kom äntligen efter tre års
nedgång men den positiva effekten hann inte märkas på
Förbundets verksamheter under året. Medlemsantalet fort-
satte ned och minskade med 13 procent från 104 065 till
90 356.

Förbundet bevakade cirka 400 bolagsstämmor och den
fjärde versionen av Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy
presenterades. Förbundets initiativ till en granskning av
Skandia medförde att ledningens skandalösa agerande
kunde avslöjas.

Representanter för Förbundet valdes under året till ord-
förande i World Federation of Investors och Euroshare-
holders. Förbundet var också representerat i tre kommittéer
som arbetar med harmoniseringen av regelverket för EU-
ländernas aktiemarknader.

Förbundets 151 lokalavdelningar hade fortsatt hög akti-
vitet och cirka 1 000 aktieträffar arrangerades trots för vissa
avdelningar vikande deltagarantal i början av året.

Sju aktiedagar med investerarmässor arrangerades.
Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf samlade 975 delta-
gare.

Aktiespararens TS-kontrollerade upplaga sjönk från
97 900 år 2002 till cirka  85 000. Annonsintäkterna sjönk med
25 procent till 5,7 Mkr.

Aktiespararna Kunskaps försäljning av utbildningar och
böcker var svagare jämfört med år 2002 och uppgick till 2,0
(2,4) Mkr. Endast 625 (1 100) medlemmar utbildades i aktie-
kunskap. Det nya analysverktyget Hitta Kursvinnare lan-
serades i december och fick positivt mottagande. Redan
första månaden hade verktyget 2 000 användare. Aktiespa-
rarna Företagsutbildning genomförde totalt 22  (20) semin-
arier.

Aktiesparinvests nya depåhanteringssystem driftsattes
under året och samtliga cirka 80 000 kunder var anslutna
vid årsskiftet. För år 2003 har utgiften för systemutveckling
och drift kostnadsförts med 8,8 (10,6 ) Mkr. Av den totala
utgiften för systemutvecklingen och driften om 59,4 Mkr
har 34,8 (34,8) Mkr aktiverats i balansräkningen. Ingen akti-
vering har skett sedan 2001.

Aktiesparinvest AB blev under året ensam ägare till
Deponova AB, som utvecklat systemet.

Omsättningen uppgick till 37,9 ( 43) Mkr och resultatet
efter finansiella poster uppgick till – 0,7 (0,8) Mkr.

Aktiespararnas Investerings AB, samt Aktiespararnas In-
tresse AB. De två senare bolagen bedrev ej verksamhet
2003.

Koncernens intäkter var 78,5  (89,6) Mkr. Förbundets  in-
täkter var 29,0 (32,2) Mkr.

Koncernens   resultat   efter    finansiella   poster  var –5,8
(–43,1) Mkr.  Koncernens  resultat efter   skatt förbättrades
från –37,9  Mkr år 2002 till –3,2 Mkr. Systemutveck-
lingskostnader belastade resultatet med 8,8 (10,6) Mkr. Den
orealiserade värdeökningen i Koncernens portföljer upp-
gick till  40,2 Mkr  varav 11,4 Mkr avser återföring av tidi-
gare gjorda nedskrivningar av aktier som resultatredovisats.
Förbundets resultat efter finansiella poster var 3,8  (–14,9)
Mkr. Förbundets resultat efter skatt var 3,6  (–14,9) Mkr.
Den orealiserade värdeökningen i förbundets portföljer
uppgick till 3,7 Mkr varav 2,7 Mkr avser uppskrivning av
aktier som resultatredovisats.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 28,4
(42,7) Mkr, varav 2 Mkr var pantsatta som säkerhet för grund-
garanti utställd av Aktiesparinvests likvidbank till förmån
för Värdepapperscentralen AB. Förbundets och Service-
bolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 18,1  (32,6)
Mkr. Aktiesparinvests likvida medel var 10,2 (10,0) Mkr.

Värdet av Koncernens placeringar i börsaktier var vid
årsskiftet 122,7 (81,5) Mkr. Det bokförda värdet var 92,1
(81,4) Mkr. Placeringarna i börsaktier är långsiktiga och ut-
gör anläggningstillgång. Återföring har gjorts av tidigare
gjorda nedskrivningar av aktiernas bokförda värde för kon-
cernen med toalt 11,4 Mkr. År 2002 skrevs aktiernas bok-
förda värde ner med 19,9 Mkr. Under året såldes börsaktier
till ett sammanlagt värde av 6,2 (4,1) Mkr respektive förvär-
vades börsaktier till ett värde av 6,7 (15,4) Mkr.

En Finanskommitté under överinseende av styrelserna i
Förbundet och Servicebolaget ansvarar för koncernens
samlade placeringar. En placeringsinstruktion fastställd av
Förbundets och Servicebolagets styrelser utgör grund för
Finanskommitténs arbete. Den totala avkastningen på kon-
cernens aktieinnehav uppgick under 2003 till 53,5 (–16,6)
procent jämfört med SIX avkastningsindex som ökade med
34,2 (–36) procent.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets vinst på 3 640 428  kr balanseras
i ny räkning. Inga avsättningar till bundna fonder föreslås.
De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 3 659 752
kr. Koncernens disponibla vinstmedel uppgår till 110 277
tkr. Beträffande koncernens och Förbundets resultat och
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupp-
lysningar.

Ekonomi
Den upprättade koncernredovisningen omfattar Sveriges
Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterbolaget
Aktiespararnas Service AB och dotterdotterbolaget Aktie-
sparinvest AB, Aktiesparinvests dotterbolag Deponova AB,
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INTRESSE-
BEVAKNING

Lars Milberg
4 medarbetare

MEDLEMS-
AKTIVITETER

Claes-Göran Olsson
6 medarbetare

AKTIESPARAREN

Gunnar Johansson
6 medarbetare

AKTIESPARARNA
KUNSKAP

Christophe Génetay
1 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
9 medarbetare

FOND/HANDEL

Tobias Övelius
4 medarbetare

FÖRETAGS-
SAMARBETEN

Rickard Linderoth

IT

Kenneth Hansson
1 medarbetare

AKTIESPARINVEST

VD Anna-Carin Söderblom

MARKNAD

Rickard Linderoth
(vice VD)
1 medarbetare

EKONOMI

Malin Tydal
1 medarbetare

EMITTENTSERVICE

Anna-Carin
Söderblom

Organisation och personal
Förbundet och Servicebolaget
Förbundets organisation inklusive Servicebolaget omfat-
tar fem verksamhetsområden. Under Förbundet ligger In-
tressebevakning och Medlemsaktiviteter. I Servicebolaget
ingår tidningen Aktiespararen, Aktiespararna Kunskap och
Aktiespararna Företagsutbildning. Marknadsföring/
Medlemsservice och Ekonomi/Administration är gemen-
samma för Förbundet och Servicebolaget. Varje verksam-
het leds av en verksamhetschef som tillsammans med VD
ingår i en ledningsgrupp. Många av personalen är anställda
både i Förbundet och Servicebolaget. En med Aktiespar-
invest gemensam IT-avdelning ansvarar för underhåll och
support av all dataverksamhet. Antal medarbetare som anges
i rutorna gäller per 2003–12–31.

Aktiesparinvest
Aktiesparinvest är ett helägt dotterbolag till Servicebolaget.
Verksamheten omfattar fyra affärsområden: Aktieinvest,
Fondverksamhet, Företagssamarbeten och Emittentservice.
Därutöver finns stabsfunktioner såsom IT, marknad och
ekonomi.
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Personal Förbundet och Servicebolaget
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 42 varav tre var
föräldralediga. Årets medarbetarundersökning visade en
svag försämring. På en skala 1 – 4 blev resultatet 2,77 mot
fjolårets 2,82.

Bland de anställda inom Förbundet och Servicebolaget
har 56 procent högskole- eller universitetsutbildning och
44 procent annan utbildning.

Nio personer ingår i koncernens ledningsgrupp varav 22
procent är kvinnor.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds träningsmöj-
ligheter.

Det är en jämn åldersfördelningen bland personalen.
Personalhandboken och jämställdhetsplanen uppdaterades
under året.

Medeltal för 2003 2002
Antal anställda 41  43
    varav kvinnor 51% 49%
Genomsnittligt antal anställningsår
    Förbundet 8,1 8,1
    Servicebolaget 5,6 5,6

l

l
l

Personal Aktiesparinvest
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 22 varav tre
föräldralediga. Bland de anställda har 50 procent högskole-
eller universitetsutbildning.

Åtta medarbetare är licensierade enligt Swedsecs regler
om licensiering av aktörer på den svenska värdepappers-
marknaden.

Genomsnittsåldern uppgick till cirka 35 år. En jämställd-
hetsplan finns.

Medeltal för 2003 2002
Antal anställda 22 23
     varav kvinnor 72% 74%
Genomsnittligt antal anställningsår 5,8 4,5
l

Sjukfrånvaron inom Förbundet

 2003
Total sjukfrånvaro 4,8%
    sjukfrånvaro för män 0,2%
    sjukfrånvaro för kvinnor 4,6%
     anställda –29 år 0%
     anställda 30 – 49 år 7,6%
     anställda 50 år – 0,2%

l
l
l
l
l

Konverteringen av återstående 50 000 kunder till Aktieinvests

nya depåhanteringssystem genomfördes vid årsskiftet.

Överföringen gick bra och personalen ska ha ett extra tack

för sitt lojala arbete under alla helgdagar.
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Intressebevakning

Övergripande mål och uppdrag
Målet för Aktiespararnas Intressebevakning är att verka
för en god miljö för enskilt aktieägande enligt Aktiesparar-
nas strategiska mål:

Enkla, entydiga och stabila lagregler avseende aktieäga-
res rättigheter och skyldigheter samt ett gott skydd för
minoritetsaktieägare.
En internationellt konkurrenskraftig aktiebeskattning
som stimulerar direkt enskilt aktieägande.
En väl fungerande börshandel grundad på fri konkur-
rens och internationell öppenhet. Börshandeln ska kän-
netecknas av hög etik, effektiva regler mot insideraffärer
och kursmanipulationer samt bra rekommendationer av-
seende börsbolagens informationsgivning, uppköps-
erbjudanden med mera. Ett effektivt system för handel,
likvid och registrering bör eftersträvas även avseende
handel med mindre värdepappersposter.
Börsbolag som på lång sikt maximerar aktieägarnas vär-
den i bolagen och som eftersträvar att följa Aktiespa-
rarnas ägarstyrningspolicy.
Fondandelsägarnas intressen ska tillvaratas i enlighet
med Aktiespararnas fondpolicy.

1.

2.

3.

4.

5.

