
3Aktiespararna 2005

Årsredovisning 2005 



4 Aktiespararna 2005

Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Rådmansgatan 70 A
113 89 Stockholm
Tel 08-50 65 15 00
www.aktiespararna.se
Organisationsnummer 857202-1593

Aktiespararnas årsredovisning 2005
Textredigering: Sonja Callmer Olsson
Layout: Barbara Kjellström & Carina Olson
Foto Lars-Erik Forsgårdh: Maria Ekström Stoetzer
Bildhantering: Grafit
Tryckeri: Tennegraf AB, Örebro



3Aktiespararna 2005

Innehåll
 

2005 – ett år i förnyelsens tecken 4
Intressebevakningen 7
Medlemsaktiviteter 13
Tidningen Aktiespararen 16
Aktiespararna Kunskap 18
Aktiespararna Företagsutbildning 20
Aktieinvest 21
Aktiespararnas Kapitalförvaltning 23
Marknadsföring och Medlemsservice 24
Förbundets beslutande organ 26
Presentation av styrelsen 28
Valberedning 32
Organisation och personal 33
Förvaltningsberättelsen 35
Resultat- och balansräkning 36
Kassaflödesanalys 40
Tilläggsupplysningar 41
Revisorernas berättelse 56
Elvaårsöversikt 57



4 Aktiespararna 2005

Sten Trolle, ordförande

2005 – ett år i förnyelsens tecken

som genomfördes hösten 2004 inleddes ett stort föränd-
ringsprogram 2005 som kommer att nå full effekt under 
andra halvåret 2006. Programmet har följande innehåll:
• Framtagning av en ny kommunikationsplattform, ny 

vision, verksamhetsidé, enhetlig grafisk form etc;
• Kraftig satsning på extern marknadsföring;
• Ny hemsida och nyhetsbrev;
• Utökat fondinnehåll i tidningen Aktiespararen och på 

aktieträffar/aktiedagar;
• Förnyelse av tidningen Aktiespararen;
• Ökad satsning på aktie- och aktiefondutbildning;
• Börshandel och handel med fonder via Aktieinvest;
• Nytt idépolitiskt handlingsprogram.

Bra börsår – men färre aktieägare
För tredje året i rad steg världens börser. För Stockholms-
börsens del var uppgången hela 32,6 procent. Trots det 
positiva börsklimatet fortsatte den tråkiga trenden från fö-
regående år med minskat intresse för aktier som sparform 
bland allmänheten. 

VPC-statistik och Aktiefrämjandets årliga undersök-
ning visar att antalet personer som direktäger börsnoterade 
aktier minskade med 6 procent eller med cirka 124 000 
personer. Nysparandet kanaliseras till räntefonder och till 
så kallade fond i fond. Till och med allmänhetens övriga 
nysparande i aktiefonder är negativt. Flera faktorer lig-
ger bakom den negativa utvecklingen för aktier. En viktig 
förklaring är sannolikt att millennieskiftets spruckna börs-
bubbla och börsskandalerna har ändrat allmänhetens ris-
kattityder och inställning till aktier som sparform. För att 
vända utvecklingen krävs omfattande insatser, inte minst 
på informations- och utbildningsområdet liksom skatte-
området. 

Medlemsläget ännu inte stabilt
Trots den goda börsutvecklingen fortsatte medlemsantalet 
att minska under 2005. Antalet medlemmar sjönk med 5,8 
procent från 85 096 till 80 146. Under hösten skedde en 
viss återhämtning. Antalet kvinnliga medlemmar var näs-
tan konstant och uppgick vid årsskiftet till 17 938 personer. 
Unga Aktiesparare kunde glädjande nog öka sitt medlems-
antal under helåret med nära 200 till 7 107 medlemmar.

Växande intresse för aktieträffar och aktiedagar
Det goda börsklimatet lockade fler personer till Aktiespa-
rarnas aktieträffar och aktiedagar. Inte mindre än 1 060 
(985) aktieträffar arrangerades av de 150 lokalavdelning-
arna, åtta procent fler träffar än 2004 och cirka 15 procent 
fler deltagare. Aktiedagar med investerarmässor arrang-
erades på 16 orter och fick rekorddeltagande.

År 2005 – Aktiespararnas 40:e verksamhetsår - var ett år 
i förnyelsens tecken. Det var ett år då en ny kommunika-
tionsplattform utvecklades och en omfattande satsning på 
marknadsföring beslutades och påbörjades. Aktiefonder 
fick en mer tydlig ställning i Aktiespararnas verksamhet, 
en omgörning av tidningen Aktiespararens innehåll och 
form påbörjades. För Aktieinvests del inleddes utveck-
lingen mot ett bredare utbud av tjänster.

Viktiga förändringar i förbundets översta ledning kom-
mer att äga rum under 2006 sedan VD Lars-Erik Forsgårdh 
under våren 2005 meddelade sin önskan att gå i pension 
och Aktieägarombudsmannen Lars Milberg fick lämna sin 
tjänst som följd av en förtroendekris. Vidare meddelade 
VD i Aktieinvest, Anna-Carin Söderblom, att hon efter 12 
års anställning önskar övergå till annan verksamhet. Den 
1 februari 2006 tillträdde Andreas Johansson som ny VD 
för Aktieinvest.

Förnyelsearbetet en framtidssatsning
Som ett resultat av bland annat den medlemsundersökning 
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Aktiespararna bevakade 450 bolagsstämmor
Under 2005 bevakade Aktiespararna 450 bolagsstämmor. 
Vid bolagsstämmorna våren 2005 inriktades bevakningen 
främst mot frågor om bolagens ekonomiska utveckling 
och bolagsstyrningsrutiner.

Föreningen för Aktiemarknadsfrågor tog initiativ till bil-
dandet av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiets 
uppgift är bland annat att utveckla och främja koden. Ak-
tiespararnas VD Lars-Erik Forsgårdh ingår som en av nio 
ledamöter i kollegiet. 

Aktiespararna lämnade under år 2005 tretton rekom-
mendationer rörande uppköpserbjudanden till medlem-
marna, varav fem ”acceptera ej”.

Fullmaktsinsamling i Skandia en stor framgång
Skandia hamnade av två skäl i fokus även under 2005. För 
det första uppstod en livlig debatt om Skandiastyrelsens 
förslag till förlikningsavtal med förre ordföranden Lars 
Ramqvist. Avtalet röstades dock igenom av de institutio-
nella ägarna på bolagsstämman den 14 april trots Aktie-
spararnas och övriga småsparares protester. Aktiespararna 
ansåg att förlikningsavtalet var alltför generöst mot Lars 
Ramqvist.

För det andra lade det engelska försäkringsbolaget Old 
Mutual, med verksamhet i Sydafrika, ett fientligt bud på 
Skandia efter en utdragen så kallad due diligence-process. 
En klar majoritet i Skandias styrelse motsatte sig budet 
och ansåg att ett oberoende Skandia skulle innebära ett 
bättre alternativ för aktieägarna. Aktiespararna delade sty-
relsemajoritetens uppfattning och startade en fullmaktsin-
samling som en beredskapsåtgärd. Fullmaktsinsamlingen 
blev en stor framgång. Hela 27 000 aktieägare lämnade 
fullmakt för sina aktier, som representerade cirka 3,8 pro-
cent av rösterna i Skandia. Som en följd därav erbjöds Ak-
tiespararnas ordförande Sten Trolle att ta plats i Skandias 
valberedning. Efter en utdragen budprocess, med många 
etiskt tveksamma åtgärder från Old Mutuals sida, accep-
terade aktieägare representerande över 70 procent av ka-
pitalet Old Mutuals bud. Skandia är således från och med 
januari 2006 ett dotterbolag till Old Mutual, dock med en 
betydande minoritet bestående av mer än 50 000 aktieä-
gare. Affären aktualiserar en genomgripande översyn av 
de svenska take over-reglerna. 

Ny börs- och bolagslagstiftning
Inom ramen för den så kallade Lamfalussyprocessen fort-
sätter i snabb takt harmoniseringen av reglerna för värde-
pappersmarknaderna inom EU. Nya regler om marknads-
missbruk, prospekt och uppköpserbjudanden har införts 
2005 eller införs 2006. En ny aktiebolagslag införs den 1 
januari 2006 i vilken Aktiespararna har medverkat i förar-
betena.

Aktiespararna är representerat i ett antal arbets- och re-
ferensgrupper, dels inom ramen för det arbete som bedrivs 
inom CESR, som är EUs gemensamma organ för med-

lemsländernas finansinspektioner, dels genom arbetet med 
att införa olika EU-direktiv i den svenska värdepappers-
marknadslagstiftningen.

Aktiespararna är också aktivt inom de två internationella 
aktiespararorganisationerna Euroshareholders och World 
Federation of Investors. Aktiespararna innehar ordföran-
deskapet i båda organisationerna. 
 
Aktiespararen får toppbetyg för råden
Aktiespararen fick toppbetyg för sina råd av forskaren Erik 
Lidén, Handelshögskolan i Göteborg. Som enda ekonomi-
tidning befanns Aktiespararen ge lönsamma råd. De aktier 
som Aktiespararen rekommenderade var dessutom mindre 

Lars-Erik Forsgårdh, verkställande direktör

riskfyllda än marknaden i stort.
Ett genomgripande förändringsarbete av tidningens 

formgivning inleddes under hösten, bland annat med byte 
av tidningens logotyp. Antalet läsare ökade med 7 procent 
till 165 000. Stornumret i november distribuerades till 
75 000 aktieägare i samverkande bolag. Ökningen av an-
nonsintäkterna blev hela 25 procent, vilket stärkte Aktie-
spararens marknadsposition bland ekonomimagasinen. 

Mer resurser satsas på utbildningen
Under 2005 påbörjades omvandlingen av den nuvarande 
utbildningsmodellen Aktiekunskap ABC från traditionell 
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lärarledd undervisning till digitalt baserad distansutbild-
ning via Internet. Två utbildningsprogram färdigställdes: 
Aktier och fonder samt Hitta kursvinnare.

Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare fortsat-
te att röna stort intresse bland medlemmarna. Sammanlagt 
har 9 240 program sålts och cirka 4 600 medlemmar är 
aktiva användare av programmet. 

Aktiespararna Företagsutbildning
Aktiespararna Företagsutbildning utvecklar och genomför 
seminarier och kurser för fi nansmarknadens företag. Un-
der 2005 genomfördes 13 (12) seminarier. Aktiespararna 
Företagsutbildning fi ck under året i uppdrag av ett större 
försäkringsbolag att utveckla en e-learningutbildning inom 
området fi nansiell rådgivning. 

Rekordstark ekonomi
En stark ekonomi stärker Aktiespararnas oberoende och 
möjliggör en fortsatt hög aktivitetsnivå inom verksamhe-
terna. Ett mycket bra aktieförvaltningsresultat har bidragit 
till Aktiespararnas goda ekonomiska utveckling under de 
tre senaste åren.

Omsättningen för hela Aktiespararkoncernen var 85,2 
(79,7) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 61,9 (16,6) 
mkr. 2004 och 2005 års resultat inkluderar i enlighet med 
Årsredovisningslagens regler orealiserade värdestegrings-
vinster på koncernens aktieinnehav. Det goda resultatet 
förklaras av en framgångsrik aktieförvaltning som gav en 
totalavkastning om 68,7 (39,5) procent. Värdet av likvida 
medel och värdepappersportföljen var 274,9 (186,6) mkr. 
Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 233,6 (171,7) 
mkr. Under de senaste tio åren har koncernens egna kapi-
tal i genomsnitt ökat med 27,5 procent per år, eller 11,5 
gånger.

Förbundets omsättning 2005 uppgick till 33,9 (31,2) 
mkr. Resultatet efter skatt blev 3,0 (3,9) mkr. Aktieinvest 
uppvisade ett positivt rörelseresultat, 0,2 (-3,2) mkr. 

Servicebolagets och Aktieinvests omsättning 2005 upp-
gick till 56,9 (52,1) mkr. Det sammanlagda resultatet efter 
skatt för Servicebolaget och Aktieinvest uppgick till 58,8 
(12,7) mkr. 