Aktiespararnas ägarstyrningspolicy
Förbundets första Ägarstyrningspolicy presenterades 1993
och var den första ägarstyrningspolicyn i Sverige. Under
2003 presenterade Förbundet sin fjärde version av Ägar-
styrningspolicyn. Policyn är ett led i Aktiespararnas strä-
van att höja förtroendet för svensk aktiemarknad och ligger
till grund för Förbundets bolagsbevakning. Policyn ligger
också till grund för Förbundets fortsatta arbete med ägar-
styrningsfrågor,  bl a i den av Förtroendekommissionen till-
satta kodgruppen, där Förbundet representeras av Lars-
Erik Forsgårdh

29/1 Europolitan Vodafone AB
7/2 Prioriterade frågor vid vårens bolagsstämmor
11/2 Acceptera inte budet på Europolitan Vodafone AB
24/2 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera LGP:s bud på Allgon
24/2 Acceptera Danirs bud på Epsilon
10/3 Aktiespararnas ekonomiska ställning är stark
11/3 Aktiespararna kräver att aktieägarna i Scandiaconsult ska erhålla skälig budpremie
11/3 Aktiespararna begär tillsättande av granskningsman i Skandia
17/3 Dina pengar i Mandamus hotas på nytt
21/3 Aktiespararna positiva till LRF:s bud på Mandamus
3/4 Aktiespararna kan inte rekommendera sina medlemmar att acceptera Welkins bud på Realia
5/4 Aktiespararnas kongressresolution
16/4 Aktiespararna rekommenderar Svenska Orient Liniens aktieägare att acceptera bud
7/5 Framtida finansiell tillsyn
12/5 Aktiespararna begär bättre information om bud på Biora
14/5 Aktiespararna rekommenderar budet på Biora efter ny information från styrelsen
4/6 Akelius måsta snarast lägga bud på Mandamus
4/6 Aktiespararna kan inte rekommendera Aderas bud på Mohgul
6/6 Svenska aktieskatter i världstopp
23/6 Aktiespararna är positiva till Volvos bud på Bilia-avknoppningen KFAB
3/7 Aktiespararna anmäler ledamöter i Mandamus
26/8 Aktiespararna angående Fisher Scientifics bud på Perbio Science
5/9 Aktiespararna angående Förtroendekommissionen
5/9 Euroshareholders väljer ny styrelse
12/11 Aktiespararna angående budet på Tornet
2/12 Aktiespararnas kommentar till Skandiarapporten
5/12 Nej till optionsprogram till företagsledningen
16/12 Sydkrafts bud på Graninge

Pressmeddelanden 2003

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Förbundet bevakade under år 2003 cirka 400 bolagsstäm-
mor för medlemmarnas räkning. På bolagsstämmorna i de
mest omsatta bolagen representerade förbundet också aktie-
fonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har inskrivet i
sina stadgar att förbundets Ägarstyrningspolicy ska vara
vägledande för fondens ställningstaganden i ägarfrågor.

Aktiespararna valde att prioritera tre huvudfrågor vid
bolagsstämmobevakningen, nämligen:



Bolagsstämmovalda nomineringskommittéer, samt ersätt-
ningskommittéer och revisionskommittéer bör inrättas i
alla bolag.
Options- och bonusprogram bör utformas striktare och
redovisas tydligare än vad som tidigare varit fallet.
Möjligheterna till återköp av egna aktier måste ytterli-
gare regleras medan vidareförsäljning av egna aktier över
börs måste starkt begränsas.

Inför bolagsstämmosäsongen kontaktade Aktiespararna
samtliga börsnoterade bolag per brev för att uppmärksamma
dessa på ovanstående frågor. I brevet begärde Aktiesparar-
na vidare att frågan om nomineringskommitté, ersättnings-
kommitté och revisionskommitté skulle tas upp på före-
dragningslistan, en begäran som åtlyddes i varierande grad.
Agerandet innebar en framgång då flertalet av börsens
bolag numera har någon form av nomineringskommitté och
alltfler även har en revisions- samt ersättningskommitté.

Skandaler inom Skandia
Inför Skandias bolagsstämman den 15 april 2003 begärde
Aktiespararna att en särskild granskning skulle göras av
Skandias ”affärer”. Granskningen skulle omfatta transak-
tionerna mellan Skandia och Skandia Liv, ersättningarna till
ledande befattningshavare samt principerna för resultatre-
dovisning enligt den så kallade ”embedded value-meto-
den”.

Aktiespararnas förslag möttes inte av någon större entu-
siasm hos Skandias styrelse och storägare. Efter en inten-
siv bearbetning av några av de större ägarna samt de nya
styrelseledamöterna fick Förbundet dock gehör för försla-
get, visserligen i något reviderat skick men ändå i grunden
samma granskningstema som Förbundet föreslagit. Skan-
dias bolagsstämma beslöt därefter, på förslag av Aktiesparar-
na, att uppdra åt Skandias styrelse att tillsätta en särskild
utredning med advokat Otto Rydbeck och auktoriserade
revisor Göran Tidström som ansvariga granskare.

Resultatet av granskningen visar på en rad allvarliga miss-
förhållanden inom Skandia, speciellt avseende hanteringen
av bonusprogrammen till ledningen. Styrelse- och lednings-
arbetet samt revisionen har fungerat på ett helt oaccepta-
belt sätt. Ersättningarna till ledande befattningshavare har
uppgått till belopp som överstiger alla rimliga gränser. En-
skilda befattningshavare har agerat på ett djupt omoraliskt
och sannolikt också brottsligt sätt. Aktiespararna konsta-
terar att även revisorerna förtjänar kritik för allvarliga bris-
ter i revisionsarbetet.

Förbundet anser att granskningen varit absolut nödvän-
dig för att förhållandena inom Skandia skulle kunna klarläg-
gas. Granskningen är en förutsättning för att Skandia ska
kunna  återuppbygga förtroendet för bolaget. Beträffande
genomförda transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv
har förbundet uppmanat parterna att finna en lösning som

l

l

l

även tillgodoser livförsäkringstagarnas intressen.
Avslöjandet av Skandias affärer är samtidigt en stor fram-

gång för Förbundet. Det är endast tack vare Aktiespararnas
agerande som utredningen kom till stånd och att olika per-
soners oetiska agerande kunde avslöjas.

l

l

l

Budbolag Målbolag Aktiespararnas
rekommendation

Aktiebeskattning
Beskattningen av aktier i Sverige är alltjämt mer än dubbelt
så hög som genomsnittet bland de övriga medlemsländerna
inom EU och OECD. Detta hämmar Sveriges ekonomiska

Vodafone Europolitan Vod. AB Acceptera ej
LGP Allgon Acceptera
Danir Epsilon Acceptera
Ramböll, Hannemann &
Höjlund A/S Scandiaconsult Acceptera ej
LRF Mandamus Acceptera
Welkins Realia Acceptera ej
Svenska Orient Linien
Intressenter Sv. Orient Linien Acceptera
Straumann Holding Biora Acceptera
Adera Mogul Acceptera ej
Volvo KFAB Acceptera
Fisher Scientific Perbio Science Acceptera
Lehman Brothers Real
Estate Parntner/Ratos Tornet Acceptera
Sydkraft Graninge Acceptera ej

Fullmaktsinsamling i Mandamus
Aktiespararna genomförde inför Mandamus bolagsstämma
en fullmaktsinsamling för att motverka huvudägaren Akelius
Insurance planer på att bland annat sänka bolagets utdel-
ning. Förbundet sände information till samtliga 25 000 ak-
tieägare. Gensvaret blev mycket stort. Cirka 13 000 aktieä-
gare lämnade fullmakt vilket medförde att Aktiespararna
erhöll knappt tio procent av aktierna inför den utlysta bo-
lagsstämman. Akelius och LRF enades emellertid om en
uppgörelse före stämman. Den innebar att Akelius köpte ut
LRF:s innehav och, efter kritik bland annat från Aktiespara-
rna, senare under hösten lade ett bud på hela bolaget. Bo-
lagets revisorer avstyrkte ansvarsfrihet för tre styrelse-
ledamöter sedan de genomdrivit entledigande av bolagets
verkställande direktör på ett lagstridigt sätt och därmed
orsakat bolaget skada. Aktiespararna anmälde frågan till
Ekobrottsmyndigheten, som har inlett förundersökning.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden
Under 2003 fortsatte Förbundet att lämna rekommendatio-
ner till medlemmarna vid i princip alla offentliga uppköps-
erbjudanden. Rekommendationerna lämnades  via Förbun-
dets hemsida, www.aktiespararna.se, och via pressmedde-
landen.

Aktiespararna
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Remissvar till departement avgivna under 2002
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Harmonisering av lagstiftningen inom EU
I syfte att harmonisera reglerna på värdepappersmark-
naderna inom EU tillsattes år 2000 den så kallade Lamfa-
lussygruppen. Avsikten var att studera vilka hinder som
fanns mot en harmonisering samt att föreslå åtgärder. Re-
sultatet blev ett förslag att EU ska utfärda ramdirektiv och
att kommittéer ska arbeta fram detaljinnehållet i dessa di-
rektiv. Regler ska finnas klara senast 2005. I den Financial
Services Action Plan som kommissionen arbetar med har
ett flertal direktiv redan sjösatts. Under 2003 blev direktiv
klara beträffande Marknadsmissbruk och Prospekt.

Synpunkter lämnade på nya börs- och bolagsdirektiv
inom Europa

   CESR’s Advice on Level 2 Implementing Measures for the
Prospectus Directive;
    Comments on the proposal from the Board of International
Accounting Standards, on accounting for share-based
payment;
   Commission Action Plan: Modernising Company Law and
Enhancing Corporate Governance in the European Union  –
Position by Euroshareholders, July 2003;
   CESR’s Advice on Level2 Implementing Measures for the
Prospectus Directive, Consultation paper Ref: CESR/03-210b;
   Commission consultation on Transparency obligations of
issuers whose securities are admitted to trading on a
regulated market - Euroshareholders comments, Maj 2003;
    Euroshareholders’ position on the Transparency Directive
– Comments to Mr Peter Skinner MEP, Sept 2003.

l

l

l

l

l

l

l

Finansdepartementet,
    Angående Riksskatteverkets framställan med förslag till
ändringar i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter;
   Direktivförslag om investeringstjänster och reglerade
marknader Finansiella säkerheter (Ds 2003:38);
   Redovisning och värdering av finansiella instrument i
kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa andra
redovisningsfrågor för finansiella företag (DS 2002:61);
     Våra skatter? Betänkande från Skattebasutredningen (SOU
2002:47);
Finansinspektionen
     Investeringsfonder – förslag till ny lag (SOU 2002:104);
Justitiedepartementet;
    Angående IAS-utredningens betänkande Internationell
redovisning i svenska företag (SOU 2003:71);
     Elektroniskt kungörande (Ds 2003:42);
     Europabolag (Ds 2003:15);
     Några frågor om revision;
Näringslivsdepartementet
  Betänkandet Mansdominans i förändring – om
ledningsgrupper och styrelser (SOU 2003:16);
Regeringskansliet
     Framtida finansiell tillsyn – utredningen om   Finansinspek-
tionens roll och resurser (SOU 2003:22);

Justitiedepartementets arbete med framtagandet av en
ny aktiebolagslag fortsatte under 2003. Tyvärr är proces-
sen lång och segdragen. Förbundet har förhoppningar om
att en ny lag ska träda i kraft den 1 januari 2006.

Förbundet är sedan ett par år tillbaka representerat i All-
männa reklamationsnämnden. Antalet värdepappersrela-
terade ärenden var fortsatt högt under 2003 och förbundet
har en viktig funktion att fylla i nämnden. Förbundet bidrar
med fackkunskap och kan därmed medverka till att det ska-
pas en god praxis på området.

tillväxt. I en alltmer globaliserad ekonomi, med fri rörlighet
för kapital, är det inte möjligt att i längden ha skatteregler
som markant avviker från omvärldens. För att få en konkur-
renskraftig aktiebeskattning i Sverige behöver förmögen-
hetsskatten avskaffas, dubbelbeskattningen slopas och
reavinstskatten minst halveras. Först då får Sverige en aktie-
beskattning i nivå med genomsnittet för EU/OECD-länderna.

En konkurrenskraftig aktiebeskattning är nödvändig för
att skapa ett bra investeringsklimat. För att uppnå detta
arbetade Förbundet även år 2003 aktivt med att framföra
krav om sänkt aktiebeskattning, bland annat genom möten
med företrädare för riksdagspartier och fackförbund. Till
stöd för Förbundets opinionsarbete genomförs årligen en
komparativ studie av aktiebeskattningen bland EU:s- och
OECD: s medlemsländer. Aktiespararna arbetar också för
att förenkla skattereglerna.

Börs- och bolagslagstiftning
Under året fattade riksdagen beslut om införandet av lag
om finansiell rådgivning till konsumenter. Lagen planeras
träda i kraft den 1 juli 2004. Aktiespararna gavs tillfälle att
lämna synpunkter till tillsynsmyndigheten beträffande de
föreskrifter som ska utfärdas inför lagens ikraftträdande.

Under året skärpte Näringslivets Börskommitté budplikts-
reglerna. Bland annat sänktes gränsen för budplikt till 30
procent av rösterna i ett bolag. Aktiespararna anser att  bud-
plikten bör regleras i lag, men är trots det positiva till NBK:s
initiativ.

    Vinstutdelningsregler och utveckling på redovisnings-
området (DS 2002:42).

l

Förbundets skatteundersökning visade återigen att Sverige har mer

än dubbelt så hög aktiebeskattning som EU och OECD.
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Äganderätt
Förbundets arbete med att stärka det äganderättsliga skyd-
det, såväl i grundlag som i övrig reglering, bedrevs liksom
tidigare inom ramen för Ägarfrämjandet. Ägarfrämjandets
uppgift är att öka förståelsen och respekten för det privata
ägandet.

Ägarfrämjandet har publicerat ett 20-tal skrifter som be-
handlar konkreta äganderättsfrågor. Under verksamhets-
året 2003 koncentrerade Ägarfrämjandet sina resurser på
att utarbeta en för alla medlemorganisationerna gemensam
och heltäckande bok. I denna belyses dels villkoren för och
skyddet för den privata äganderätten i Sverige idag, dels
pekar man på de för medlemsorganisationerna mest ange-
lägna reformerna för att stärka skyddet för äganderätten i
Sverige till gagn för fortsatt tillväxt och uthålligt välstånd.
Händelser under 2003 har resulterat i att boken nu utvidgas
till att även behandla ägarrollen i svenskt näringsliv. Boken
kommer att publiceras i maj 2004.

Förbundet var representerat i Ägarfrämjandets styrelsen
genom Lars-Erik Forsgårdh som vice ordförande och Lars
Milberg som suppleant.

Det av Lamfalussygruppen föreskrivna kommittéarbetet
bedrivs inom den europeiska samarbetsorganisationen för
finansinspektionerna, Committee for European Security
Regulators, CESR. Aktiespararna har genom Lars-Erik
Forsgårdh och Lars Milberg fått förtroendet att vara repre-
senterade i tre av CESR:s arbetsgrupper,  Market Partici-
pants Consultative Panel, Market Abuse Consultative
Working Group samt Prospectuses Consultative Working
Group.  Konsumentintresset på värdepappersområdet kom-
mer därmed att kunna tillvaratas på ett bättre sätt.

Under 2002 blev den grupp under ledning av professor
Jaap Winter, som kommissionen tillsatt för att arbeta fram
ett förslag till lagstiftning inom bolagsrättens område, klar
med sin rapport. Den låg sedan till grund för kommissio-
nens Company Law Action Plan.  Wintergruppen har tidi-
gare kritiserat systemet med aktier med olika rösträtt. De
farhågor som funnits kring EU:s inställning i denna fråga
löstes så, att det svenska systemet alltjämt kommer att tillå-
tas, men att en utvärdering ska ske efter fem år.

även deltagit i arbetet angående fondbolagens risk-
redovisning till kunderna.

Rådgivning
Förbundets aktiejuridiska rådgivning är en uppskattad
medlemsförmån. Rådgivningen sker per telefon, via e-post,
brev och fax. Efterfrågan på denna tjänst var fortsatt stor
under 2003, med särskilda arbetstoppar vid deklarationspe-
rioden samt inför årsskiftet. Brev- och reklamationsärenden
inkom med fortsatt hög intensitet. Antalet reklamations-
ärenden som rör finansiell rådgivning minskade emellertid
jämfört med år 2002. Främst inom aktiebeskattning och vid
uppköpserbjudanden var medlemmarnas behov av rådgiv-
ning stort. Därutöver ökade behovet av rådgivning till
aktiespaklubbar, inför såväl bildande som avveckling, samt
till användare av Aktiespararnas Internetbaserade portfölj-
och deklarationshanteringsprogram. Under året utbetala-
des inga pengar från Aktiespararnas Riskfond.

Aktiefonder
Bevakningen av aktiefonder bedrevs främst genom tid-
ningen Aktiespararen. Förbundet agerade när det uppda-
gades att Banco fonder hade brutit mot fondlagstiftningen
genom att inneha 40 procent onoterade aktier, mot tillåtna
10 procent. Dialog pågår alltjämt med Banco i syfte att söka
utröna eventuell skada för andelsägarna.

Under året utarbetades ett förslag till ny fondpolicy. För-
bundet har deltagit som remissinstans i arbetet med den
nya fondlagen, som träder i kraft 1 april 2004. Förbundet har

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

Lars-Erik Forsgårdh valdes i juni 2003 till ordförande i
WFIC (World Federation of Investors) och i  september
2003 valdes Lars Milberg till ordförande för den Europeiska
samarbetsorganisationen Euroshareholders.

Förbundet fortsatte under 2003 samarbetet med följande
internationella organisationer:

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 Shareholders
Services (ISS Proxy), USA, som har kunskap om ägarstyr-
ningsfrågor och förhållandena i ett stort antal länder.
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Medlemsaktiviteter
Lokalavdelningsverksamheten
Efter ett svagt intresse under första halvåret ökade åter
deltagarantalet på träffar och evenemang under andra halv-
året, speciellt under Stora Aktiekvällen i november. Besöks-
antalet på helår beräknas dock totalt vara något lägre än
2002. Intresset från börsföretagens sida att möta sina ak-
tieägare genom samarbete med Aktiespararna var fortsatt
stort.

Cirka tusen aktieträffar genomfördes under året av Aktie-
spararnas lokalavdelningar. Målet med minst fyra träffar
per lokalavdelning och år infriades mer än väl. Genomsnit-
tet för landet ligger på sju aktieträffar per år.

Aktiedagar med investerarmässor anordnades i Sölves-
borg, Trelleborg, Falköping, Uddevalla, Örebro, Eskilstuna
och Umeå. Programinslagen utgjordes av  företagspresen-
tationer, börsinformation, paneldebatter, seminarier, aktie-
råd och utställningar. Målet med aktiedagarna är att stimu-
lera intresset för aktier och för lokala aktieträffar i området
genom ett större evenemang.

Vidareutveckling av aktieträffarna
Arbetet med att utveckla aktieträffarnas innehåll fortsatte
under året. I flera lokalavdelningar infördes att varje aktie-
träff ska ha ett speciellt tema, t ex aktiemarknaden i Sydost-
asien, Kina, Östeuropa, branschtema eller aktuella händel-
ser såsom EMU-valet.

Många aktieträffar hade utbildningsinslag, bl a om
optioner, warranter, alternativa placeringar, aktiefonder på
tillväxtmarknader och Aktiespararnas Gyllene Regler och
portföljbyggande.

Medlemmarna erbjöds fler debatter och diskussions-
tillfällen med möjlighet att ställa frågor. Målet är mer le-
vande möten som skapar större praktisk nytta för delta-
garna.

Arbetet med att föra ut förbundets opinionsbildande frå-
gor på lokala träffar fortsatte under året. Målet för 2003, att
alla aktieträffar skulle innehålla en kort presentation av
Aktiespararna och medlemsförmånerna, uppnåddes inte.

I förbundets regi genomfördes femton lunchmöten med
över 1 000 deltagare. Förutom att erbjuda medlemmarna ett
mervärde ska lunchmötena stimulera fler börsföretag att
direkt kommunicera med aktieägarna genom samarbete med
Aktiespararna.

Stora Aktiekvällen i ny form
Sedan 1994 anordnas i november Stora Aktiekvällen över
hela landet. Det är en gemensam satsning för alla lokal-
avdelningar och målet är att locka nya människor till aktie-
träffarna och att erbjuda en intressant kväll med ett speci-

ellt tema. Årets tema var att öka intresset för aktiesparande
efter den långa nedgångsperioden på marknaden.

Genom olika aktiviteter marknadsfördes Aktiespararna
och den lokala verksamheten. I Falköping t ex genomförde
lokalavdelningen en trestegsraket med olika aktiviteter,
bland annat utskick till alla hushåll, aktieskola tillsammans
med lokaltidningen och en mötesplats för aktieintresserade
på ICA Kvantum. Effekterna överträffade förväntningarna
och cirka 50 nya medlemmar värvades.

Under 2003 anordnades Stora Aktiekvällen på ett hund-
ratal platser med drygt 15 000 deltagare. De två Stora Aktie-
kvällarna i Göteborg och Stockholm drog 1 300 respektive
950 deltagare. I Skellefteå kom över 400 deltagare och i Sö-
dertälje 300.

Regionkonferenser och närområdesträffar
Regionkonferenserna genomfördes på ett nytt sätt 2003. I
stället för tvådagarskonferenser hölls endagskonferenser
men på fler orter än tidigare. Malmö, Växjö, Göteborg, Marie-
stad, Eskilstuna, Stockholm, Sundsvall och Luleå stod som
värdar för konferenserna. Viktiga inslag på regionkon-
ferenserna var: Aktiespararna i framtiden, opinionsbildande
frågor, nya programvaran Hitta Kursvinnare, nya Aktiespar-
invest samt nominering av ledamöter till Valberedningen.
Närområdesträffar ägde rum på 20 platser.

Förändringar av lokalavdelningsstrukturen
Under 2003 avvecklades fyra lokalavdelningar och sedan
årsskiftet uppgår antalet till 151. Vidare överfördes lokalav-
delningen i Tranås från Region Öst till Region Syd. Lokal-
avdelningarna är fördelade i fyra regioner: Nord (21 avdel-
ningar), Öst (43), Väst (45) och Syd (42).

Lokalavdelningens förtroendevalda informerar om Aktie-

spararna vid Stora Aktiedagen i Göteborg.



Med närmare 1 000 ideellt arbetande personer på 151 plat-
ser i landet utgör lokalavdelningarna en av hörnstenarna i
förbundet.

Utveckling av ledningsgrupperna
Alla ledamöter av förbundets ledningsgrupper erbjöds som
speciell förmån det av Aktiespararna Kunskap framtagna
analysprogrammet Hitta Kursvinnare. Förutom att göra det
mer attraktivt att arbeta inom en ledningsgrupp ökar det
deltagarnas aktiekunskaper. Ytterligare utbildning och
kompetensutveckling erbjöds vid regionkonferenser,
närområdesträffar och årskongressen. Många lednings-
grupper utnyttjade också det utbildningsanslag på 2 000
kronor per år som står till lokalavdelningens förfogande.

Ökad användning av Internet
För att effektivisera och öka hastigheten på kommuni-
kationen med medlemmarna utvecklades ett nytt program
för e-postutskick. Programmet kan användas för inbjud-
ningar, kallelser, välkomnande av nya medlemmar och åter-
värvning. En ökad användning av e-post i kommuni-
kationen kommer att minska lokalavdelningarnas porto-
kostnader.