Tack till alla ideellt arbetande
Under 2005 ökade intresset stort för att delta i aktieträffar 
och aktiedagar. De ideellt arbetande i ledningsgrupperna 
grep tillfället och anordnade fl er aktieträffar och aktieda-
gar än tidigare och hjälpte på det sättet till att fånga upp det 
nyväckta intresset för aktiesparande bland vissa grupper. 
Under året har också ledningsgruppernas kunskaper om 
medlemmarnas önskemål tagits i anspråk för att det pågå-
ende utvecklingsarbetet ska bedrivas rätt. Ansvar har även 
lagts på ledningsgrupperna att bilda sig en uppfattning om 
de utspel som gjorts av en falang inom valberedningen och 
göra ett ställningstagande för Aktiespararnas bästa. 

Styrelsen och ledningen tackar för allt det ansvar led-
ningsgrupperna tagit på sig och det arbete som under året 
har lagts ner för att vi även fortsättningsvis ska ha anled-
ning att känna oss stolta över vårt förbund, Aktiespararna.

 

Planer inför 2006

År 2006 innebär ett fortsatt hårt arbete med det förny-
elseprogram som inleddes under 2005. Årets höjdpunkt 
blir årskongressen i Stockholm den 17 – 18 mars då 
Förbundets 40-årsjubiléum på olika sätt ska uppmärk-
sammas.

En kraftig satsning sker på marknadsföring under 
år 2006 som ett resultat av de beslut som fattades un-

der 2005. Satsningen kan framstå som djärv, men sker 
ingen satsning kommer sannolikt inte medlemskurvan 
att kunna vändas. Detta motiverar den stora och unika 
satsningen på marknadsföring som planeras för jubi-
leumsåret 2006. Mot bakgrund av de uppnådda resul-
taten 2004 och 2005 om totalt cirka 78 mkr framstår 
dock en satsning på 10 mkr som rimlig.

Aktiefonden Topp Sverige 
är en indexfond med en 
TKA om 0,31 procent.

Aktiefonden Topp Sverige 
är en indexfond med en 
TKA om 0,31 procent.

Aktieinvest breddar sina tjänster
Aktieinvest ökade under 2005 sin omsättning med 11 pro-
cent till 40 mkr och vände ett minusresultat till plus. Aktie-
invest har totalt 109 000 kunder. Sortimentet utökades med 
svenska och utländska aktier, fonder, börshandlade fonder 
samt modellportföljer. Under 2006 lanseras automatiserad 
handel med börsposter. 

Indexfonden Aktiespararna Topp Sverige utvecklades 
väl under 2005, plus 32,9 procent. Totalkostnadsandelen 
(TKA) var rekordlåg, 0,31 procent. Det förvaltade kapita-
let steg från 604 till 866 mkr. Fonden representerades av 
Aktiespararna på bolagsstämmorna i de bolag som ingår i 
OMX-index och som har sitt säte i Sverige. 
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Intressebevakningen

Uppdraget för Intressebevakningen är att verka för en god 
miljö för enskilt aktieägande enligt Aktiespararnas verk-
samhetsidé och strategiska mål:
1. Enkla, entydiga och stabila lagregler avseende aktieäga-

res rättigheter och skyldigheter samt ett gott skydd för 
minoritetsaktieägare.

2. En internationellt konkurrenskraftig aktiebeskattning 
som ökar tillgången på svenskt riskkapital, investering-
ar i Sverige samt därmed arbetstillfällen. 

3. En väl fungerande börshandel grundad på fri konkur-
rens och internationell öppenhet. Börshandeln ska kän-
netecknas av hög etik, effektiva regler mot insideraffä-
rer och kursmanipulationer samt bra rekommendationer 
avseende börsbolagens informationsgivning, uppköps-
erbjudanden med mera. Ett effektivt system för handel, 
bra likvid och säker registrering bör eftersträvas även 
avseende handel med mindre värdepappersposter.

4. Börsbolag som på lång sikt maximerar aktieägarnas vär-
den i bolagen och som eftersträvar att följa Svensk kod 
för bolagsstyrning och Aktiespararnas Ägarstyrnings-
policy, reviderad år 2006.

5. Fondandelsägarnas intressen ska tillvaratas i enlighet 
med Aktiespararnas Fondpolicy.

Verksamheten omfattar sju områden: Bolagsbevakning, 
Aktiefonder, Aktiebeskattning, Börs- och bolagslagstift-
ning, Rådgivning, Internationellt samarbete och Ägande-
rätt. Intressebevakningen hade vid utgången av 2005 fyra 
anställda.

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor 
Aktiespararna bevakade under år 2005 cirka 450 bolags-
stämmor för medlemmarnas räkning. På bolagsstämmorna 
i de mest omsatta bolagen representerade Aktiespararnas 
ombud också aktiefonden Aktiespararna Topp Sverige. 
Fonden har inskrivet i sina stadgar att Aktiespararnas 
Ägarstyrningspolicy ska vara vägledande för fondens 
ställningstaganden i ägarfrågor.

Vid bolagsstämmorna våren 2005 inriktades bevak-
ningen främst mot bolagens ekonomiska situation samt hur 
den nya Svensk kod för bolagsstyrning skulle genomföras 
i bolagen. Frågor om riktade emissioner var som vanligt 
aktuella liksom incitamentsprogram av olika slag.

Skandiaaffären
På Skandias ordinarie bolagsstämma den 14 april hade 
aktieägarna att ta ställning till en förlikningsöverenskom-
melse mellan Skandia och förre ordföranden Lars Ram-
qvist. Förlikningen innebar att Lars Ramqvist skulle betala 
tillbaka de styrelsearvoden han tagit emot under åren 2000 

Pressmeddelanden 2005 

Datum Pressmeddelanden
2005-01-20 Aktiespararna rekommenderar Scanias bud på 

Ainax
2005-02-22 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att 

acceptera Nocoms bud på TurnIT och IAR System
2005-02-28 Aktiespararna kommenterar Lundin Minings bud 

på NAN (North Atlantic Natural Resources AB)
2005-03-16 Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar 

att acceptera budet på Sapa
2005-03-23 Aktiespararna avråder sina medlemmar från att 

acceptera budet på Cloetta Fazer
2005-04-07 Aktiespararna trotsar inte bolagsstyrningskoden
2005-04-07 Unik forskarrapport: Aktiespararens råd håller bäst
2005-04-11 Vidta åtgärder för ett aktierikare Sverige
2005-04-11 Uttalande vid Aktiespararnas årskongress i 
 Örebro den 10 april 2005
 Aktiespararna föreslår åtgärder för ett aktierikare 

Sverige
2005-05-12 Aktiespararna rekommenderar de mindre aktie-

ägarna i TeliaSonera att sälja sina säljrätter före 
den 27 maj

2005-05-12 Aktiespararna är negativa till Telelogics bud på 
Focal Point

2005-06-03 Sverige måste bli mer attraktivt för riskkapital 
– sänk aktieskatterna

2005-06-15 Aktiespararna välkomnar bud riktat till de mindre 
aktieägarna i Sydkraft

2005-08-09 Aktiespararna negativa till budet på Capona
2005-08-22 Bud på Karlshamns – Aktiespararna rekommen-

derar aktiebyte, men kritiserar fusionshot
2005-09-01 Aktiespararna fokuserar mer på aktiefonder, 
 ökat behov av utbildning och vägledning ligger 

bakom beslutet
2005-09-05 Aktiespararna rekommenderar inte budet på 
 Riddarhyttan och är kritiskt till hotet om fusion
2005-09-23 Aktiespararna
 • avvisar Old Mutuals fi entliga bud
 • kräver Magnussons, Björnssons och Gardells  

 avgång
 • startar en fullmaktsinsamling bland Skandias 
  119 000 aktieägare
2005-09-26 Aktiespararna rekommenderar inte budet på 
 Rörvik Timber
2005-10-13 Aktiespararna rekommenderar budet på 
 Riddarhyttan
2005-10-27 Aktiemarknadsnämnden kritiserar Old Mutual
2005-10-31 Aktiespararna genomför omfattande förnyelse-
 program och förbereder byte av styrelse-
 ordförande och VD
2005-11-15 Aktiespararnas ordförande Sten Trolle i Skandias 

valberedning
2005-12-05 Aktiespararna rekommenderar inte budet på 

Aspiro
2005-12-07 Information till våra medlemmar
2005-12-09 Lars-Erik Forsgårdh kandiderar inte som 
 styrelseordförande för Aktiespararna 2007
2005-12-09 Lars Milberg lämnar Aktiespararna
2005-12-14 Sälj inte dina Skandiaaktier till Old Mutual
2005-12-15 Ny VD utsedd i Aktieinvest FK AB
2005-12-16 Aktiespararna rekommenderar budet på 
 OptiMail AB
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och 2001, sammanlagt drygt 2 miljoner kronor. Därmed 
skulle parternas samtliga mellanhavanden vara slutgiltigt 
reglerade. Aktiespararna föreslog att stämman skulle upp-
dra åt styrelsen att inleda en skadeståndsprocess mot Lars 
Ramqvist. 

Trots att majoriteten av småspararna stödde Aktiesparar-
nas förslag så röstade stämman som helhet för en förlik-
ning.

Den 2 september 2005 tillkännagav det engelska för-
säkringsbolaget Old Mutual, med verksamhet i Sydafrika, 
att man lämnat ett offentligt erbjudande till Skandias aktie- 
ägare. Aktiespararna var kritiskt till budet då det både var 
för lågt och saknade industriell logik. Även Skandias sty-
relse avrådde aktieägarna från att acceptera budet vilket 
gjorde att budet blev fi entligt. I början av oktober startade 
Aktiespararna en fullmaktsinsamling för att kunna för-
svara Aktiespararnas och Skandiastyrelsens linje vid en 
eventuell bolagsstämma. Brev sändes ut till cirka hundra 
tusen av Skandias aktieägare med en uppmaning att lämna 
fullmakt till Aktiespararna. Fullmaktsinsamlingen blev en 
succé. 27 000 fullmakter kom in vilket representerar cirka 
3,8 procent av innehavet i Skandia. Som ett resultat av 
fullmaktsinsamlingen inbjöds Aktiespararna att ingå med 
en representant, Sten Trolle, i Skandias valberedning.

Sydkraft AB
Vid en extra bolagsstämma i Sydkraft den 22 december 
2004 beslöts att bolagets namn skulle ändras till E.ON 

Sverige AB. Det tyska bolaget E.ON Energie AG ägde 
vid tillfället cirka 55 procent av aktierna. Firmaändringen 
skulle medföra direkta kostnader för Sydkraft om 15 mil-
joner euro. Aktiespararnas uppfattning var att en sådan fi r-
maändring medförde stora fördelar för E.ON Energie AG 
och påtagliga nackdelar för övriga aktieägare. Förbundet 
ansökte därför till tingsrätten att den skulle utfärda stäm-
ning mot Sydkraft AB. Aktiespararna nådde senare en för-
likning med Sydkraft AB vilken innebar att kvarvarande 
aktieägare i Sydkraft AB erbjöds att överlåta sina aktier 
genom ett offentligt erbjudande från E.ON.

Realia AB
Den 3 mars 2005 ansökte Aktiespararna om stämning mot 
Realia AB. Grunden för stämningen var det beslut som 
togs på Realias extra bolagsstämma den 18 februari 2005 
om att fusionera bolaget med Welkins Intressenter AB. 
Vid bolagsstämman ägde Welkins Intressenter AB cirka 
84 procent av aktierna i Realia AB. Aktiespararna ansåg 
att bolagsstämmobeslutet gav otillbörlig fördel åt Welkins 
Intressenter till nackdel för övriga aktieägare. Aktiespar-
arna yrkade att tingsrätten skulle undanröja bolagsstäm-
mans beslut. Processen är ännu inte avslutad. 