Ökad lokal marknadsföring
Antalet lokala marknadsföringsaktiviteter ökade under året.
Flera lokalavdelningar ökade samarbetet med ortens ban-
ker. Besökande börsföretag bjöd in sina aktieägare till träf-
farna, i flera fall med mycket gott resultat. Förslag till artiklar
skickades från centralt håll ut till lokalavdelningarna för att
stimulera till en ökad kontakt med lokaltidningen, annons-
blad m m. Målet med en utåtriktad aktivitet per lokalavdel-
ning uppnåddes dock inte under 2003. Ett fortsatt arbete

att utveckla den lokala marknadsföringen är avgörande för
att locka fler människor till aktieträffarna.

Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf
Tävlingen, som anordnades för åttonde året, hölls på 20
platser runt om i landet med 975 deltagare. I fyra region-
finaler avgjordes vilka spelare som fick åka till finalspel på
Cypern. Aktiespararnas avsikt med tävlingen är att hos en
målgrupp, som är väl organiserad över hela landet och där-
med lätt nåbar, väcka intresse för aktiesparande och med-
lemskap i förbundet.

Falköpingsavdelningen genomförde en trestegsaktivitet med utskick

till hushållen, aktieskola och mötesplats för aktieintresserade på ICA

Kvantum. 50 nya medlemmar blev ett av resultaten.
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Tidningen Aktiespararen
Aktiespararens verksamhet präglades under 2003 i likhet
med de senaste åren av knappa ekonomiska resurser. Tack
vare ökad egenproduktion, inte minst inom den grafiska
verksamheten och en även i övrigt intensiv kostnadsjakt
kunde dock kostnaderna reduceras kraftigt. Tillsammans
med kostnadssänkningen på cirka 1 Mkr som följde av den
minskade upplagan (lägre tryck- och distributionskostnader)
kunde kostnadsmassan sänkas med knappt 3 Mkr utan att
tidningen behövde göra avkall på den redaktionella kvali-
teten.

Nettokostnaden under året för tidningen blev cirka 6 kro-
nor per medlem och exemplar.

Några personella förändringar skedde inte under 2003.
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.

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

Rådgivning, opinionsbildning och utbildning utgör de
tre grundbultarna i det långsiktiga redaktionella konceptet.
Därtill kommer en avslutande sektion i tidningen som inne-
håller medlemsinformation, med bland annat en samman-
ställning över kommande lokala aktieträffar.

Under året ägnades mycken kraft åt en ansiktslyftning
av layouten. Kraftigare rubriker och en satsning på bättre
och större bilder/illustrationer har bidragit till att göra tid-
ningen mer lättläst. Redaktionella temasatsningar, riktade
mot olika börsbranscher som skogen, verkstad och hälso-
sektorn har också varit en ny giv i det redaktionella kon-
ceptet.

Förbundets stora lansering av den reviderade ägar-
styrningspolicyn och satsningen på datoranalysprogram-
met Hitta Kursvinnare gavs stort utrymme i tidningen. Tra-
ditionsenligt producerades också en Deklaration Special i
samarbete med Intressebevakningen. Spara i aktier-bilagan
producerades som bilaga till november månads stornummer,
som förutom till medlemmarna distribuerades till 75 000
aktieägare i samverkande bolag.

Nättidningen
Tidningens nätversion, www.aktiespararen.se, utvecklades
kontinuerligt under året. Utvecklingen för annonsering på
nätet var mycket positiv och intäkterna under detta premi-

ärår för annonsering på tidningens hemsida uppgick till
närmare 0,3 Mkr.

Annonskonjunkturen
2003 blev ännu ett ekonomiskt mycket pressat år för samt-
liga svenska affärstidningar. Trots en stigande börs var
intresset för att annonsera mycket svagt, inte minst när det
gäller den finansiella annonseringen som är den överlägset
viktigaste för Aktiespararens del. Aktiespararen tappade
25 procent av annonsvolymen men behöll sin marknadsan-
del på cirka 10 procent av annonseringen i den ekonomi-
inriktade vecko- och månadspressen.

Aktiespararen nr 11/2003 med bilaga, det s k stornumret. Börsbolagen

erbjuds köpa detta årliga specialnummer till sina aktieägare.

Eftersom annonsintäkterna är den viktigaste intäktskällan
för Aktiespararen påverkade naturligtvis det svaga
annonsutfallet tidningens resultat kraftigt. En intensiv, lång-
siktig bearbetning av annonsmarknadens aktörer i kombi-
nation med extrainsatta resurser för att bearbeta konsument-
varusektorn gör dock att det finns anledning till en försik-
tig optimism gällande intäktssidan.

Upplagan
Upplagan är till största delen knuten till förbundets med-
lemsantal, varför nedgången blev kraftig, från 97 900 exem-
plar år 2002 till cirka 85 000 under 2003.

Aktiespararen lästes under andra tertialet 2003 av 161 000
läsare per nummer (Orvesto Konsument 2003:2). Det är vis-
serligen en minskning med 18 procent jämfört med samma
period 2002, men med 1,9 läsare per exemplar ligger Aktie-
spararen på en för medlemstidningar anmärkningsvärt hög
siffra.
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Aktiespararna Kunskap

Aktiespararna Kunskap är varumärket för Förbundets ut-
bildningsverksamhet. Uppdraget är att utbilda medlemmar i
aktiekunskap i syfte att förbättra deras förmåga att själv-
ständigt besluta om och genomföra aktieaffärer.

Aktiespararna Kunskap erbjuder såväl traditionell utbild-
ning som böcker och programvaror. Utgångspunkten är att
medlemmarna ska utveckla sin egen förmåga till ett säkert
och framgångsrikt aktiesparande. I alla sammanhang beto-
nas vikten av ett långsiktigt och kontinuerligt aktiesparande,
för- och nackdelar med olika placeringsstrategier samt be-
tydelsen av god riskspridning och egen aktieanalys.
Aktiespararnas medlemmar erhåller 15 procent rabatt på
böcker och utbildningsmaterial.

Intresset för utbildning från medlemmars och andra en-
skilda sparares sida var fortsatt svagt under 2003. Aktie-
spararna Kunskap omsatte under året 2,0 (2,4) Mkr.

Hitta Kursvinnare
I december 2003 lanserades Aktiespararnas nya medlems-
förmån: Hitta kursvinnare med Aktiespararnas Aktieanalys.
Datorprogrammet, som laddas ner och uppdateras via
Aktiespararnas hemsida, är Aktiespararna Kunskaps största
satsning hittills inom medlemsutbildningen. Syftet med pro-
grammet är att hjälpa medlemmarna vid ett aktieköp. Pro-
grammets fundamentala analysmodell  är unik. Model-len
har i många år med mycket gott resultat använts av med-
lemmarna i den amerikanska aktiespararorganisationen
NAIC. I Sverige har Aktiespararna ensamrätten till analys-
modellen.

I Hitta Kursvinnare ingår därutöver teknisk analys,
portföljhanterare och en nyckeltalssorterare som rangordnar
företagen efter olika kriterier. På den särskilda hemsidan
www.hittakursvinnare.se ges medlemmarna en fördjupad
kunskap kring användandet av programmet.

Utbildningsmaterial och böcker
Marknadsföringen av utbildningsmodellen Aktiekunskap
ABC fortsatte gentemot studieförbunden. Trots börsupp-
gången var intresset för utbildning fortsatt svagt och 2003
utbildades endast 625 (1 100) aktiesparare i Aktiekunskap.
Kontakter har tagits med Medborgarskolan centralt för att
diskutera på vilket sätt den negativa trenden kan vändas.

Aktiespararna Kunskap producerar och säljer böcker som
används dels i Aktiekunskap ABC, dels säljs direkt till en-
skilda medlemmar och privatkunder. Utbudet innefattar även
programvaror och utländska böcker, främst amerikanska.
Under året utgavs två nya titlar: Historiens största börs-
bubbla samt Tradinghandboken. Dessutom kom nya utgå-
vor av såväl Aktiehandboken som Analyshandboken samt
ett nytt ABC-material.

Ytterligare funktioner och service mot medlemmarna ut-
vecklades inom den egna nätbokhandeln  Kunskapsbörsen.
Där återfinns marknadens bästa utbud av böcker och
programvaror inom värdepappersområdet. Försäljningen
genom nätbokhandeln ökade marginellt jämfört med 2002.
Distributionen av böcker och utbildningsmaterial hanteras
av Bilda Distribution i Stockholm.

Ett avtal med Avanza Fondkommission träffades angå-
ende integrering av nätbokhandeln i deras hemsida.

Börsbolagens aktieägare och anställda
Aktiespararna Kunskap inledde under 2003 en utbildnings-
kampanj som vänder sig till aktieägare och anställda inom
börsnoterade bolag. Syftet är att ge en mer balanserad bild
av aktiemarknadens förutsättningar, hur viktigt det är att
det finns en väl fungerande aktiemarknad och hur enskilda
sparare kan agera i marknaden.

Tillsammans med ett antal börsbolag har olika utbildnings-
insatser genomförts inom ramen för kampanjen. Kampan-
jen startade under våren och hittills har aktieägare och an-
ställda i cirka 20 börsbolag tagit del av olika aktiviteter. Det
har främst varit fråga om seminarier och utdelning av mate-
rial till aktieägare på bolagsstämmor men även personalut-
bildningar har genomförts.

Aktiespararna Kunskaps analysprogram fick omedelbar framgång.
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Aktiespararna Företagsutbildning
Aktiespararna Företagsutbildning utvecklar och genomför
aktuella seminarier och kurser för börs- och finans-
marknadens företag och rådgivare till dessa. Utbildning-
arna arrangeras både som öppna endagsseminarier, längre
kurser och som skräddarsydda företagsinterna utbildningar.

Syftet med Aktiespararna Företagsutbildningen är att in-
formera och utbilda finansmarknadens företag för att öka
kunskapen så att det i förlängningen ska gynna de enskilda
aktieägarna – Aktiespararnas medlemmar.

Utbildningsmarknaden 2003
Utbildningsmarknaden fortsatte sin kräftgång under 2003.
Utbudet av kurser och seminarier var stort och branschen
överetablerad. Den svaga konjunkturen påverkar företa-
gens utbildningssatsningar negativt. Totalt  tappade
utbildningsbranschen under 2003 cirka tio procent av sina
intäkter och branschens lönsamhet ligger runt noll.

Företagsutbildningen minskade under året periodvis an-
talet medarbetare för att anpassa verksamheten till efterfrå-
gan.

Endast ett nytt bolag noterades på Stockholmsbörsen
och flera planerade börsintroduktioner sköts upp. Inom den
övriga finansmarknaden, främst i Stockholm, fortsatte
personalminskningarna, något som också påverkade anta-
let potentiella kursdeltagare för Företagsutbildningen.

I Aktiespararna Företagsutbildnings öppna kurs- och
seminarieverksamhet genomfördes under 2003 totalt 22 (20)
seminarier/kurser. Av dessa nyutvecklades seminarier om
bl a Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden,
Professionell kapitalförvaltning för stiftelser och Finansiell
ekonomi för jurister.

Utbildning av finansmarknadens aktörer är ett led i Förbundets

strävan att skapa en bättre miljö för aktiesparande.

Utbildningsmarknaden 2004
Efter tre tuffa år för utbildningsbranschen finns förhopp-
ningar inför 2004 om en konjunkturuppgång som  bör inne-
bära en stabilare finansmarknad och att fler bolag noteras
på Stockholmsbörsen.

De många förändringar som ska komma inom lagstift-
ningen och andra regelverk bör medföra ett ökat utbild-
ningsbehov hos börs- och finansmarknadens företag.
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Aktiesparinvest AB
Aktiesparinvest AB är ett av Sveriges Aktiesparares Riks-
förbund helägt dotterdotterbolag. Bolaget erbjuder aktie-
spartjänster anpassade efter medlemmarnas behov och för-
bundets grundläggande idéer. Tjänsterna ska även erbju-
das en vidare krets. Verksamheten omfattar fyra områden:
Aktieinvest, Företagssamarbeten, Fondverksamhet och
Emittentservice. Vid utgången av 2003 var cirka 80 000
privatkunder anslutna till Aktieinvest och Fondverksam-
heten samt i olika aktiesparprogram som administreras åt
några av Sveriges börsbolag. Därutöver erbjöds tjänster
vid emissioner och VPC-registreringar.

Antalet anställda uppgick vid utgången av 2003 till 22
(23), varav 3 föräldralediga. Omsättningen uppgick till 37,9
(43,0) Mkr inklusive en momsåterbetalning och en vunnen
tvist om 5,8 (7,4) Mkr och resultatet efter finansiella poster
till –0,7 (0,8) Mkr. Årets resultat har belastats med 8,8 (10,6)
Mkr i utvecklingskostnader för Aktiesparinvests nya depå-
hanteringssystem. Inga utvecklingskostnader har aktive-
rats i balansräkningen sedan 2001.

Året 2003 präglades av en svag konjunkturåterhämtning.
Stockholmsbörsen återhämtade sig markant med en upp-
gång på cirka 30 procent efter en negativ trend sedan mars
år 2000. För Aktiesparinvest började effekterna av börs-
uppgången visa sig först under hösten genom ökad spar-
aktivitet och något ökad handelsfrekvens. Privatpersoner
förväntas öka handelsaktiviteten än mer under 2004 då en
rad nyheter lanseras, bland annat nytt depåhandelssystem,
nya priser som gynnar Aktiespararnas medlemmar, auto-
girosparare samt portföljsparande. Med det marknadsläge
som rått under de senaste åren har det funnits goda förut-
sättningar för att fokusera bolagets resurser på utvecklingen
av ett nytt konkurrenskraftigt depåhanteringssystem då det
gamla inte längre kunde svara upp mot Aktiesparinvests
krav. Verksamheten kräver i dag system med mycket god
prestanda och exakthet i funktionerna, vilket varit svårt att
åstadkomma och därför medfört förseningar. Under år 2003
togs systemet stegvis i produktion med start i juni för cirka
3 500 pensionssparkunder och i oktober för cirka 20 000
Aktieinvestkunder. Vid årsskiftet 2003/2004 konverterades
samtliga resterande kunder till det nya systemet.

Under 2004 kommer Aktiesparinvest fortsätta att utveckla
verksamheten och sortimentet för att uppnå företagets lång-
siktiga avkastningskrav. Aktiesparinvest kommer bland
annat att fortsätta vidareutveckla verksamheten med erbju-
danden inom handel och sparande i aktier och aktierelaterade
instrument samt att erbjuda indexfonden Aktiespararna Topp
Sverige. Målet är att öka aktivitetsnivån och därmed om-
sättningen. Målet ska nås genom att erbjuda den bästa
möjligheten till långsiktigt portföljsparande enligt

Aktiespararnas Gyllene Regler. Satsningar ska även göras
för att skapa samarbeten med börsbolag och att ta uppdrag
för emissionshantering.

Aktieinvest
Inom affärsområdet Aktieinvest, där även Pensionsinvest
och Juniorinvest ingår, ges privatpersoner möjlighet att med
mindre belopp, genom långsiktigt och kontinuerligt spa-
rande bygga och underhålla en aktieportfölj med god risk-
spridning till låga kostnader.

Grunden för Aktieinvest utgörs av en väl fungerande
och effektiv administration med bra datastöd. Under 2003
driftsattes ett nytt depåhanteringssystem efter ett omfat-
tande projekt som påbörjades redan 1999. Hittills uppgår
de totala utgifterna för systemutvecklingen till 59 Mkr.

Med detta nya system ska företagets lönsamhet och
konkurrenskraft stärkas och förbättringar införas för privat-
kunder och samarbetskunder. Aktieinvest kommer med det
nya systemet att kunna erbjuda en mer fullödig aktiespar-
tjänst, där det långsiktiga sparandet genom andelshandel
och utnyttjandet av autogirotjänster kompletteras med en
Internetbaserad börsposthandel. Genom börsposthandeln
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 och
med det nya depåhanteringssystemet kan börsposthandel
även ske via Internet. Denna möjlighet beräknas attrahera
nya kundgrupper till Aktieinvest. I det nya systemet kan
även depåer ägas gemensamt av flera personer vilket un-
derlättar för aktieklubbar att administrera sina innehav.

Aktiesparinvests nya depåhanteringssystem innebär att nya attraktiva

tjänster kan erbjudas medlemmarna.
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En ytterligare nyhet med det nya depåhanteringssystemet
är att Aktieinvests kunder kommer att kunna välja mellan
att utnyttja Aktieinvests automatiserade emissionshante-
ringstjänst eller att aktivt handla med teckningsrätter.

Aktieinvests kundstock har inte förändrats nämnvärt un-
der 2003. Med de nya möjligheter som öppnar sig i och med
lanseringen av det nya systemet beräknas kundantalet att
öka nästa år. De befintliga kunderna kommer att aktiveras
bland annat genom kampanjer för autogiroanslutning. En
ny prissättning innebär väsentligt förbättrade villkor för
autogirosparare. I början av 2004 planeras en lansering av
aktiekorgar som ska öka kundernas möjligheter till risksprid-
ning. Därmed erbjuds kunderna inte bara placering i cirka
400 olika aktier utan även ett urval av portföljer med olika
inriktning.

Under 2004 kommer marknadsföringen av Aktieinvest att
inriktas på att öka engagemanget i den egna kundstocken,
att öka antalet autogirosparare och att etablera tjänsterna
med portföljsparande.

Aktieinvest Pensionsspar
Aktieinvest Pensionsspar (tidigare kallat Pensionsinvest)
är en tjänst för avdragsgillt pensionssparande direkt i ak-
tier inom ramen för individuellt pensionssparande. Under
2003 har det nya systemet driftssatts vilket ger bättre stöd
för spartjänsten och ökade utvecklingsmöjligheter. Pen-
sionssparkunderna ges en unik möjlighet att vid sidan av
det traditionella pensionssystemet spara till sin pension
direkt i aktier med möjlighet till god riskspridning.

Aktieinvest Juniorspar
Aktieinvest Juniorspar (tidigare kallat Juniorinvest) är en
tjänst som innebär ett rabatterat sparande till minderåriga.
Aktieinvest Juniorspar är en attraktiv tjänst som hittills
lockat över 6 000 kunder. I och med introduktionen av det
nya depåhanteringssystemet har funktionen för minderåri-
gas depåer förbättrats. Både förmyndare och av förmyn-
darna utsedd person, t ex en gåvogivare, kan ha insyn och
dispositionsrätt över depån. Det blir också möjligt för flera
gåvogivare sparar med autogiro till samma barn.

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

Till tävlingsstarten år 2003 anmäldes 6 047 portföljer, vil-
ket var en minskning med drygt 4 000 portföljer jämfört med
föregående år. Med det nya systemet fick deltagare i Börs-
SM särskilda möjligheter att både anmäla sig automatiskt
och betala in sina insatser över Internet, vilket är väsent-
liga förbättringar. Nyheter i tävlingen under 2003 var
expertlag som utgjordes av börsveteraner, idrottare och
kulturpersoner.

Utvecklingen för de tävlande blev mycket bra under 2003.
Under tävlingstiden steg Stockholmsbörsen med cirka 30
procent. Den bästa tävlingsportföljen steg samtidigt med
cirka 600 procent och nästan samtliga deltagare hade en
positiv värdeutveckling. Förutsättningarna är därför goda
för ett ökat deltagande i 2004 års tävling.

Företagssamarbeten
Sedan flera år erbjuder Aktiesparinvest samarbetsprogram
som innebär att börsbolag kan starta återinvesterings-
program för sina aktieägare eller incitamentsprogram för
sin personal. Efterfrågan på sådana tjänster har vuxit, var-
för Företagssamarbeten från och med 2002 blivit ett eget
affärsområde inom Aktiesparinvest AB.  Administration av
sådana program är ett område där Aktiesparinvest kan er-
bjuda ett mervärde för såväl bolag som programdeltagare.
Eftersom Aktiesparinvest kan erbjuda lika bra möjligheter
för fortsatt sparande och handel i såväl utländska som
svenska aktier har Aktiesparinvest goda möjligheter att få
sådana uppdrag.

Emittentservice
Den kompetens inom värdepappersadministration och  ak-
tiemarknadens regelverk som byggts upp inom Aktiespar-
invest och de stora grupper som kan erbjudas att delta i
ägarspridningar gör att Aktiesparinvest är en intressant
samarbetspartner för emittenter och andra emissionsinstitut.
Aktiesparinvest erbjuder en exklusiv kanal för emissioner
och service till emittenter.

Fondförvaltning
Fondverksamheten förvaltar och administrerar indexfonden
Aktiespararna Topp Sverige. Det förvaltade kapitalet ökade
under 2003 till 421 Mkr i takt med att index steg. OMX-index
gick upp 29 procent och fonden 32,7 procent inklusive ut-
delning.

Fonden har två egenskaper som är värda att understryka;
dels det aktiva ägaransvaret som med stor sannolikhet med-
förde att fonden under hela 2003 hade ett positivt netto-
inflöde, dels låga avgifter. Fonden representeras av Aktie-
spararna på bolagsstämmorna i de mest omsatta bolagen
med säte i Sverige.

För 2003 hade fonden en TKA (totalkostnadsandel) på
0,32 procent vilket hör till marknadens lägsta för aktiefonder.
En kund som haft 10 000 kr i genomsnittligt förvaltat kapital
under året har erlagt totalt 32 kr i olika former av avgifter.
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Marknadsföring och Medlemsservice
Trots medvinden på börsen under 2003 var allmänheten
fortsatt skeptisk till sparande i enskilda aktier och aktie-
fonder. Andra placeringsformer såsom räntefonder och
aktieindexobligationer lyckades däremot attrahera spararnas
intresse. Detta medförde att många småsparare gick miste
om den börsuppgång som påbörjades i mars 2003 och
många är fortfarande inte medvetna om att 2003 var ett av
de bättre åren på Stockholmsbörsen.

Stabilisering av medlemsantalet
Misstron mot aktiesparande påverkade intresset för med-
lemskap i förbundet negativt. Medlemsantalet minskade
med 13 procent till 90 356 (104 065) och särskilt gällde minsk-
ningen ungdomar och kvinnor. Första halvåret präglades
av låg  nyrekrytering och fallande förnyelsetal. Under an-
dra halvåret ökade emellertid värvnings- och återvärvnings-
insatserna kraftigt vilket medförde en stabilisering av med-
lemsantalet.

Ökade värvningsinsatser
Marknadsföring av medlemskap i Aktiespararna prövades
under året på ett 30-tal bolagsstämmor. Framför allt valdes
de stora publika bolagsstämmorna som Telia, Billerud och
Skandia. Annonsbyten med andra tidningar genomfördes
för att marknadsföra Aktiespararna.

Olika aktiviteter prövades under året för att få fart på den
personliga värvningen, bland annat speciella premier till
nya medlemmar, 14-månadersmedlemskap för nyvärvade
och dubbla värvarpoäng. Kampanjer drevs i tidningen Ak-
tiespararen, genom direktutskick och e-post samt i Insi-
ders, månadsbrevet till ledningsgrupperna. Den personliga
värvningen steg därmed något jämfört med 2002 års låga
nivå.