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden
Under 2005 lämnade Aktiespararna rekommendationer till 
medlemmarna vid i princip alla offentliga uppköpserbju-
danden. Rekommendationerna lämnades dels via hemsi-

Budbolag Målbolag Aktiespararnas 
  rekommendation
Ainax AB Scania AB Acceptera

Aspiro AB Schibsted ASA Acceptera ej

Capona AB Home Invest AS Acceptera ej

Cloetta Fazer AB Oy Karl Fazer Ab  Acceptera ej

I.A.R Systems AB Nocom AB Acceptera

Intentia International AB Lawson Software Inc. *)

Karlshamns AB BNS Industrier AB Acceptera 

North Atlantic Natural Resources AB Lundin Mining Corporation Acceptera
 
OptiMail AB Posten Norge AS Acceptera

Riddarhyttan Resources AB Agnico-Eagle Mines limited Acceptera

Rörvik Timber AB Ittur Industrier AB Acceptera ej

SAPA AB Orkla ASA Acceptera

Skandia Försäkrings AB Old Mutual plc Acceptera ej

TurnIT AB Nocom AB Acceptera

Samtliga pressmeddelanden fi nns att läsa på förbundets hemsida, www.aktiespararna.se.

*) Ingen anvisning per den 6 februari 2006
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dan, www.aktiespararna.se, dels via pressmeddelanden. 
Aktiespararna lämnade under 2005 tretton rekommenda-
tioner, varav fem ”acceptera ej”.

Aktiebeskattning
Aktiespararna genomför varje år en undersökning av skat-
tetrycket på aktier, Beskattning av enskilt aktieägande i 
OECD och EU. Den senaste undersökningen, som pre-
senterades den 3 juni 2005, gäller beskattningsår 2004. 
Undersökningen visar att den svenske aktieägaren betalar 
nästan tre gånger mer i årlig aktieskatt än sin motsvarig-
het i OECD och EU. Villkoren för riskkapital är sämre i 

Sverige än i övriga Europa och jämfört med tidigare år blir 
Sverige allt mer isolerat från de övriga industriländerna. 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att:
• Sverige har högsta beskattningen på aktieutdelningar;
• den svenska kapitalvinstbeskattningen står i särklass då 

Sverige har samma skattesats, 30 procent, oavsett aktie-
innehavens längd. Några länder beskattar vinsten från 
kortsiktiga innehav hårdare än Sverige men praktiskt 
taget alla länder sänker skatten i takt med att innehavs-
längden ökar. En aktieägare inom OECD och EU betalar 
i genomsnitt endast 7 procent i skatt på kapitalvinster på 
innehav över fem år; 

• endast 8 av de 36 undersökta länderna beskattar förmö-
genheter i aktier. Sverige beskattar även förhållandevis 
små förmögenheter med en hög skattesats.

Undersökningen fi nns att läsa i sin helhet på förbundets 
webbsida, http://www.aktiespararna.se/opinion

Eftersom Sverige är ett litet land med öppen ekonomi gen-
temot andra länder är vi i stor utsträckning beroende av hur 
skattesystem och regler ser ut i omvärlden, särskilt i våra 
viktigaste konkurrentländer. För att Sverige ska kunna få 
en bra ekonomisk tillväxt krävs en god och tillförlitlig till-
gång på svenskt riskkapital, vilken underlättas av en låg 
aktiebeskattning. Alla medborgare i Sverige skulle tjäna 
på en rimligt utformad aktiebeskattning. Aktieskatter på 
EU-nivå resulterar i ökat aktiesparande och bättre tillgång 

Den svenska aktieägaren betalar nästan tre gånger mer i aktieskatt än inom OECD och EU.

på riskkapital. Detta ökar i sin tur företagens möjligheter 
att investera och anställa personal. I en alltmer globali-
serad ekonomi, med fri rörlighet för kapital, är det inte i 
längden möjligt att ha skatteregler som markant avviker 
från omvärldens. Den höga aktiebeskattningen leder till att 
riskkapital lämnar Sverige och internationellt kapital gyn-
nas vad gäller ägandet av svenska företag. 

Aktiespararna anser att en konkurrenskraftig aktie-
beskattning är nödvändig för att skapa ett bra investe-
ringsklimat i Sverige. För att få en konkurrenskraftig 
aktiebeskattning i Sverige verkar Aktiespararna för att 
förmögenhetsskatten ska avskaffas, dubbelbeskattningen 
slopas och reavinstskatten minst halveras. Först då får 
Sverige en aktiebeskattning i nivå med genomsnittet för 
EU/OECD-länderna.
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För att uppnå detta arbetade Aktiespararna även under år 
2005 aktivt med att framföra krav om sänkt aktiebeskatt-
ning, bland annat genom möten med företrädare för riks-
dagspartier och fackförbund. Aktiespararna verkar även 
för att underlätta taxeringsförfarandet för den enskilde. 
Bland annat har Aktiespararna deltagit i Skatteverkets 
Intressentrådsmöten vars uppdrag bland annat har varit att 
underlätta deklarationsprocessen för både enskilda och 
juridiska personer, det vill säga privatpersoner och företag. 
Aktiespararna har även deltagit i den av regeringen tillsatta 
utredningen Aktiekontrolluppgiftsutredningen, (Fi 2004:16)

Aktiekontrolluppgiftsutredningen 
Skatteverket framförde i sin rapport (SKV Rapport 2004:1) 
att mellan 33 och 40 procent av de skattskyldiga deklare-
rade sina aktieaffärer fel, 20 procent av dessa var till den 
skattskyldiges egen nackdel. Mot bakgrund av detta till-
satte regeringen en utredning vars uppdrag är att utforma 
bestämmelser som gör det möjligt att med hjälp av kon-
trolluppgifter beräkna kapitalvinster och kapitalförluster 
vid fysiska personers och dödsbons avyttring av aktier och 
andra värdepapper. Aktiespararna deltar som expert i utred-
ningen, vars resultat kommer att presenteras under 2006.

Börs- och bolagslagstiftning 
Svensk kod för bolagsstyrning
Den av regeringen år 2002 tillsatta Förtroendekommissio-
nen utsåg en grupp med uppgift att utarbeta en nationell 

Merparten av de 
riktlinjer som Aktie-
spararna förespråkat 
återfi nns i den nya 
svenska koden.

har sedan dess arbetat för införandet av bolagsstyrnings-
regler i de svenska börsbolagen. Det är tillfredsställande att 
konstatera att merparten av de riktlinjer som Aktiespararna 
förespråkat återfi nns i den nya svenska koden. Bland annat 
föreslog kodgruppen att bolagen ska upprätta en särskild 
bolagsstyrningsrapport, vilken ska ingå i årsredovisningen 
samt fi nnas på bolagets hemsida. Där ska bolagen redovisa 
hur man följer koden samt motivera avvikelser. 

Ett Kollegium för bolagsstyrning har bildats för förvalt-
ning av koden med Hans Dalborg som ordförande. Bland 
övriga åtta ledamöter ingår Lars-Erik Forsgårdh vilket 
även fortsättningsvis ger Aktiespararna möjlighet att driva 
på utvecklingen i bolagsstyrningsfrågor. 

Marknadsmissbruk
Den 28 januari 2003 antogs Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, Marknadsmissbruksdirektivet. Direk-
tivet omfattar insiderhandel, röjande av insiderinformation 
och otillbörlig marknadspåverkan. Detta direktiv ålägger 
EU-staterna att förbjuda och beivra marknadsmissbruk. 
Direktivet är genomfört i svensk rätt och har resulterat 
i två nya lagar, Lag (2005:377) om straff för marknads-
missbruk vid handel med fi nansiella instrument och Lag 
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav 
av fi nansiella instrument. 

Lagarna trädde i kraft 1 juli 2005. Även regler som har 
preventiv och utredningsunderlättande verkan ska införas 
i svensk rätt.

Prospektutredningen
I november 2003 antogs Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentlig-
göras när värdepapper erbjuds till allmänheten, Prospekt-
direktivet. Direktivet ska underlätta för emittenter att in-
troducera fi nansiella instrument inom hela EU genom att 
tillstånd endast kan lämnas av en tillsynsmyndighet inom 
EU. Investerare ska även genom de nya prospektreglerna 
ges tillgång till klar och uttömmande information om emit-
tenten och det fi nansiella instrumentet som erbjuds. 

I april 2003 tillsatte regeringen en särskild utredare med 
uppdrag att se över frågor som rör lagstiftningen om vär-
depappersprospekt. Aktiespararna blev förordnad att bistå 
utredaren. I oktober 2004 lämnade utredningen sitt betän-
kande över hur det nya EG-direktivet om prospekt kan 
genomföras i svensk rätt och hur reglerna bör utformas. 
Företrädare för Aktiespararna har fortlöpande följt utred-
ningens arbete och de synpunkter som framförts från Ak-
tiespararna har i princip tillgodosetts. Aktiespararna ställer 
sig därför i stort bakom utredningens slutsatser. Reglerna 
träder i kraft i januari 2006. 

Take-over utredningen
I april 2004 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/25/EG om uppköpserbjudanden, Takeover-direktivet. 

kod för bolagsstyrning främst för svenska börsbolag. Ak-
tiespararna var representerade i kodgruppen genom Lars-
Erik Forsgårdh. Till stor del motsvarar dessa regler för bo-
lagsstyrning Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy. Policyn 
publicerades i sin första version redan 1993, efter inspira-
tion från den brittiska Cadbury-rapporten. Aktiespararna 



11Aktiespararna 2005

Remissvar lämnade under 2005

Finansdepartementet
• Prospektansvar – slutbetänkande av Prospektutred-

ningen (SOU 2005:18)
• Betänkande från Utredningen (Fi 2004:02) Reformerat 

system för insättningsgarantin (SOU 2005:16)
• Promemoria om Sparandedirektivet och kontrolluppgif-

ter (Fi 2005/487)

Justitiedepartementet
• Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag 

och försäkringsbolag (Ju 2005/39/L1)
• Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbe-

stämmelser i årsredovisningslagen, JU2005/5758/L
• Kungörande i PoIT (Ju 2005/531/L1)
• Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden (SOU 

2005:58)
• Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Jordbruksdepartementet
• Den framtida konsumentpolitiken – Ett underlag till en 

ny konsumentpolitisk strategi 2006 (Ds 2004:51)
• Promemoria Konsumentskyddet på det fi nansiella om-

rådet (2005-09-12)

European Commission
• Fostering an appropriate regime for shareholders’ rights

Finansinspektionen
• Finansinspektionen Ytterligare avgifter för ärenden och 

årliga avgifter
• Förslag till föreskrifter om skyldigheten att presentera 

investeringsrekommendationer sakligt och hanteringen 
av intressekonfl ikter (FFFS 2004:14)

• Förslag till ändringar i föreskrifter (FFFS 1998:16) om 
disciplinnämnd för börser

• Förslag till ändringar och anpassningar av redovisnings-
föreskrifterna med anledning av verkligt värdeoptionen 
samt Redovisningsrådets normer

• Redovisning av FTA samt nya upplysningar i för-
säkringsföretag med verksamhet avseende tjänste-
pensionsförsäkring och upplysningar om fi nansiella 
leasingavtal i juridiska personer

• Remiss – IFRS-anpassningar av redovisningsföreskrif-
terna för räkenskapsåret 2006

CESR
• CESR Final Consultation (Ref. CESR/05-164) on Best 

Execution and Transparency Requirement under the 
MiFID, Directive 2004/39/EC

FAR och Svenskt Näringsliv
• Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 

fi nansiella rapporteringen.

Syftet med direktivet är att göra rättsläget tydligare vid 
uppköpserbjudanden, även vid gränsöverskridande upp-
köpserbjudanden. Direktivet ska även verka för att garan-
tera skydd för minoritetsaktieägare i samband med sådana 
transaktioner. Regeringen beslutade i mars 2004 att tillkal-
la en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till 
hur rådets och Europaparlamentets direktiv om uppköp-
serbjudanden ska genomföras i svensk rätt. Företrädare 
för Aktiespararna har fortlöpande följt utredningens arbete 
och de synpunkter som framförts från Aktiespararna har i 
stort tillgodosetts. Aktiespararna ställer sig därför i stort 
bakom utredningens slutsatser. Bestämmelserna avses 
träda i kraft den 20 maj 2006.