Medlemsvärvning av familjemedlemmar stimulerades ge-
nom annonser i tidningen Aktiespararen, i medlemsaviser-
ingen och i utskick till lokalavdelningarna.

Omfattande insatser genomfördes under andra halvåret
för att återvärva personer som tidigare varit medlemmar och
för att återvärva  medlemmar som inte hade förnyat sitt
medlemskap 2003. Cirka 40 procent av rekryteringen under
2003 kom från dessa insatser. I huvudsak skedde åter-
värvningen genom telefonbearbetning från såväl förbun-
det centralt som från lokalavdelningarnas ledningsgrupper,
där många ledamöter gjorde berömvärda insatser.

Ökat medlemsvärde
En helt ny medlemsförmån, Hitta Kursvinnare – med
Aktiespararnas Analysmodell, lanserades i slutet av året.
Analysprogrammet ökar medlemsvärdet betydligt vilket

både ska bidra till att medlemmarna stannar kvar och att
nya medlemmar attraheras.

I tidningen Aktiespararen presenterades medlemskapets
totala fördelar tydligare för att förstärka den upplevda
medlemsnyttan.

Aktiespararnas värdefulla opinionsbildande arbete  be-
tonades i tidningen, broschyrer och på aktieträffar. Företrä-
dare för Aktiespararnas Intressebevakning deltog i många
lokala aktieträffar och aktiedagar för att öka kunskapen om
det opinionsbildande arbetet. För att tydliggöra värdet av
ett medlemskap i Aktiespararna har förbundsstyrelsen be-
slutat rekommendera lokalavdelningarna att icke-medlem-
mar generellt ska betala 50 kronor mer än medlemmarna vid
aktieträffar och evenemang.

Införande av autogiro
För att förenkla betalning av medlemsavgiften och få fler
medlemmar att stanna kvar infördes under året en auto-
girotjänst. Även andra betalningsformer, t ex via e-giro och
e-faktura, undersöktes för att ge medlemmarna valfrihet. De
senare betalningssätten kräver emellertid en ny version av
Förbundets registerprogram men kommer att införas på sikt.

Utveckling av hemsidan
En ny startsida utarbetades för att underlätta informations-
sökning på Aktiespararnas hemsida. Informationen är även
mer aktuell och nyhetsinriktad. Olika nyhetsbrev arbetades
fram för att medlemmarnas skilda informationsbehov ska
tillgodoses. Ett nytt program utvecklades för att enkelt
kunna administrera e-postutskick till olika grupper. Program-
met erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kanal till vik-
tiga målgrupper och bättre marknadsföring av hemsidan.

Höjning av medlemsavgifter
Medlemsavgiften för samtliga medlemskategorier höjdes i
enlighet med årskongressens beslut. Fullbetalande med-
lemmar betalar 365 kronor (325 kronor) från och med 1 juli
2003 och vuxna familjemedlemmar 35 kronor (30 kronor).
Medlemsavgifterna höjdes senast 1999.

Som ett resultat av det minskade medlemsantalet sjönk
medlemsintäkterna jämfört med 2002 med 2,7 Mkr till 22 Mkr.
Ett omfattande besparingsprogram fullföljdes under året
för att anpassa kostnaderna för medlemshanteringen och
marknadsföringen till de ekonomiska förutsättningarna.
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Förbundets beslutande organ
Årskongressen 2003
För första gången på sju år hölls förbundets kongress i
Stockholm. Folkets Hus öppnade sina portar den 5 – 6 april
för 174 kongressombud från hela landet och 13 av förbunds-
styrelsens ledamöter. Ordföranden Sten Trolle betonade i
sitt hälsningsanförande att Aktiespararna med 120 Mkr i
tillgångar inte var ett förbund i kris. Däremot kände styrel-
sen ansvar mot medlemmarna att anpassa utgifterna efter
rådande läge och hade därför minskat personalstyrkan med
18 personer de senaste två åren. Personalen hade avstått
från löneförhöjningar och tjänstemän sänkt sin lön för att
stödja organisationen. Förbundet står fortsatt starkt.

Av förbundets då 155 röstberättigade lokalavdelningar
var 135 representerade av ett eller två ombud. Riksdags-
man Elver Jonsson ledde årsmötesförhandlingarna på ett
förtjänstfullt sätt.

Aktiespararnas Aktiedagar
Aktiedagarna, som arrangerades i samband med års-
kongressen, hade ett digert program och var i skuggan av
den långa börsnedgången trots allt välbesökt. Cirka 950
personer tog tillfället i akt att informera sig inför den vän-
tade börsuppgången. Aktiedagarna bjöd på sexton semina-
rier, sex företagspresentationer och tre paneldebatter. Föl-
jande företag presenterades: ABB av Sten Jakobsson, VD
för ABB Sverige, Tele2 av VD Lars-Johan Jarnheimer, SCA
av VD Jan Åström, Assa Abloy av tillträdande VD Bo Dan-
kis, New Wave Group av CFO Krister Magnusson och
Securitas av VD Thomas Berglund.

Under rubriken Hur återskapar vi förtroendet för aktie-
marknaden? debatterade Ingrid Bonde, Finansinspek-
tionen, Claes Dahlbäck, Näringslivets Börskommitté, Lars-
Erik Forsgårdh, Aktiespararna, och Kerstin Hessius, Stock-
holmsbörsen. Moderator var Leif Vindevåg, Stockholms-
börsen. I debatten Svensk ekonomi deltog Olle Djerf,
Nordea, Anne-Marie Pålsson, Lunds Universitet, och
Sandro Scocco, AMS. Även denna debatt leddes av Leif
Vindevåg. I den avslutande debatten Hur går börsen 2003?
var Mats Wester, Sparöversikt, moderator för debatterande
Simon Blecher, Affärsvärlden, Anders Haskel, Veckans Af-
färer, Peter Malmqvist, Malmqvist Equity Research och
Jörgen Vrenning, Catella.

På Aktiedagarnas investerarmässa deltog 27 bolag som
informerade om sina respektive verksamheter.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades Kjell
Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö, Anders Ekholm Nässjö, Börje
Atterström, Karlstad, Anneli Egestam, Göteborg Väst, Åke

Nylander, Gävle, Birger Forsfalk, Norrtälje, Inge Nises,
Sundsvall, och Sven Lönn, Bollnäs.

Jan Berglund, styrelseledamot i Servicebolaget och man-
nen bakom framgången med Aktiegolfen, tilldelades
Merchantstipendiet för framstående marknadsföring av
förbundet.

Jan-Åke Karlsson, Kalmar/Nybro, som under året värvat
107 medlemmar, blev vinnare av Stora Värvarpriset för an-
dra året i rad.

Förbundets Förtjänsttecken för Anställda tilldelades
Rickard Linderoth, vice VD för Aktiesparinvest, och Gun-
nar Dahlman, chef för Aktieinvest.

Styrelsen
Ordförande Sten Trolle omvaldes för två år.
Till ny ledamot av styrelsen valde kongressen Wictoria
Häggström, Stockholm, som sedan november 1999 suttit i
förbundsstyrelsen som representant för Unga Aktiespa-
rare.

I styrelsen omvaldes för två år Jan Ahnberg, Jönköping,
Ulf Breitholtz, Kramfors, Inger Eriksson, Gällivare, Anne-
Marie Pålsson, Lund, och Jan Sandström, Södertälje.

Till 2004 års kongress kvarstod dessutom Krister Eurén,
Trelleborg, Johan Flodström, Bromma, Inger Larsson, Lund,
Kent-Erik Leander, Falköping, Bo G Lundberg, Eksjö, och
Christina Ramberg, Göteborg.

Unga Aktiesparare utsåg Martin Petersson, Johannes-
hov, och Tomas Johansson, Stockholm, till ledamöter av
förbundsstyrelsen.

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

Styrelsens arbetsutskott
I styrelsens arbetsutskott har ingått Sten Trolle, ordförande,
Johan Flodström, vice ordförande, Jan Ahnberg, Ulf Breit-
holtz och Jan Sandström. Arbetsutskottet hade fem sam-
manträden under året.

Revisorer
Ordinarie revisorer var under året 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.
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Presentation av styrelsen och verkställande direktören

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

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

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

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

Sten Trolle, Lund.
Född 1942.
Ordförande. Invald 1996.
Styrelseordförande 1997.
Civilingenjör. Styrelseledamot i
Aktiespararnas Service AB och
Aktiesparinvest AB.
VD för Forskarpatent i Syd AB.
Ledamot i IVA. Styrelseledamot i
PRV och Aktiefrämjandet.

Jan Sandström, Södertälje.
Född 1938.
Invald  1997. AU-ledamot.
Tidigare Director of Global
Licensing, Astra Zeneca. Styrelse-
ledamot i Aktiespararnas Service
AB, Independant Pharmaceutica.
Senior Vice President, Licensing,
Biolipox AB



Aktiespararna

21

Inger Eriksson, Gällivare.
Född 1949.
Invald 1999.
Fil kand. Styrelseledamot i Styrel-
seakademien Norr- och Västerbot-
ten. Ledamot i Norrbottens
handelskammare. Fullmäktigeleda-
mot. 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. Ord-
förande i Akademiska Föreningen,
Lund. Styrelseledamot i Human
Care AB. Ledamot av Röda Kor-
sets Centralstyrelse.

Christina Ramberg, Göteborg.
Född 1962.
Invald 2000.
Professor i handelsrätt vid Göte-
borgs universitet. Chairman of the
Drafting Group for a European Ci-
vil Code. Reporter till EU-kommis-
sionens expert group on B2B
Internet Trading Platforms. Styrel-
seledamot i SIGMA AB (publ)
samt Länsförsäkringar Liv AB.

Wictoria Häggström, Stockholm.
Född 1974.
Invald 2000.
Civilekonom. Tf ekonomichef
Svensk Handel.

Tomas Johansson, Stockholm
Född 1973.
Invald 2003.
Civilingenjör, jur kand, fil kand
Analytiker Associate Procuritas
Partners KB. Vice ordförande i
Unga Aktiesparare.

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

Anne-Marie Pålsson, Lund.
Född 1951.
Invald 1999.
Docent. Forskare vid Lunds Uni-
versitet. Riksdagsman. Debattör i
ekonomiska ämnen. Ledamot av IVA,
Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien. Styrelseledamot i Invest-
ment AB Öresund, Hagström &
Qviberg, Riksrevisionen, GL Beijer
AB, Färs och Trosta Sparbank AB.
Vice ordförande i Länsförsäkringar
Livbolag.

Lars-Erik Forsgårdh, Södertälje.
Född 1942.
Ekon dr.
Verkställande direktör sedan 1984.
Verkställande direktör i Aktiesparar-
nas Service AB. Styrelseordförande i
Aktiesparinvest AB, Börs-SM AB,
Deponova AB och Skogshöjd Han-
dels- och Fastighets AB. Vice ordfö-
rande i Ägarfrämjandet. Styrelsele-
damot i Aksjonærforeningen i Norge
och Dansk Aktionærforening. Ordfö-
rande i World Federation of Inves-
tors.
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter av förbundets valberedning utsågs
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 Mari-
anne Jonasson (Syd), Ulla Gustavsson (Väst), Nina Norr-
gård (Öst) och Johan Johansson (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 policykaraktär
inom förbundets intresseområden samhällsekonomi och ak-
tiemarknad.
Ordförande är Sten Trolle.

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de börs-
registrerade bolagens bolagsstämmor, emissioner och öv-
riga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktie-
ägares mellanhavanden med bolag och fondkommissionärer.
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  finan-
siell rådgivning.
Ordförande är Leif Vindevåg.

Stadgekommittén – behandlar på uppdrag av styrelsen
förbundets stadgar och föreslår till styrelsen sådana stad-
geändringar 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 utveck-
lar 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 avgångsav-
tal, pensionsavtal, eventuella tantiem etc.
Ordförande är Sten Trolle.

Finanskommittén – med uppgiften att i enlighet med
Kapitalförvaltningsinstruktionen för förbundet och service-
bolaget inom ramen för en given riskpolicy långsiktigt för-
valta tillgängliga medel.
Ordförande är Johan Flodström.

Redaktionsråd – syftet är att tillsammans med tidningen
Aktiespararens chefredaktör bedriva en fortlöpande utveck-
ling 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 Berg-
lund, Lars Bringert, Patrik Engellau, Inga-Lill Gille, Jan Sand-
ström 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 civil-
ekonom 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 samt
Susanne Sundvall, förordnad av Finansinspektionen.
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Koncernens resultaträkning

Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2003 2002

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2, 3 78 527 89 552

Rörelseintäkter 78 527 89 552

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader –7 454 –9 007
Övriga externa kostnader –42 023 –51 148
Personalkostnader 4 –38 929 –40 906
Systemkostnader 5 –8 836 –10 610
Avskrivningar av anläggningstillgångar 6 –1 195 –2 290

Rörelsekostnader –98 437 –113 961

Rörelseresultat –19 910 –24 409

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 3 105 1 763
Ränteintäkter 8 750 1 864
Räntekostnader 8 –42 –36
Realisationsvinster/förluster 8 –1 164 –2 342
Nedskrivning av aktier 8 – –19 938
Uppskrivning av aktier 8 11 418 –

Resultat efter finansiella poster 2 –5 843 –43 098

SKATTER 9 2 634 5 181
ÅRETS RESULTAT –3 209 –37 917
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2003 2002

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill   6 390 –
Immateriella   6 31 282 31 462
Materiella   6 4 116 5 007
Finansiella tillgångar 10 92 094 81 363
Stipendiefond 65 69

Summa anläggningstillgångar 127 947 117 901

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager 11 3 471 5 687
Kundfordringar 5 371 4 647
Skattefordran 2 857 3 054
Övriga fordringar 1 736 6 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 5 094 4 183
Kassa och bank 13 28 409 42 702

Summa omsättningstillgångar 46 938 66 887

Summa tillgångar 174 885 184 788

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 14 22 681 30 004
Fritt eget kapital 14 110 277 106 625

Summa eget kapital 132 958 136 629

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjuten skatt 15 1 413 3 798
Övriga långfristiga skulder 16 10 313 10 061

Summa långfristiga skulder 11 726 13 859

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 4 913 7 369
Övriga kortfristiga skulder 3 244 4 502
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 22 044 22 429

Summa kortfristiga skulder 30 201 34 300

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174 885 184 788

STÄLLDA SÄKERHETER
Företagsinteckningar  – –
Beloppet 2 000 tkr (4 500) tkr är pantsatt som säkerhet
för grundgaranti utställd av Aktiesparinvests likvidbank
till förmån för Värdepapperscentralen AB. 2 000 4 500

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 0 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Koncernens balansräkning
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Förbundets resultaträkning

Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2003 2002

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 29 006 32 198

Rörelseintäkter 29 006 32 198

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader –16 550 –21 487
Personalkostnader 4 –11 951 –15 419

Rörelseresultat 505 –4 708

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 7 516 527
Ränteintäkter/kostnader 8 12 128
Realisationsvinster/förluster 8 45 –648
Nedskrivning av aktier 8 – –10 159
Uppskrivning av aktier 2 722 –

Resultat efter finansiella poster 3 800 –14 860

SKATTER
Skatt 9 –160 –5

ÅRETS RESULTAT 3 640 –14 865
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Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2003 2002

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar 10 28 716 25 636
Stipendiefond 65 69

Summa anläggningstillgångar 28 781 25 705

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 1 579 1 667
Fordran på koncernföretag 34 –
Skattefordran 196 828
Övriga fordringar 189 1 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 092 527
Kassa och bank 13 4 728 4 380

Summa omsättningstillgångar 7 818 8 974

Summa tillgångar 36 599 34 679

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 14 5 776 5 776
Fritt eget kapital 14 3 659 19

Summa eget kapital 9 435 5 795

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 16 10 313 10 061

Summa långfristiga skulder 10 313 10 061

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 631 834
Skuld till koncernföretag 1 136 2 056
Övriga kortfristiga skulder 994 1 921
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 090 14 012

Summa kortfristiga skulder 16 851 18 823

Summa skulder 27 164 28 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 599 34 679

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER
Fullgörandebetalning 0 40
Avser betalningsåtaganden till Posten
för postförsändelser

Förbundets balansräkning
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2003 2002 2003 2002

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansnetto –5 843 –43 098 3 800 –14 860

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Uppskrivning av aktier –11 418 – –2 722 –
Nedskrivning av aktier – 19 938 – 10 159
Avskrivningar 1 195 2 290 – –
Betald skatt –214 –23 –160 –5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet –16 280 –20 893 918 –4 706

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager 2 216 583 – –
Ökning/minskning av fordringar 3 440 –2 121 1 504 61
Ökning/minskning av kortfristiga skulder –4 099 –7 932 –1 972 2 426

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 723 –30 363 450 –2 219

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Långa fordringar – 499 – 499
Sålda materiella anläggningstillgångar – 45 – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –78 –40 – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – – – –
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 691 –11 265 –354 85
Goodwill –435 – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 178 –10 761 –354 584

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Justering för fristående lokalavdelningars ingående kapital – 1 – 1
Insättning/Uttag ur riskfonden – 171 – 171
Långa skulder 252 1 075 252 1 075

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 252 1 247 252 1 247

ÅRETS KASSAFLÖDE –14 293 –39 877 348 –388
Likvida medel vid årets ingång 42 702 82 579 4 380 4 768
Likvida medel vid årets utgång 28 409 42 702 4 728 4 380

Förändring likvida medel –14 293 –39 877 348 –388

                         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, dotter-
dotterbolaget Aktiesparinvest AB samt det under året förvärvade Deponova 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 2003–12–31 redovisas under övriga reserver, se not
14 och 15.

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

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

Belopp i tkr 2003 2002

Medlemsintäkter 22 014 24 704
Övriga intäkter 720 303

Gemensamma intäkter 22 734 25 007

INTRESSEBEVAKNING
Kostnader –3 569 –5 355

INFORMATION/UTBILDNING
Intäkter 18 914 22 765
Kostnader –35 636 –42 372

–16 722 –19 607
AKTIESPARINVESTKONCERNEN
Rörelseintäkter 36 228 40 092
Ränteintäkter 1 854 2 866
Kostnader –30 241 –31 512
Kostnader utvecklingsprojekt –8 836 –10 610

–995 836
INTRESSEBOLAGET
Kostnader –1 –1
Finansiella intäkter 5 8

4 7
ÖVRIGA KOSTNADER
SARF/SAB-organisation –6 287 –7 458
Administration –8 545 –9 091
Gemensamma kostnader –1 358 –1 518
Marknadsföring/medlemsrekrytering –4 528 –6 494

Summa övriga kostnader –20 718 –24 561

Rörelseresultat –19 266 –23 673
Avskrivningar –644 –728
Finansiellt netto 14 067 –18 697

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –5 843 –43 098
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Nr 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Belopp i tkr 2003 2002

Försäljning inom koncernen 3 315 3 549

  Koncernen

Nr 4 Medeltal anställda och löner

  Koncernen             Förbundet

Belopp i tkr 2003 2002 2003 2002

Medeltal anställda 64 66 27 28
varav kvinnor 37 38 15 15
varav män 27 28 12 13

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, VD och vice VD 3 868 3 833 851 888
Övriga anställda 20 471 21 159 6 891 8 015

Summa löner 24 339 24 992 7 742 8 903

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 9 129 9 216 2 978 3 329
Pensionskostnader (varav VD 217 tkr) 3 912 4 287 963 1 835
Övriga personalkostnader 1 549 2 411 268 1 352

Summa personalkostnader 38 929 40 906 11 951 15 419

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. För ordföranden i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på 3 500 kr.
     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 2003 utgått ett arvode om totalt 400 (400) tkr
varav 170 (170) tkr till ordförande Sten Trolle.
     Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2003 utgått ett arvode om totalt 127,5 (112,5) tkr, varav 37,5 tkr till ordföranden
Jan Sparr.
     Till styrelsen i Aktiesparinvest AB har under året utgått ett arvode om total 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 1 130
(1 219) 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. Fortsätter VD sin tjänstgöring efter 2002–09–01 ska den
pension, 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 pensions-
utfästelser inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). Vid uppsägning av ledande befattningshavare i Förbundet och Servicebolaget
följs de regler som gäller inom Tjänstemannaavtalet (d v s uppsägningstid på cirka 6 månader).
     Till VD i Aktiesparinvest, Anna-Carin Söderblom, har under året utgått lön om sammanlagt 951 (908) tkr. Härutöver disponerar VD
fritt en tjänstebil. För VD erläggs pensionspremier motsvarande 20 procent av kostnadsförd lön. För VD i Aktiesparinvest är den
ömsesidiga uppsägningstiden 6 månader.  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 1 130 820 77 913 432 840 – 1 641 573
Övriga ledandebefattnings-
havare (6 personer) 3 389 614 403 703 902 782 – 4 696 099

Summa 4 690 426 481 616 1 335 622 – 6 507 664

FÖRBUNDET OCH SERVICEBOLAGET 2003

KONCERNEN 2003

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

Styrelsens ordförande 207 492 – – – 207 492
Verkställande direktören 2 082 352 133 255 619 112 – 2 834 719
Övriga ledandebefattnings-
havare (7 personer) 4 122 574 476 116 1 099 029 – 5 697 719

Summa 6 412 418 609 371 1 718 141 – 8 739 930

Kommentarer till tabellerna
*Övriga förmåner avser tjänstebil.
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Information angående ersättning till revisorer

Arvode och kostnadsersättning

Koncernen            Förbundet

Belopp i tkr 2003 2002 2003 2002

Ernst & Young AB
   Revisionsuppdrag 343 370 75 55
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 15 238 – –
   Andra uppdrag (avser ersättning för fristående
   rådgivning, huvudsakligen konsultationer i
   momsskattefrågor). 506 829 33 35
Öhrilngs Pricewaterhouse Coopers
   Granskning enligt Finansinspektionens allmänna råd 10 – – –

Nr 5 Systemkostnader

För 2003 har den totala utgiften för systemutveckling i Aktiesparinvest om 8 836 (10 610) tkr kostnadsförts till följd av förseningar
som medfört ett senare driftsättningsdatum än beräknat. Utgifter för systemutvecklingen av det nya depåsystemet har före år 2002
aktiverats i balansräkningen.
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Nr 6 Anläggningstillgångar

      Koncernen

Belopp i tkr 2003-12-31 2002-12-31

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde goodwill – –
Utgående anskaffningsvärde goodwill 435 –
Planenligt nettovärde 435 –

Ingående avskrivningar goodwill – –
Årets avskrivningar goodwill 45 –
Utgående ackumulerade avskrivningar goodwill 45 –

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE GOODWILL 390 –

ÖVRIGA IMMATERIELLA
Ingående anskaffningsvärde 32 182 32 182
Inköp/anskaffningar – –
Försäljningar/utrangeringar – –
Utgående ackumulerade anskaffningar 32 182 32 182

Ingående avskrivningar 720 540
Försäljningar/utrangeringar – –
Årets avskrivningar 180 180
Utgående ackumulerade avskrivningar 900 720

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 31 282 31 462

MATERIELLA TILLGÅNGAR

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. Den slutliga driftsättningen skedde 2004–01–01. Goodwill-värdet hänförbart till förvärvet av Deponova
AB skrivs av på 5 år.