Rådgivning
Medlemmarnas behov av rådgivning var under 2005 fort-
satt stor med närmare fem tusen behandlade ärenden. 
Behovet är som störst under deklarationsperioden samt 
inför årsskiftet. Behovet av rådgivning är störst inom 
aktiebeskattning och vid uppköpserbjudanden. Aktiespar-
arnas aktiejuridiska rådgivning sker per telefon, via e-post, 
brev och fax. 

I kontakten med medlemmarna framkommer att många 
har problem att deklarera sina aktieaffärer på grund av ett 
alltför komplicerat deklarationssystem. För att underlätta 
deklarationsarbetet tar Aktiespararna varje år fram Dekla-
ration Specialen, en mycket uppskattad produkt som pu-
bliceras i tidningen Aktiespararen. Aktiespararnas Intres-
sebevakning tillsammans med Aktiespararna Kunskap och 
Aktieinvest har tagit fram ett lätthanterligt skatteprogram. 
Avsikten är att programmet ska ersätta Aktiebeskattning 
Online samt kunna integreras i både analysprogrammet 
Hitta kursvinnare och Aktieinvestsystemet.

Internationellt samarbete 
Målet med Aktiespararnas internationella arbete är att in-
hämta och sprida kunskaper och erfarenheter samt påverka 
förutsättningar för aktiesparande positivt i såväl Sverige 
som utomlands, i första hand inom EU.

Harmonisering av lagstiftningen inom EU 
Arbetet med att skapa en gemensam fi nansiell marknad 
inom EU fortsatte under 2005. Aktiespararna var repre-
senterade dels inom ramen för det arbete som bedrivits 
inom CESR, som är den europeiska sammanslutningen av 
fi nansinspektioner, dels genom arbetet med att införa olika 
direktiv i den svenska lagstiftningen. Arbetet omfattade 
områden som handel med fi nansiella instrument, sharehol-
ders rights, transparensfrågor och take over-regler.

Euroshareholders
Euroshareholders arbete är främst inriktat mot lagstiftning 
och regelverk inom börs- och värdepappersområdet inom 
EU. Under 2005 höll Euroshareholders fyra generalför-
samlingar där främst problem kring avnotering av bolag 
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Planer inför 2006

Aktiespararna ska arbeta för att Svensk kod för bolags-
styrning accepteras och efterlevs av aktiemarknaden. 
Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy ska vidareutveck-
las bland annat vad gäller frågor som inte tas upp i ko-
den. En kombinerad bolagsstämmobevakare/analytiker 
har nyligen anställts och bolagsstämmobevakningen 
ska förstärkas genom nyrekrytering samt utbildning av 
samtliga bevakare.

Aktiespararna ska även arbeta för att förenkla för ak-
tieägarna att göra sin stämma hörd genom distansröst-
ning, enklare ägareregistrering och bättre kommunika-
tionsmöjligheter mellan ägare.

Aktiespararnas Skattepolicy ska uppdateras och 
opinion drivas för att skapa en aktiebeskattning som 
är till gagn för Sverige och alla dess medborgare. 
Aktiespararna ska arbeta för sparande med omplace-
ringsmöjligheter av fonder och enskilda aktier utan 
skattekonsekvenser. Utbildningar angående skatter och 
deklaration ska anordnas. Deklarationsbilagan ska tas 
fram till tidningen Aktiespararen och den årliga utred-
ningen av aktiebeskattningen inom EU/OECD-länder-
na genomföras.  

Genom styrelserepresentation i olika internationella 
samarbetsorganisationer, som World Federation of In-
vestors och Euroshareholders, bevakar Aktiespararna 
även det internationella arbetet med att tillvarata min-
dre aktieägares rättigheter. Arbetet inom EU har som 
mål är att skapa en integrerad fi nansmarknad.

Enligt styrelsebeslut bedrivs även aktiv bevakning 
och opinionsbildning inom fondområdet. Fondandels-
ägarnas intressen ska tillvaratas i enlighet med Aktie-
spararnas fondpolicy, till exempel genom möjlighet till 
fri omplacering och därmed ökad konkurrens vad avser 
fondavgifter.

Målet är också i fortsättningen att ge medlemmarna 
aktuell information genom rådgivning, via tidningen 
Aktiespararen och hemsidan samt att via pressmed-
delanden sända ut rekommendationer vid företagsaf-
färer. 

För att värva och behålla medlemmar ska informa-
tionen om Aktiespararnas opinionsbildande arbete gö-
ras mer målgruppsorienterat, det vill säga inriktat på 
betydelsen för den individuelle aktieägaren. 

diskuterades. Det blir allt vanligare att det uppköpande 
bolaget söker avnotera målbolagets aktier så snart som 
möjligt under ett pågående uppköp. Organisationen anser 
att säkerhetsåtgärder ska vidtas för att begränsa skadan för 
minoritetsaktieägarna. Det är viktigt att aktieägarnas eko-
nomiska och demokratiska rättigheter tillvaratas på bästa 
möjliga sätt. I Euroshareholders ingår 25 medlemsländer. 
Ordförande i Euroshareholders var under 2005 Lars Mil-
berg.

World Federation of Investors (WFIC) 
WFICs verksamhet är till största delen inriktad på utbild-
ning. De 22 organisationer i länder över hela världen som 
är medlemmar i WFIC möts en gång per år. Detta år hölls 
mötet i Toronto, Kanada. På agendan står främst utbild-
ningsfrågor och erfarenhetsutbyte. Brasilien och Thailand 
invaldes som associerade medlemmar. Ordförande i WFIC 
är Lars-Erik Forsgårdh.

Äganderätt 
Den enskilda äganderätten är grunden för ett demokratiskt 
samhälle och för en fungerande fi nansiell marknad. Ak-
tiespararnas arbete att stärka det äganderättsliga skyddet 
bedrevs liksom tidigare inom ramen för Ägarfrämjandet, 
vars uppgift är att öka förståelsen och respekten för det 
privata ägandet. Ägarfrämjandet har publicerat ett 20-tal 

skrifter som behandlar konkreta äganderättsfrågor. Ägar-
främjandet besvarade under året remisserna Svensk kod 
för bolagsstyrning (SOU 2004:46) och Näringslivet och 
Förtroendet (SOU 2004:47). En tjugotvåsidig folder med 
en introduktion till boken Äganderätten–Ansvar–Skydd 
producerades och sändes, förutom till medlemsorganisa-
tionerna, till samtliga riksdagsledamöter och massmedia. I 
foldern redogörs för sju konkreta äganderättsfrågor, häm-
tade direkt från vardagen. Aktiespararna är representerat i 
Ägarfrämjandets styrelse genom VD Lars-Erik Forsgårdh 
som vice ordförande.



13Aktiespararna 2005

Medlemsaktiviteter 

Aktiespararna ska säkerställa att medlemmarna fortlöpan-
de får tillgång till aktuell och för ett lönsamt aktiesparande 
ändamålsenlig information. Medlemmarna ska vara väl 
informerade om aktuella aktiviteter inom Aktiespararna, 
såväl centralt som lokalt. Det sker bland annat genom de 
aktieträffar, aktiedagar och andra evenemang som anord-
nas i samarbete med Aktiespararnas lokalavdelningar i de 
fyra regionerna. Årligen återkommande möten som anord-
nas från centralt håll är regionkonferenser och närområ-
desträffar. 

Medlemsaktiviteters verksamhet omfattar lokalavdel-
ningsverksamhet med aktieträffar, aktiedagar, Stora Ak-
tiedagen i november och aktiegolf. Förutom de ideellt 
arbetande i lokalavdelningarna arbetade 12 personer med 
Aktiespararnas Medlemsaktiviteter vid utgången av 2005.

Lokalavdelningsverksamheten
De 960 förtroendevalda ledamöterna i Aktiespararnas 150 
lokalavdelningar är en avgörande resurs. Lokalavdelning-
arna, som utgör basen för Aktiespararnas verksamhet, är 
fördelade på fyra regioner: Nord (21 avdelningar), Öst 
(43), Väst (44) och Syd (42). Inriktningen under 2005 var 
oförändrat antal lokalavdelningar och kvalitetssäkring av 
deras olika verksamheter. I takt med att börsläget förbätt-
ras ökar intresset för den lokala verksamheten. När för-
utsättningarna blir gynnsamma kommer nya lokalavdel-
ningar att bildas.

De engagerade ledamöterna i avdelningarnas lednings-
grupper bär upp den lokala verksamheten. Under 2005 ge-
nomfördes olika aktiviteter för att ytterligare stimulera och 
öka intresset.  

Årets förmån för ledningsgruppsmedlemmar var det av 
Aktiespararna Kunskap vidareutvecklade analysprogram-
met Hitta kursvinnare. En professionell version har tagits 
fram som alla ideellt arbetande personer får kostnadsfritt. 
Detta ökar kunskapen inom ledningsgrupperna till gagn för 
medlemmarna. Ytterligare utbildning och kompetensut-
veckling erbjöds vid regionkonferenser, närområdesträffar 
och vid årskongressen. Ny förmån erbjöds av Aktieinvest 
där ledamöterna kan handla aktier till rabatterade avgifter.

På många håll är intresset stort för att engagera sig för 
Aktiespararna. Närmare 120 nya ledningsgruppsledamöter 
utbildades under 2005. Nya former för ledningsgruppsar-
bete utvecklades i samarbete med Unga Aktiesparare.

Aktieträffar med fondinslag
Antalet träffar och deltagare ökade med 10 respektive 15 
procent under 2005. Nästan hälften av alla medlemmar 
deltog i en aktieträff under det senaste året. 1 060 aktie-
träffar genomfördes runt om i landet. Målet med minst 

fyra aktieträffar per lokalavdelning och år infriades mer 
än väl. Genomsnittet för landet ligger på sju aktieträffar 
per lokalavdelning. Linköpings lokalavdelning satte nytt 
deltagarrekord med 525 deltagare på en aktieträff.
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Aktiespararna har 150 lokalavdelningar runt om i Sverige. 
Över 1 000 aktieträffar anordnades under året.

Under året utvecklades aktieträffarnas innehåll mot fler 
fondinslag, där bland andra Odin Fonder, Skagen Fonder, 
HQ Fonder och AMF deltog. Uppsalas lokalavdelning ge-
nomförde en renodlad PPM-träff för intresserade av pen-
sionssparande. 

Intresset var stort för utbildningskvällar med analyspro-
grammet Hitta kursvinnare och förväntas öka ytterligare 
under 2006. Kvinnoträffar återkom med rekordmånga del-
tagare. 

Aktieinvest presenterade sin verksamhet på ett stort an-
tal aktieträffar och debattinslag, frågestunder och medver-
kan från deltagare ökade.         
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SEBs nya VD Annika Falkengren berättade om sina visioner för 
SEBs utveckling.

Ny varumärkesplattform
Under augusti diskuterades med 400 förtroendevalda på 
12 platser i landet det pågående förnyelsearbetet och ett 
föreslag till ny varumärkesplattform för Aktiespararna. 
Diskussionerna var livliga och gav många förslag till slut-
dokumentet, som presenterades på höstens regionkonfe-
renser.

I Aktiespararnas nya varumärkesplattform utgör led-
ningsgrupperna en viktig del när det gäller att utveckla 
och marknadsföra organisationen. Aktiespararnas med-
arbetaridé bygger på att alla, såväl ideellt arbetande som 
anställda, ska kombinera dokumenterad aktiekunskap och 
god pedagogik med ansvarskänsla, lyhördhet och ett starkt 
personligt engagemang. 

Under hösten togs ett utbildnings- och utvecklingspro-
gram fram för ledamöter i ledningsgrupperna. På närom-
rådesträffarna 2006 kommer första fasen i detta program 
att genomföras.

Regionkonferenser och närområdesträffar
Regionkonferenserna genomfördes som endagskonferen-
ser under september och oktober i Höllviken, Växjö, Gö-
teborg, Mariestad, Eskilstuna, Stockholm, Sundsvall och 
Luleå. Stadgeenligt nominerades ledamöter till förbundets 
valberedning. Andra viktiga inslag var diskussioner om 
Aktiespararna i framtiden, förnyelsearbetet, VD-rekryte-
ring och dialogen med förbundsstyrelsens ledamöter. Två 
nya seminarier erbjöds deltagarna: Så här marknadsför 
du Aktiespararna och Så här arbetar du med Aktieinvest. 
Speciellt inbjudna till regionkonferenserna var de lokala 
valberedarna som genomförde ett eget seminarium.

Aktiedagarna satte nytt rekord
Under året anordnades aktiedagar med investerarmässor 
i Sölvesborg, Jönköping, Kalmar, Lund, Karlstad, Lin-
köping, Gävle, Trelleborg, Växjö, Halmstad Falköping, 
Uddevalla, Stockholm, Göteborg och Umeå. Företags-
presentationer, börsinformation, paneldebatter, seminarier 
och aktietips stod på programmet och utställningar arrang-
erades. På aktiedagarna genomfördes även flera semina-
rier och debatter om fonder. Målet med aktiedagarna är att 
fånga upp aktieintresserade i ett större geografisk område 
och väcka nyfikenheten för att sedan besöka de lokala ak-
tieträffarna.

I Aktiespararnas regi genomfördes tio lunchmöten med 
tillsammans nära 800 deltagare. Lunchmötena erbjuder 
medlemmarna ett mervärde och stimulerar börsföretagen 
att direkt kommunicera med aktieägare genom samarbete 
med Aktiespararna och lokalavdelningarna. Lunchmöten 
ger också en möjlighet att utveckla och pröva ett nytt träf-
finnehåll. 

Visionsdag
Årskongressen 2005 genomfördes i Örebro efter ett helt 
nytt koncept. Förutom en ordinarie kongress med aktie-
dag, seminarier och investerarmässa genomfördes en Vi-
sionsdag i samarbete med Örebros lokalavdelning. 

Företag och organisationer med regional hemvist fick 
möjlighet att visa upp sig för en bredare publik. Denna bre-
dare ansats medförde ovanligt stort deltagande och många 
nya kontakter. Utan mycket stora insatser från Örebros 
ledningsgrupp skulle det omfattande programmet inte ha 
varit möjligt. 

VD Carl-Henric Svanberg presenterade Ericssons utveckling vid 
Stora Aktiedagen i Stockholm.
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Planer inför 2006

Målet är att öka antalet besökare på aktieträffarna med 
15 procent. Detta ska ske genom att förbättra aktieträf-
fens innehåll och inriktning, det vill säga intresseväck-
ande för många medlemmar, och bättre marknadsföring.

Lokalavdelningen ska tillsammans med regionen ta 
fram en markandsföringsplan för att skaffa fl er aktie-
träffdeltagare. Lyckade marknadsföringsaktiviteter ska 
spridas bättre och lokala massmedier förses med infor-
mation om Aktiespararna och den lokala verksamheten. 
40-årsjubiléet ska integreras i planen.

Utbildning ska erbjudas alla ledningsgruppsledamöter 
i enlighet med Aktiespararnas medarbetaridé för att få 
fl er engagerade och utbildade ledningsgrupper. För att 
klara av satsningen på aktiefonder och extern marknads-
föring ska minst en ny person per lokalavdelning rekry-
teras och introduceras i ledningsgruppsarbetet. 

Besökande företags aktieägare, kunder och personal 
i närområdet bör bjudas in till aktieträffar och kontak-
terna med banker, försäkringsbolag och andra lokala 

föreningar utökas. Interninformationen ska förbättras 
genom satsningar på ledningsgruppshemsidan och e-
postutskick. Regionerna och Aktiespararna centralt 
ska ge ledningsgrupperna stöd och erkänsla för utfört 
arbete. 

Förutom att presentera Aktiespararnas vision, verk-
samhetsidé och motto ska aktieträffar och aktiedagar 
ha inslag med aktiefonder. Renodlade fondkvällar, 
till exempel för PPM-sparare, ska genomföras på ut-
valda platser. Analysprogrammet Hitta kursvinnare 
ska fortsätta att lanseras tillsammans med informa-
tion om klokt aktiesparande och portföljtänkande ge-
nom Aktieinvests produkter.

Förutom Ekonomidagarna i samband med Aktie-
spararnas 40-årsjubileumskongress i mars kommer 
15 Stora aktie- och fonddagar att genomföras under 
året.

Den nya grafi ska profi len ska även föras ut till och 
börja användas i lokalavdelningarna under 2006.

Närområdesträffarna, som ägde rum på 21 platser under 
januari och februari, behandlade främst lokala frågor och 
lokalt erfarenhetsutbyte.

Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf
Arrangemanget fi rade 10-årsjubileum med det hittills 
största antalet deltagare. Närmare 1 500 aktieintresserade 
golfare spelade kvalspel på 22 platser runt om i landet. I 
fyra regionfi naler kvalifi cerade sig spelarna för fi nalen i 
Italien. Förutom att golfen ska vara en medlemsvårdande 
aktivitet är avsikten med tävlingen att bjuda in aktieintres-
serade golfare till aktieträffar och rekrytera nya medlem-
mar. Närmare 120 nya medlemmar rekryterades under 
2005 via Aktiespararnas Riksmästerskap i Golf.
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Tidningen Aktiespararen 

Tidningens övergripande mål är att skapa intresse för Ak-
tiespararna, intresse för att läsa tidningen genom att er-
bjuda information som medlemmarna har behov av. Till 
exempel att underlätta för läsarna/medlemmarna att göra 
bra, långsiktiga aktieaffärer. För att nå detta mål innehål-
ler tidningen ett brett och varierat utbud av artiklar som 
rör sparande i aktier och andra aktierelaterade instrument, 
främst fonder. Tidningen ska också fortlöpande i det re-
daktionella materialet erbjuda utbildning till medlem-
marna samt bilda opinion för de värden som Aktiespararna 
representerar. En avslutande sektion i tidningen innehåller 
medlemsinformation, med bland annat en sammanställ-
ning över kommande lokala aktieträffar.

Under året har informationen om fonder och fondspa-
rande successivt utvidgats i enlighet med Aktiespararnas 
förstärkta inriktning mot aktiefonder.

Tidningen har en fast anställd personal om sju personer, 
varav en på deltid. Dessutom arbetar en kvalifi cerad, fast 
knuten stab på frilansbasis. 

Den mycket uppskattade bilagan till marsnumret, Deklara-
tion Special, framställdes i samarbete med Intressebevak-
ningen. Spara i aktier-bilagan producerades och distribuera-
des tillsammans med november månads stornummer, som 
förutom till medlemmarna också skickades ut till 75 000 
aktieägare i samverkande bolag.

Toppbetyg av forskare
Aktiespararen fi ck toppbetyg av Erik Lidén, ekonomie 
doktor vid Handelshögskolan i Göteborg, som publicerade 
sin undersökning av köp- och säljråd. Undersökningens 
grundar sig på över 2 400 köp- och säljråd i ekonomitid-

... men från 
novembernumret 
fi ck tidningen en 
ny layout.

Fram till hösten 
2005 hade Ak-
tiesparen detta 
utseende ...

Tidningsåret 2005
2005 var ett synnerligen händelserikt verksamhetsår för 
Aktiespararens del. Byte av layoutprogram med tillhöran-
de utbildning av personalen och beslut om byte av tryckeri 
var två viktiga händelser under året. Men allra störst vikt 
lades vid det genomgripande förändringsarbete av tidning-
ens formgivning, bland annat med byte av tidningens logo-
typ, som genomfördes under hösten.

ningar under åren 1995–2003. Utfallet för rekommenda-
tionerna i Aktiespararen var 10 procentenheter bättre än 
för övriga tidningar på sex månaders sikt och 6,5 procent 
bättre på 12 månaders sikt. 

Erik Lidén konstaterade dessutom att de aktier som re-
kommenderas i Aktiespararen var mindre riskfyllda än 
marknaden i stort.

www.aktiespararen.se
Tidningens nätversion, www.aktiespararen.se, utvecklades 
positivt under året. Besöksfrekvensen ökade med cirka 25 
procent. Resurserna var dock förhållandevis knappa inom 
detta område vilket gör att tillväxtpotentialen, både när 
det gäller antalet läsare och annonsintäkter, bedöms som 
mycket god.

Fram till hösten 
2005 hade Ak-
tiesparen detta 
utseende ...

... men från 
novembernumret 
fi ck tidningen en 
ny layout.
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ökningen blev hela 25 procent, till 7,15 miljoner kronor. 
Aktiespararen stärkte därigenom sin marknadsposition 
bland ekonomimagasinen. 

Ekonomin
Nettokostnaden för tidningen utgör ungefär 6 kronor per 
nummer och medlem, inklusive Deklaration Special, Spara 
i aktier-bilagan samt tidningens tjänster på nätet. Genom 
den ständiga översynen har kostnaderna för tidningspro-
duktionen kunnat pressas ytterligare. Ett nytt tryckeriavtal 
leder till att produktionskostnaderna, allt annat lika, kan 
sänkas med cirka en kvarts miljon kronor på årsbasis.

Planer inför 2006

Efter höstens utvecklingsarbete av Aktiespararens 
innehåll, form och logotyp, införs en ny grafi sk profi l. 
Innehållet ska bli mer målgruppsinriktat, det vill säga 
möta olika individers och gruppers behov av informa-
tion och råd. 

Det opinionsbildande materialet ska ges en mer 
framträdande plats och tabellmaterialet får successivt 
en delvis ny utformning och nytt innehåll. Tidningen 
får ett tjockare omslagspapper i samband med tryck-

eribytet. Tabellerna i såväl tidningen som webben ska 
förbättras genom nya avtal med leverantörer av elek-
troniskt börsmaterial

För att ytterligare öka annonsintäkterna för såväl 
tidningen som nätupplagan ska bearbetningen av börs-
bolagen intensifi eras och fortsatt satsning ske på tema-
inriktade nummer.

Målet är att öka antalet läsare per exemplar av tid-
ningen ytterligare. 

Aktiespararens 
Deklarations-
Special används
av alla på mark-
naden.Spara i ak-

tier, bilagan i 
Aktiespararens 
stornummer i 
november, 
vänder sig spe-
ciellt till alla nya 
sparare.

 
Annonskonjunkturen
Annonsinkomsterna var även 2005 tidningens största 
intäktskälla. Den långsiktiga och systematiska bearbet-
ningen av presumtiva annonsörer resulterade i en kraftig 
ökning av annonsintäkterna och tidningens nya inriktning 
mot mer information om aktiefonder genererade en stark 
uppgång av annonsintäkter från fondbolagen. Den totala 

Upplagan
Aktiespararnas medlemsantal styr tidningens upplaga. 
Detta innebar ännu ett år med sjunkande upplaga, från 
78 200 exemplar 2004 till 73 000 exemplar för helåret 
2005. Räckvidden, det vill säga antalet läsare enligt un-
dersökningsföretaget Orvestos mätningar, ökade dock från 
154 000 år 2004 till 165 000, en ökning med 7 procent. 
Varje exemplar av tidningen läses av 2,4 personer, vilket är 
en i medlemssammanhang mycket hög siffra. 

Spara i ak-
tier, bilagan i 
Aktiespararens 
stornummer i 
november, 
vänder sig spe-
ciellt till alla nya 
sparare.

Aktiespararens 
Deklarations-
Special används
av alla på mark-
naden.
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Aktiespararna Kunskap

Ett av Aktiespararnas uppdrag är att utbilda medlemmarna 
i aktiekunskap. För- och nackdelar med olika aktieplace-
ringsstrategier, vikten av ett långsiktigt och kontinuerligt 
aktiesparande samt av att begränsa riskerna framhålls. Alla 
medlemmar ska ha möjlighet att förvärva de grundläggan-
de kunskaper som krävs för att genomföra aktieaffärer och 
ha kännedom om Aktiespararnas Gyllene regler. Alla med-
lemmar ska också ha möjlighet att förvärva den kunskap 
som krävs för att tillgodogöra sig ekonomisk information 
om börsbolagen och omsätta den i sina placeringsbeslut.