Ingående anskaffningsvärde 22 301 22 306
Inköp 79 40
Försäljningar/utrangeringar – –45
Utgående ackumulerade anskaffningar 22 380 22 301

Ingående avskrivningar 17 294 15 184
Försäljningar/utrangeringar –  –
Årets avskrivningar 970 2 110
Utgående ackumulerade avskrivningar 18 264 17 294

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 4 116 5 007

Leasingkostnader har utbetalts under året i Förbundet med 467 (560) tkr. Koncernen har belastats med motsvarande kostnader
innevarande år med 1 347 (1 533) tkr. Anskaffningskostnader för leasingobjekt i Förbundet beräknas till 1 701 (1 530) tkr.
Koncernens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 4 777 (5 344) tkr. Återstående kontraktsperioder varierar mellan
0 och 34 månader.

Hyreskontrakt lokaler
Hyreskostnaderna för Förbundet uppgår till 1 007 tkr. Koncernens hyreskostnader uppgår till 4 780 tkr. Hyreskontraktet för kon-
cernen löper under perioden 1 mars 1998 t o m 29 februari 2004. En förlängning av hyresavtalet har skett. Det nya avtalet löper till
2006–06–30.
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Nr 9 Skatt på årets resultat

Nr 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i tkr 2003 2002 2003 2002

Skatt – aktuell –214 –23 –160 –5
Skatt – uppskjuten 2 848 5 204 – –

Summa skatt 2 634 5 181 –160 –5

            Koncernen                                                         Förbundet

            Koncernen                                                         Förbundet

Nr 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som anläggningstillgångar

  Koncernen            Förbundet

Belopp i tkr 2003 2002 2003 2002

Utdelningar på placerings- och bevakningsportföljer 3 105 1 763 516 527

Belopp i tkr 2003 2002 2003 2002

Räntor och övriga finansiella intäkter 750 1 864 53 132
Räntekostnader –42 –36 –41 –4
Realisationsvinster 1 063 874 483 856
Realisationsförluster –2 227 –3 216 –438 –1 504
Nedskrivning av aktier – –19 938 – –10 159
Återföring av nedskrivna aktier 11 418 – 2 722 –
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Nr 10 Finansiella tillgångar

FÖRBUNDETS ANDELAR I DOTTERBOLAG

Belopp i tkr 2003-12-31 2002–12–31

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 2003–12–31 2002–12–31 2003–12–31 2002–12–31

Förbundets bevakningsportfölj 1 304 1 047 808 833
Förbundets placeringsportfölj 17 575 13 187 16 292 13 187

18 879 14 234 17 100 14 020

         Marknadsvärde                                                 Bokfört värde
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Nr 10 Finansiella tillgångar, forts

           Marknadsvärde                                                 Bokfört värde

KONCERNENS AKTIEPORTFÖLJ

Belopp i tkr 2003–12–31 2002–12–31 2003–12–31 2002–12–31

Förbundets bevakningsportfölj* 1 304 1 047 808 833
Förbundets placeringsportfölj (se specifikation nedan) 17 575 13 187 16 292 13 187
Aktiespararnas Intresse ABs aktieinnehav 236 106 120 45
Aktiespararnas Service ABs aktieinnehav
(se specifikation nedan) 103 566 67 161 74 874 67 261

122 681 81 501 92 094 81 326

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

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUNDS AKTIEINNEHAV

Marknadsvärde 2003-12-31
Aktieslag Antal  Belopp i tkr

SCA B 1 200 353
Skanska B 4 216 267
AstraZeneca 552 193
Ericsson 31 288 404
Hennes & Mauritz B 3 777 646
Industrivärden A 2 223 269
Investor B 3 310 230
Nordea 6 000 324
Volvo B 1 200 264
Clas Ohlson B 1 500 284
Karlshamns 2 407 227
Kungsleden 1 500 290
Lundbergs B 1 500 349
Lundin Petroleum 17 296 593
Mekonomen 2 000 367
SAAB B 2 000 218
Sardus 2 600 273
Skistar 1 766 306
Tele 2B 1 650 634
Öresund 1 000 375

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige 1 747 085 10 709

Summa 17 575
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Nr 10 Finansiella tillgångar, forts

AKTIESPARARNAS SERVICE ABs AKTIEINNEHAV

Marknadsvärde 2003-12-31
Aktieslag Antal  Belopp i tkr

Avanza 1 715 000 48 534
HQFonder 343 000 32 928

Broströms B 4 000 288
Boliden 10 035 385
Cardo 2 000 399
Hennes & Mauritz B 3 200 547
Holmen B 6 301 1 610
Industrivärden A 11 623 1 406
Investor B 19 633 1 364
Kungsleden 10 870 2 098
Lundin Petroleum 15 000 515
New Wave Group B 2 000 300
Nibe Industrier B 2 200 281
Ratos B 2 914 329
Sandvik 3 902 968
Sardus 6 600 693
SCA B 4 009 1 179
Scania B 1 416 287
SHB A 8 775 1 290
SSAB A 9 200 1 182
Swedish Match 12 062 887
Tele 2 B 900 346
Vostok Nafta 3 000 270
Öresund 3 044 1 141

Aktiefonder
Nasdaq 100 T 5 300 1 406
Diamonds Trust 3 854 2 933

Summa 103 566
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Belopp i tkr 2003–12–31 2002-12-31 2003–12–31 2002-12-31

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

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm

Antal 1 000* / 334 100:– 100:- 1/ 37

Andel 100%* / 33,4%

*Aktiesparinvest förvärvade resterande 666 andelar i Deponova 2003–07–01. Bolaget ingår därefter som ett helägt dotterbolag i
Aktiesparinvest och ingår därmed även i koncernredovisningen.

Belopp i tkr 2003–12–31 2002-12-31 2003–12–31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärden 101 301 90 038 35 795 35 882
Nettoanskaffningar 477 13 605 313 561
Resultat från försäljningar –1 164 –2 342 45 –648

Utgående ackumulerade anskaffningar 100 614 101 301 36 153 35 795

Ingående nedskrivningar –19 938 – –10 159 –
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 11 418 – 2 722 –
Årets nedskrivningar – –19 938 – –10 159
Utgående ackumulerade nedskrivningar –8 520 –19 938 –7 437 –10 159

Utgående planenligt restvärde 92 094 81 363 28 716 25 636

                                                                                                 Koncernen Förbundet

SAMMANSTÄLLNING

AKTIESPARINVESTS AKTIEINNEHAV
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Nr 11 Lager

Varulagret avser värdepapper i Aktiesparinvest till ett belopp om 2 953 (5 366) tkr och förlagsprodukter till ett belopp om 518 (321) tkr
upptagna det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nr 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i tkr 2003–12–31 2002–12–31 2003–12–31 2002-12-31

Upplupna intäkter 437 1 817 176 136
Diverse kostnadsperiodiseringar 4 657 2 366 916 391

Summa 5 094 4 183 1 092 527

           Koncernen            Förbundet
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Nr 13 Kassa och bank

         Koncernen         Förbundet
Belopp i tkr 2003–12–31 2002–12–31 2003–12–31 2002–12–31

Kassa 17 20 13 6
Bankräkning 23 700 33 418 2 220 1 923
Svenska värdepappersbolag 1 803 1 522 – –
Postgiro 2 790 2 694 2 396 2 366
Stipendiefond 99 85 99 85
Statspapper och obligationer
hänförliga till Aktiesparinvest – 4 963 – – –

Summa 28 409 42 702 4 728 4 380

Nr 14 Eget kapital

Resursfond/

Aktiekapital Övriga Övriga Balanserade Årets

Belopp i tkr i dotterbolag fonder* reserver vinstmedel resultat Totalt

KONCERNEN

IB 2003-01-01 15 000 1 776 13 228 144 542 –37 917 136 629

Vinstdisposition –37 917 37 917

Justering av dotterbolags ingående kapital –462 –462

Förskjutning mellan bundet

och fritt kapital –7 323 7 323

Årets resultat –3 209 –3 209

UB 2003-12-31 15 000 1 776 5 905 113 486 –3 209 132 958

Övriga Balanserade Årets

Belopp i tkr Resursfond fonder* vinstmedel resultat Totalt

MODERBOLAGET

IB 2003-01-01 4 000 1 776 14 884 –14 865 5 795

Vinstdisposition –14 865 14 865

Årets resultat 3 640 3 640

UB 2003-12-31 4 000 1 776 19 3 640 9 435

*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 2003–12–31 2002–12–31

Periodiseringsfonder 5 046 13 134
Överavskrivning 0 431

Summa 5 046 13 565

AVGÅR
Latent skatt –1 413 –3 798

Eget kapital andel 3 633 9 767

Nr 16 Långfristiga skulder

Nr 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

         Koncernen          Förbundet
Belopp i tkr 2003–12–31 2002–12–31 2003–12–31 2002–12–31

Ständiga medlemmar 6 908 6 709 6 908 6 709
3–årsmedlemskap (Förfaller löpande 1 – 3 år) 625 572 625 572
Övriga långfristiga skulder * 2 780 2 780 2 780 2 780

10 313 10 061 10 313 10 061

* Avser pensionsskuld till VD Lars-Erik Forsgårdh.

         Koncernen          Förbundet
Belopp i tkr 2003–12–31 2002–12–31 2003–12–31 2002–12–31

Upplupna semesterlöner 3 766 4 043 1 604 1 808
Upplupna arbetsgivaravgifter 719 1 243 365 381
Upplupna styrelsearvoden 831 791 325 309
Förutbetalda intäkter 10 971 10 998 10 488 10 418
Upplupen reklamskatt 39 68 – –
Avkastningsskatt IPS 1 196 1 603 – –
Övriga reserveringar 4 522 3 683 1 308 1 096

Summa 22 044 22 429 14 090 14 012
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Stockholm den 16 februari 2004

Sten Trolle Johan Flodström Jan Ahnberg
ordförande vice ordförande

Ulf Breitholtz Inger Eriksson Krister Eurén

Wictoria Häggström Tomas Johansson 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 16 februari 2004

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 Enkskilda Bank i Stockholm

Suppleanter

Anna Peyron
Auktoriserad revisor i Ernst & Young AB

Göran Öhrn
Civilekonom
Försäkringsmäklare, egen företagare
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Lars Milberg
Förbundsjurist
Aktieägarombudsman
Född 1959
Anställd 1987

Lars-Erik Forsgårdh
Verkställande direktör
Född 1942
Anställd 1984

Claes-Göran Olsson
Chef Medlemsaktiviteter,
Medlemsregister Marknadsföring
Född 1957
Anställd 1996

Christophe Génetay
Chef Aktiespararna Kunskap
Född 1955
Anställd 1996

Gunnar Johansson
Chefredaktör
Född 1949
Anställd 2000

Viveca Wallén
Chef Aktiespararna Företags-
utbildning
Född 1958
Anställd 1997

Jan Matti
Ekonomichef
Administrativ chef
Född 1949
Anställd 1987

Andreas Johansson
Verkställande direktör för
Unga aktiesparare
Född 1973
Anställd 1998

Anna-Carin Söderblom
Verkställande direktör för
Aktiesparinvest AB
Född 1967
Anställd 1994
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