Medlemsutbildning
Genom utbildningsmodellen Aktiekunskap ABC får med-
lemmarna nödvändiga kunskaper för att kunna bedriva 
ett regelbundet och lönsamt aktiesparande. Aktiekunskap 
ABC marknadsförs genom studieförbunden, främst Med-
borgarskolan. Under 2005 utbildades 820 (800) aktiespa-
rare i Aktiekunskap, via studieförbunden.

Under 2005 påbörjades en omvandling av den nuvarande 
utbildningsmodellen Aktiekunskap ABC från traditionell 
lärarledd undervisning till digitalt baserad distansutbild-

Analysprogrammet Hitta kursvinnare är en av 
de viktigaste medlemsförmånerna.

Aktiespararnas nya satsning på aktier och fonder 
speglas av Aktie- och fondhandboken som produ-
cerades under året.

ning via en Internetplattform. Två av utbildningarna är nu 
färdiga – Aktier och fonder samt Hitta kursvinnare. Un-
der kommande år fortsätter arbetet med att ta fram ytterli-
gare Internetbaserade utbildningar. Under 2005 utbildades 
3 670 aktiesparare i aktiekunskap via det nya Internetba-
serade självstudiematerialet.

Programvaror
Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare möts av 
ett stort intresse bland medlemmarna. Cirka fem procent 
(4 600 personer) av medlemmarna är för närvarande ak-
tiva användare och på sikt är målet minst tio procent. Hitta 

Aktiespararna Kunskap erbjuder såväl traditionell utbild-
ning som böcker och programvaror. 

Verksamhet bedrivs inom följande områden: medlems-
utbildning, programvaror, förlagsverksamhet samt före-
tagssamarbeten.

Efterfrågan på programvaror, böcker och andra utbild-
ningsprodukter ökade något under 2005. Analysprogram-
met Hitta kursvinnare tenderar att bli en allt större del av 
verksamheten. Försäljningen totalt sett ökade med 6 pro-
cent jämfört med 2004. Aktiespararna Kunskap omsatte 
under året 4 087 (3 850) tkr. Aktiespararna Kunskap hade 
under året två anställda.
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kursvinnare säljs också utanför medlemskretsen som ett 
kombinationserbjudande med program och medlemskap 
tillsammans.

I programmet ingår moduler för fundamental aktieana-
lys, teknisk analys, portföljhantering samt nyckeltalssor-
tering. Programmet fi nns numera i två varianter, Bas och 
Pro. Båda varianterna innehåller de fyra grundmodulerna, 
men Pro innehåller dessutom fl er avancerade funktioner 
och mer data om företagen. 

På den särskilda hemsidan www.hittakursvinnare.se ges 
fördjupad kunskap kring användandet av programmet. Ge-
nom Aktiespararna Kunskap kan medlemmarna till rabat-
terat pris även köpa SPCS Skatt Privat, ett av marknadens 
bästa skatteprogram.
 
Förlaget
Aktiespararna Kunskap producerar och säljer böcker som 
dels används i Aktiekunskap ABC, dels säljs direkt till 
enskilda medlemmar och privatkunder. Utbudet innefat-
tar även utländska böcker, främst amerikanska. Merparten 
av försäljningen går genom den egna internetbokhandeln 
Kunskapsbörsen. 

Under 2005 har två nya egna böcker producerats: Hitta 
kursvinnare med Aktiespararnas Aktieanalys, samt Aktie- 
och fondhandboken. Bägge har fått ny layout med färgbil-
der och ett större format. Under året såldes 7 800 (11 800) 
böcker och 4 700 (4 600) Hitta kursvinnareprogram.

Företagssamarbeten
Informationssajten www.alltomaktier.se har tagits fram i 
samarbete med ett tiotal börsföretag. Avsikten med tjäns-
ten är att höja kunskapsnivån bland främst småspararna 
för att de därigenom ska kunna bedriva ett framgångsrikt 

Planer inför 2006

Under 2006 kommer arbetet att fortsätta med att ta fram 
ytterligare Internetbaserade utbildningar som vänder 
sig till medlemmar. Som komplement behålls under-
visningen via studiecirklar inom ramen för samarbetet 
med Medborgarskolan. 

Vidareutvecklingen av Analysverktyget Hitta kurs-
vinnare ska vara behovsorienterad och syftar till att 
göra verktyget mer lättgängligt för användaren, till 
exempel med ytterligare förbättringar i främst portfölj-
hanteraren. Portföljhanteraren anpassas också mot Ak-
tieinvests depåhanteringssystem. Det långsiktiga målet 
är att 10 procent av medlemmarna ska vara aktiva an-
vändare av Hitta kursvinnare.

Det under 2005 inledda samarbetet med SPCS/VIS-

MA kring skatteprogram fortsätter. 
Internetbokhandeln Kunskapsbörsen förändras vad 

gäller design av gränssnitt samt utrustas med nya funk-
tioner, som exempelvis direktbetalning via internet-
bank och kort. Dessutom planeras en integrering av 
Kunskapsbörsen i Aktieinvests webbplats, för att däri-
genom kunna erbjuda bokutbudet även till Aktieinvests 
kunder.

Under året planeras en ny bok om portföljförvalt-
ning, med inspiration från den amerikanska systeror-
ganisationen NAIC, en ny bok om att läsa och tolka 
årsredovisningar samt ett startmaterial för aktiespar-
klubbar. Det sistnämnda ska anpassa till Aktieinvests 
tjänster för aktiesparklubbar.

aktiesparande och bättre förstå aktiemarknadens förutsätt-
ningar. Den ska även fungera som en informationskälla för 
anställda inom börsbolagen.
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Aktiespararna Företagsutbildning 

Uppdraget för Aktiespararna Företagsutbildning är att in-
formera och utbilda fi nansmarknadens företag vilket i för-
längningen ska gynna den enskilda aktieägaren – Aktie-
spararnas medlemmar. Aktiespararnas Företagsutbildning 
utvecklar och genomför seminarier och kurser för börs- och 
fi nansmarknadens företag och till dem rådgivande företag. 
Utbildningarna arrangeras både som öppna endagssemina-
rier, längre kurser eller som skräddarsydda företagsinterna 
utbildningar. Vid utgången av 2005 var en person anställd 
på Aktiespararnas Företagsutbildning.

Aktiebolagslag. Den nya lagen, som ersätter den nuvaran-
de från 1975, träder i kraft 1 januari 2006. Syftet med den 
nya lagen är att skapa ett modernt och effektivt regelverk 
för svenska företag. Den nya Aktiebolagslagen innehål-
ler många nyheter och förändringar, är tydligare och mer 
användarvänlig än den nu gällande. Bolagen får en ökad 
handlingsfrihet då nya förfaringssätt blir möjliga. 

Under 2005 genomförde Aktiespararna Företagsutbild-
ning fl era seminarier som presenterat den nya Aktiebolags-

Planer inför 2006

Företagsutbildningen ser inför 2006 fram emot en 
fortsatt konjunkturuppgång och därmed en stabilare fi -
nansmarknad. Fler företag kommer att behöva utbilda 
personal inför de många förändringar som kommer 
inom regelverk och lagstiftning inom börs- och fi nans-
marknaden. Företagsutbildningen planerar bland annat 
följande kurser och seminarier inför 2006:

• Nya Aktiebolagslagen
• Investor Relation funktionen
• Hur man ordnar en bolagsstämma
• Strategiarbete i styrelse och ledning
• Bolagets väg till börsen
• Licensieringskurs inför SwedSecs test

Aktiespararna Före-
tagsutbildnings inbju-
dan till Nyhetsdagar.

Aktiespararna Företags-
utbildnings  inbjudan till 
seminariet Bolagets väg till 
en börs- eller marknads-
notering eller Strategi-     
arbete i styrelse och 
ledning.

lagen för börsbolagens styrelser och ledning. Föreläsare 
var Rolf Skog, som var Aktiebolagskommitténs sekrete-
rare under tio år. Rolf Skog är även adjungerad professor 
och Sveriges representant i OECDs förhandlingar om Cor-
porate Governance-principer.

I Aktiespararna Företagsutbildnings öppna kurs- och 
seminarieverksamheten genomfördes under året totalt 13 
(12) seminarier/kurser. Av dessa nyutvecklades seminarier 
om bland annat Nya prospektansvarsregler, IFRS – Update 
samt Ny lag om insiderregler.

Utbildningsmarknaden under 2005
Under närmare fyra år var utbildningsmarknaden en mark-
nad i nedgång. Kunderna fokuserade på kostnadsbespa-
ringar och rationaliseringar och sparade in bland annat på 
utbildningskostnaderna. Under 2004 började nedgången 
att plana ut. År 2005 vände konjunkturen för många av fö-
retagen och den ljusning som indikerades för utbildnings-
marknaden under 2004 visade sig stämma. 

Efter tio års arbete och fem års beredning, antog Reger-
ingen under året Aktiebolagskommitténs förslag till ny 

Aktiespararna Företags-
utbildnings  inbjudan till 
seminariet Bolagets väg till 
en börs- eller marknads-
notering eller Strategi-     
arbete i styrelse och 
ledning.

Aktiespararna Före-
tagsutbildnings inbju-
dan till Nyhetsdagar.
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Aktieinvest 

Aktieinvest FK AB, nedan kallat Aktieinvest, är ett av 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund helägt dotterdotterbo-
lag. Aktieinvest erbjuder aktiespartjänster anpassade efter 
medlemmars behov och Aktiespararnas grundläggande 
idéer. Tjänsterna erbjuds även en vidare krets. 

Verksamheten omfattar fyra områden: Aktieinvest 
Handel, Företagssamarbeten, Fondverksamhet och Emit-
tentservice. Aktieinvest Handel omfattar depåbaserat 
aktie- och fondsparande för privatpersoner. Fondverk-
samheten omfattar den egna indexfonden Aktiespararna 
Topp Sverige. Företagssamarbeten omfattar olika typer 
av aktiesparprogram i samarbete med noterade bolag. För 
emittenter erbjuder Aktieinvest administrativa tjänster vid 
exempelvis emissioner. 

Vid utgången av år 2005 sparade cirka 109 000 privat-
kunder genom Aktieinvest och Fondverksamheten. 

Antalet anställda uppgick vid utgången av 2005 till 26 
(25). Omsättningen uppgick till 40 (36) mkr och resultatet 
före bokslutsdispositioner till 0,2 (-3,2) mkr. 

kades kontinuerligt under 2005 med svenska och utländska 
aktier, fonder, börshandlade fonder samt modellportföljer. 
  
Aktieinvest Handel
Inom affärsområdet Aktieinvest Handel ingår fyra depå-
tjänster: Aktieinvest Bas, Aktieinvest Pension, Aktieinvest 
Junior och Aktieinvest Klubb. Gemensamt för dessa tjäns-
ter är att privatpersoner ges möjlighet att med mindre be-
lopp, genom långsiktigt och kontinuerligt sparande, bygga 
och underhålla en aktieportfölj med god riskspridning till 
låga kostnader. Aktieinvests kundstock minskade något 
under 2005. Att öka aktiviteten hos befi ntliga kunder och 
utökning av kundstocken prioriterades. 

Aktieinvest Pension
Aktieinvest Pension är en tjänst för avdragsgillt pensions-
sparande direkt i aktier inom ramen för individuellt pen-
sionssparande. Genom det nya systemet ges bättre stöd för 
spartjänsten och ökade utvecklingsmöjligheter. Pensions-
sparkunderna ges en unik möjlighet att vid sidan av det 
traditionella pensionssystemet spara till sin pension direkt 
i aktier med möjlighet till god riskspridning. Aktieinvest 
Pension hade vid årets slut 3 200 (3 300) depåer med inne-
hav. Avgiften för sparandet sänks från och med 1 januari 2006. 

 Aktieinvest Junior
Aktieinvest Junior är en tjänst som innebär ett rabatterat 
sparande till minderåriga. Aktieinvest Junior är en attrak-
tiv tjänst som hittills lockat över 6 000 kunder. I och med 
introduktionen av det nya depåhanteringssystemet har 
funktionen för minderårigas depåer förbättrats. Både för-
myndare och av förmyndarna utsedd person, till exempel 
en gåvogivare, kan ha insyn och dispositionsrätt över de-
pån. Det blir också möjligt att fl era gåvogivare sparar med 
autogiro till samma barn. 

Börs-SM
Börs-SM arrangeras av tidningarna Dagens Industri och 
Aktiespararen, som uppdragit åt Aktieinvest att adminis-
trera tävlingen.

Till tävlingsstarten år 2005 anmäldes 8 200 (9 225) port-
följer. Under tävlingstiden steg börsen med cirka  28 pro-
cent. Samtidigt som den bästa tävlingsportföljen steg med 
369 procent och många deltagare hade en positiv värde-
utveckling. En större kundundersökning bland nuvarande 
och tidigare deltagare i Börs-SM gjordes under 2005. Den-
na föranledde en rad förändringar inför 2006 års tävling. 
Bland annat en lägre insats om 5 000 kr i stället för som 
tidigare 10 000 kr, begränsat antal portföljer per deltagare 
samt tre fria omplaceringar under tävlingens gång.

Aktieinvest utvecklade 
under året fl era nya tjänster.

År 2005 präglades av en god konjunkturåterhämtning. 
Handeln på Stockholmsbörsen var mycket stark under 
hela 2005 med en kraftig indexuppgång. Kursuppgången 
för Stockholmsbörsen blev 32,6 procent (17,6) procent. En 
effekt av kursuppgången för Aktieinvest var ökad transak-
tionsaktivitet bland kunderna. Handelsfrekvensen var god 
under hela året vilket bidrog till att utfallet av courtage-
intäkter översteg föregående år med 24 procent. Andelen 
månadssparare växte successivt under året. 

Under år 2005 fattades en rad beslut med syfte att bredda 
Aktieinvests tjänster inom aktie- och aktiefondområdet. 
Aktieinvest erbjuder för närvarande både andelshandel och 
handel med hela börsposter. Tjänsten för börsposthandel 
kommer att utvecklas till att bli helt automatiserad under 
inledningen av 2006 och sortimentet kommer att breddas 
med ett fl ertal nya fonder. Sortimentet av värdepapper utö-

Aktieinvest utvecklade 
under året fl era nya tjänster.
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Kampanjinsatserna kommer att intensifi eras för att upp-
båda ett större intresse. Tillsammans med de beslutade för-
ändringarna och den positiva utvecklingen under 2005 kan 
intresset för tävlingen komma att öka. 

Företagssamarbeten 
Intresset hos noterade bolag för aktiebaserade incitaments-
program till personalen ökade under 2005. Aktieinvest er-
bjuder sedan fl era år samarbetsprogram som innebär att 
börsbolag kan starta återinvesteringsprogram för sina ak-
tieägare eller incitamentsprogram för personalen. 

Ett avtal tecknades under 2005 med ett större svenskt 
börsnoterat bolag om administration av ett aktiebaserat 
personalsparprogram. Funktionen utvecklades och samar-
betet startade under våren. 

institut. Aktieinvest erbjuder en exklusiv kanal för emis-
sioner och service till emittenter. Det kan vara alltifrån 
incitamentsprogram för personal till olika typer av emis-
sioner som registreras hos VPC. Lösningarna är mycket 
kostnadseffektiva. Under år 2005 genomfördes cirka tio 
uppdrag med gott resultat. 
 
Fondförvaltning 
Fondverksamheten förvaltar och administrerar indexfon-
den Aktiespararna Topp Sverige. Genom ett nettoinfl öde 
om cirka 66 mkr och i takt med att index steg ökade det 
förvaltade kapitalet till 866 (604 mkr). OMXS30-index 
gick under året upp med 29,4 procent och fonden med 32,9 
procent. Det aktiva ägaransvaret och de låga avgifterna är 
två unika egenskaper som sannolikt bidragit till att fonden 

Planer inför 2006

Den kontinuerliga utvecklingen av Aktieinvest kommer 
att fortsätta under år 2006. Det ska ske med hjälp av 
tydlig kommunikation och marknadsföring, där bola-
gets särskiljande egenskaper lyfts fram, samt med hjälp 
av nya funktioner. Dit hör exempelvis en automatiserad 

börsposthandelstjänst, utökat sortiment samt att index-
fonden Aktiespararna Topp Sverige görs tillgänglig på 
Internet. Aktieinvest räknar tack vare den kommande 
börshandelsfunktionen och det ökade utbudet av fon-
der med stigande handelsvolymer under år 2006. 

Aktieinvests VD Anna-Carin 
Söderblom och Tobias Öve-
lius, chef för Aktiespararna 
Topp Sverige, informerar 
besökare i Aktieinvests 
monter på Stora Aktiedagen 
i Stockholm.

Emittentservice
Den kompetens inom värdepappersadministration och 
aktiemarknadens regelverk som samlats inom Aktiein-
vest, samt de stora grupper som kan erbjudas att delta i 
ägarspridningar, gör att Aktieinvest är en mycket intres-
sant samarbetspartner för emittenter och andra emissions-

under hela 2005 hade ett positivt nettoinfl öde. 
År 2005 hade fonden en TKA (totalkostnadsandel) på 

0,31 procent vilken är bland de lägsta på aktiefondmark-
naden.  Avtal tecknades under året med Avanza och Fond-
marknaden med syfte att öka försäljningen. 
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Aktiespararnas Kapitalförvaltning

Målet för Aktiespararnas Kapitalförvaltning är att inom 
ramen för en given riskpolicy långsiktigt generera så stor 
avkastning som möjligt, för att därigenom bidra till För-
bundets och Servicebolagets löpande drift. Målet är att den 
totala avkastningen i genomsnitt över en rullande femårs-
period ska uppgå till minst 10 mkr per år. Därtill ska det 
totala kapitalet realt behållas intakt. Tillgängligt kapital i 
Förbundet och Servicebolaget ska placeras i värdepapper 
och likvida medel enligt placeringsreglerna nedan. Ut-
gångspunkt för aktieplaceringarna ska vara Aktiespararnas 
Gyllene Regler. 

Beslutsordning
Förbundets och Servicebolagets styrelse fattar beslut om 
förändringar i kapitalförvaltningsinstruktionen. Finans-
kommittén har det operativa ansvaret för att föreskrifterna 
följs och det ingår i Finanskommitténs uppgift att följa upp 
eventuella avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder. I Fi-
nanskommittén ska ingå ledamöter som utses gemensamt 
av Förbundets och Servicebolagets styrelse. Förbundets 
vice ordförande Johan Flodström är ordförande i kommit-
tén. Vidare ingår Jack Junel, ledamot av Aktieinvests sty-
relse samt Förbundets och Servicebolagets VD Lars-Erik 
Forsgårdh.

Placeringsregler
Placeringar i räntebärande medel ska normalt uppgå till 30 
mkr + 20 procent av det totala portföljvärdet. Hittills har 
dessa placeringar skett avista i svensk bank.

Hedgefonder med låg risk kan enligt vissa restriktioner 
uppgå till 15 mkr av den räntebärande delen av portföljen 

och högst 20 procent av den totala portföljens värde. Hit-
tills har 10 mkr placerats i hedgefonder.

Placering i aktier och aktieliknande instrument ska ske 
av den del av kapitalet som inte placeras i räntebärande 
medel eller hedgefonder. Med aktieliknande instrument 
avses aktiefonder, konvertibler och aktieindexlån. För när-
varande avser aktieplaceringarna enbart aktier som noteras 
på Stockholmsbörsens A- och O-lista.

Den utländska andelen av aktieportföljen får utgöra högst 
20 procent. Aktier får i enskilt företag uppgå till högst 10 
procent av totala värdepappersportföljens värde. Tills vi-
dare är placeringen i Avanza undantagen dessa regler.

Årets förvaltningsresultat
2005 års förvaltning var, i likhet med de två föregående 
årens, mycket framgångsrik. Den totala årsavkastningen 
uppgick till 68,7 procent (39,5 procent) på den del av kon-
cernens totala aktieinnehav som förvaltas av Finanskom-
mittén. Detta innehav var vid årets utgång värt 204 mkr 
(145 mkr). Innehavet i HQ fonder såldes i sin helhet under 
2005 till ett sammanlagt värde av 37,9 mkr. Innehavet i 
Avanza minskades med 20 procent till 1,2 miljoner aktier. 
Innehavet i Avanza förklarar till stor del det goda förvalt-
ningsresultatet. Även de övriga placeringarna har dock 
gett en högre totalavkastning än jämförelseindex (SIX-
RX), 36,3 (20,8) procent. Avkastningen på placeringen i 
hedgefonden uppgick till 9,4 procent för perioden 1 mars 
till och med 31 december 2005. Under året har aktier till 
ett värde av 36,1 mkr nettosålts för att dels omplaceras i 
räntebärande medel och hedgefond, dels fi nansiera den lö-
pande driften.
 

Avkastning 
Aktieförvaltning

Belopp i tkr Marknadsvärde Marknadsvärde Total 

2004-12-31 Nettoplaceringar Värdeförändring 2005-12-31 Utdelning avkastning %

Förbundet

Aktier 21 092 358 7 458 28 908 615 8 073 38,2

Servicebolaget

Aktier 123 866 -36 505 87 451 174 812 5 196 92 647 73,9

Summa 144 958 -36 147 94 909 203 720 5 811 100 720 68,7
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Marknadsföring och Medlemsservice 

Ett stort medlemsantal och en god ekonomi är en förut-
sättning för framgång när Aktiespararna driver olika in-
tressefrågor. Aktiespararna verkar därför för att öka med-
lemsantalet. Verksamheten omfattar medlemsvärvning, 
medlemshantering och service till medlemmarna med 
medlemsregistrering som bas. Fyra personer arbetar med 
marknadsföring och tre med medlemsservice.

Trots medvinden på börsen 2005 var allmänheten fort-
farande skeptisk till enskilda aktier och aktiefonder. Andra 
placeringsformer såsom räntefonder och aktieindexobli-
gationer attraherade däremot framgångsrikt spararnas in-
tresse. 

Statistik från VPC visar att det enskilda aktieägandet 
minskade med över 124 000 personer under 2005. Det 
breda aktieintresset lider fortfarande av sviterna från börs-
bubblan 2000 och har satt fortsatt press på Aktiespararnas 
medlemstal. Intresset hos erfarna aktieplacerare fortsatte 
däremot att vara stort vilket det ökande deltagarantalet på 
aktieträffar och aktiedagar vittnar om. 

Fler ständiga medlemmar, treårsmedlemmar och betalning 
via autogiro stärkte förnyelsetalen ytterligare. 

Svag nyrekrytering
Nyrekryteringen 2005 blev en besvikelse. Många värv-
ningsaktiviteter genomfördes men till låga avslutsvoly-
mer. Trots draghjälp av en stark börs ökade inte intresset 
hos fl ertalet att satsa på aktier. Förbundsstyrelsen fattade 
därför beslut om att göra en kraftfullare satsning på extern 
marknadsföring och att bygga upp en ny marknadsorga-
nisation. Utgångspunkten för marknadsföringen ska vara 
en ny varumärkesplattform och genom Aktiespararnas för-
djupade engagemang inom aktiefondområdet rikta sig mot 
nya breda målgrupper och anpassas till olika målgruppers 
behov.

Extern marknadsföring
Omfattande riktade kampanjer mot aktieägare i olika börs-
bolag genomfördes, bland annat Skandia och Boliden. 
Samarbetet ger möjlighet för Aktiespararna att informera 
om det kloka aktiesparandet med begränsning av riskerna 
och samtidigt erbjuda medlemskap. Andra kampanjer var 
annonsutbyten med ekonomitidningar, aktiviteter vid bo-
lagsstämmor, Internetannonsering, e-postmarknadsföring 
och medlemserbjudande till Aktieinvests kunder. Vid di-
rektmarknadsföringskampanjer prövades såväl snabbhets-
premier som ett utökat medlemserbjudande.

Ökat medlemsvärde
Ett nytt unikt medlemserbjudande har skapats genom att 
erbjuda en kostnadsfri grundutbildning samt gratis de-
påavgift under ett år för nya medlemmar. Aktiespararna 
Kunskap erbjuder utbildning genom boken ”Aktie- och 
fondhandboken” med tillhörande webb-utbildning. Ak-
tieinvest erbjuder en kostnadsfri depå första året så att 
medlemmarna stimuleras att komma igång med sparande 
i enskilda aktier. Till detta kommer tidningen Aktiespara-
ren, aktieträffar, aktiejuridisk rådgivning och alla andra 
medlemsförmåner.  

Ökade informationsinsatser genomfördes i tidningen, på 
hemsidan och i aviseringarna för att bättre kommunicera 
medlemskapets värde i linje med 2004 års medlemsunder-
sökning. För aktieträffarna och aktiedagarna togs speciella 
OH-paket fram för att bättre kunna presentera medlems-
förmånerna och Aktiespararnas verksamhet.

Genom de nya medlemskorten har möjligheten ökat att 
tydliggöra medlemsvärdet vid olika aktieträffar, aktieda-
gar, resor och andra evenemang. Genom att visa upp kortet 
kan medlemmen enkelt tillgodogöra sig sina medlemsför-
måner och se att medlemskapet lönar sig.

I Aktiespararnas kommunikationsbroschyr 
presenteras den nya visionen och verk-
samhetsidéen.

Stabilisering av medlemsantalet
Medlemsantalet 2005 minskade med 5,8 procent till 80 146 
(85 096). Efter en svag inledning av 2005 stabiliserades 
medlemsantalet under hösten kring 80 000 medlemmar. 
Glädjande är att ungdomarna vände sin medlemsutveck-
ling och ökade medlemsantalet till 7 107. Andelen tidigare 
års medlemmar som förnyade sitt medlemskap fortsatte att 
öka och är nu i nivå med förnyelsemålen på 85–90 procent. 
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Ny medlemsbroschyr som speglar Aktiespararnas 
nya vision: Ett aktierikare Sverige.

Starkare och attraktivare varumärke
En omfattande översyn genomfördes av Aktiespararnas va-
rumärke. Såväl Aktiespararnas förtroendevalda lednings-
grupper, styrelse, kommittéer och anställda medverkade. 
Aktiespararnas vision, verksamhetsidé, medarbetaridé och 
värdegrund har formulerats och ett nytt motto har tagits 
fram: Bevakar marknaden – Berikar människor. 

Aktiespararnas olika verksamhetsområden har samman-
fogats till en helhet – ett rikstäckande kompetenshus för 
alla aktieintresserade. I samband med varumärkesarbetet 
har en modernare grafi sk profi l arbetats fram där Aktiespa-
rarnas logotyper har fått ett och samma ansikte.

marknadsföringen ska därmed bli mer aktiv, enhetlig och 
effektiv. Webben blir också en central motor i marknadsfö-
ringen. Därutöver arbetar en marknadskoordinator och en 
projektledare på avdelningen 
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Ny webbplats och nytt nyhetsbrev 
Kommunikation baserad på Internet blir allt viktigare 
varför ett nytt projekt har startats med sikte att lansera 
en ny webbplats för Aktiespararna under andra halv-
året 2006. Målet är att skapa en enhetlig och gemen-
sam hemsida för Aktiespararnas olika verksamhetsom-

råden. Ett koncept för ett nyhetsbrev har tagits fram 
och Aktiespararnas nyhetsbrev kommer att lanseras i 
början av 2006. Detta är ett resultat av medlemmar-
nas önskemål om snabb information med hög kvalitet 
vilka har kartlagts genom undersökningar under hösten 
2005. 

Ny marknadsorganisation
I samband med Aktiespararnas satsning på marknadsfö-
ring byggdes en ny organisation för förbundets marknads-
föring upp under hösten. En ny marknadschef och en ny 
webbsamordnare anställdes. Marknadsföringen för hela 
förbundet samordnas genom en varumärkesansvarig och 
en koordinerad marknads- och aktivitetsplan. Den externa 

KRISTIANSTAD

Oförändrade medlemsavgifter
Medlemsavgiften för samtliga medlemskategorier var 
oförändrad under 2005. Fullbetalande medlemmar betalar 
365 kronor och vuxna familjemedlemmar 35 kronor. 

Som ett resultat av det minskade medlemsantalet sjönk 
medlemsintäkterna något jämfört med 2004 med 0,8 mkr 
till 21,9 mkr. Kostnaderna för marknadsföring/medlems-
service ökade under året till följd av ett intensivare nyrek-
ryterings- och återvärvningsarbete.

Några av Aktiespararnas ny logotyper .



26 Aktiespararna 2005

Förbundets beslutande organ

Årskongressen 2005
Söndagen den 10 april hölls årskongressen i Alnängssko-
lan i Örebro.  

Förbundsordföranden Sten Trolle välkomnade i sitt öpp-
ningstal mediernas närvaro och betonade att förbundet tål 
att granskas och skrivas om och har goda skäl att ge saklig 
och bra information. 

Före detta riksdagsmannen Elver Jonsson ledde för fjär-
de året årsmötesförhandlingarna.

Kongressen beslutade om ändringar av Aktiespararnas 
stadgar vad avser datum för kallelse till årskongress, an-
mälan av kongressombud och insändande av motion till 
kongressen samt att förslag till ändring av förbundsstad-

ledamöter av styrelsen utsåg kongressen Mats Ekberg, Ud-
devalla, Ulf Hugmark, Karlskrona, och Johan Johansson, 
Boden. Martin Petersson, Stockholm, fyllnadsinvaldes för 
en period om ett år.

I styrelsen omvaldes Inger Eriksson, Gällivare, Wictoria 
Häggström, Stockholm och Jan Sandström, Södertälje.

Till 2006 års kongress kvarstod dessutom Krister Eurén, 
Trelleborg, Johan Flodström, Stockholm, Lena Holm, Gö-
teborg, Kent-Erik Leander, Falköping och Bo G Lundberg, 
Eksjö. Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Günter 
Mårder, Sollentuna, och vice ordförande Lisa Hultin, Lin-
köping, till ungdomsförbundets representanter i förbunds-
styrelsen.

Kongressombud vid årskongressen 2005 i Örebro.

garna ska anges i kallelsen. Den viktigaste stadgeändring 
som beslöts gäller antalet i förbundsstyrelsen ingående 
styrelseledamöter. Kongressen beslutade att förbundssty-
relsen ska bestå av lägst 11 och högst 15 ledamöter. 

Fyra motioner ställda till årets kongress behandlades. 
Kongressen beslöt att medlemsavgifterna ska vara oför-
ändrade fram till den 30 juni 2006. Detta innebär att med-
lemsavgifterna varit oförändrade sedan år 2003.

En enig kongress ställde sig bakom ett uttalande som 
hade till tema förslag till åtgärder för ett aktierikare 
Sverige.

Styrelsen
Sten Trolle omvaldes av en enig kongress till styrelseord-
förande för ytterligare en mandatperiod om två år. Till nya 

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

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden 
som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt handlägga 
ärenden som styrelsen delegerar till arbetsutskottet.

I styrelsens arbetsutskott har ingått Sten Trolle, ordfö-
rande, Johan Flodström, vice ordförande, Wictoria Hägg-
ström, Bo G Lundberg och Jan Sandström. Arbetsutskottet 
sammanträdde fyra gånger under året.

Revisorer
Som en anpassning till de regler som gäller för revisorer i 



27Aktiespararna 2005

börsbolag lämnade Björn Fernström, Ernst & Young, för-
bundets revisor sedan 1992, efter ett förtjänstfullt arbete, 
sitt uppdrag. Till ordinarie revisorer valdes Jan Palmqvist 
och Martin Öqvist. Till suppleanter utsågs Jan Larsson för 
Jan Palmqvist och Elisabeth Werneman för Martin Öqvist. 
Samtliga kommer från Deloitte.

Utmärkelser
Aktiespararnas Stora Förtjänsttecken tilldelades Göran 
Ahlström, Hässleholm, Erik Jonsson, Svalöv, Lars-Olof 
Flink, Trelleborg, Bertil Mattsson, Alingsås, Berry Hol-
medahl, Säffle/Åmål, Jan Ahnberg, Jönköping, Sven Hen-
riksson, Strängnäs, Curt Ehner, Stockholm Kungsholmen, 
Gunnar Nilsson, Linköping, Kjell Lundström, Skellefteå 
och Bernt Larsson, Kiruna. Gemensamt för mottagarna är 
att de under många år framgångsrikt arbetat i sina respek-
tive avdelningar för att sprida Aktiespararnas budskap.

Bo Lindström, Örebro, tilldelades Merchantstipendiet 

förbundsordförande Sten Trolle.

underrubriken Jobb, Pengar & Framtid. Förutom stora na-
tionella börsbolag presenterades även företagandet i regio-
nen runt Örebro. 

Visions- & Aktiedagen, som hölls på Arena Conventum, 
invigdes av ordförande Sten Trolle och kommunstyrelsens 
ordförande Mats Sjöström. 

De besökande kunde välja bland tolv olika seminarier, 
tre debatter och elva företagspresentationer. Atlas Copcos 
VD Lars Engström, Lantmännens VD/koncernchef Bir-
gitta Johansson-Hedberg, E.ONs vice VD Jan Bengtsson, 
Axfoods vice VD Bodil Eriksson, Notes VD Erik Stenfors, 
Saabs vice VD Ingmar Andersson, Volvo Construction 
Equipments chefstrateg Fredrik Sigbjörnsson, Malmbergs 
Elektriskas VD Jan Folke, Clas Ohlsons VD Gert Karn-
berger, Bofors Defences VD Magnus Ingesson, Lundin 
Minings IR-chef Robert Eriksson, Billeruds finansdirektör 
Nils Lindholm och Securitas VD Thomas Berglund pre-
senterade sina respektive företag.

bland annat för att ha gjort en stor arbetsinsats inför Visions- 
och Aktiedagen i Örebro. 

Kjell Gunnarsson, Vetlanda/Sävsjö, blev vinnare av 
Stora Värvarpriset efter att ha återvärvat flest medlemmar 
under året och under årens lopp nästan varje månad funnits 
i topp bland värvarna.

Förbundets förtjänsttecken för anställda tilldelades Sture 
Gustavsson som arbetar med medlemsaktiviteter, bland 
annat Aktiegolfen. 

Aktiespararnas Visions- & Aktiedag
Aktiedagen i samband med årskongressen vidareutveckla-
des till Aktiespararnas Visions- & Aktiedag genom lokal-
avdelningens i Örebro framgångsrika arbete. Dagen hade 

Två debatter hölls under rubriken Hur klarar vi tillväxten 
och jobben?

I den första, med underrubriken Hur resonerar företa-
gen?, medverkade Lars Engström, Atlas Copco, Christer 
Henebäck, Bofors Defence, Andres Björe, Rolls Royce 
Marine, Lars Göran Eriksson, Esab, Kjell Unevik, Läns-
styrelsen, och Leif Sanner, Örebro Universitet. 

I den andra debatterade Göran Hägglund, Kristdemo-
kraterna, Göran Johnsson, Metall, Per Juth, Svenskt Nä-
ringsliv, Margareta Karlsson, Karlskoga kommun och Carl 
Bennet, Getinge, under rubriken Vad kan vi påverka?. Leif 
Vindevåg ledde debatten.  

På investerarmässan informerade 32 företag om sina res-
pektive verksamheter. 
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Presentation av styrelsen
Sten Trolle
Lund, född 1942. 
Ordförande. Invald 1996. Styrelseordförande 1997. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktiespararnas Service AB och Aktieinvest FK AB. 
Ordförande i Policy- och Framtidskommittén och Ersättningskommittén.
Utbildning: civilingenjör
VD för Forskarpatent i Syd. Ledamot i IVA. Styrelseledamot i PRV. 

Johan Flodström
Stockholm, född 1945.
Vice ordförande. Invald 1992.
Övriga uppdrag: AU-ledamot, ordförande i Finanskommittén och Stadgekommittén, ledamot av 
Bolagskommittén, Policy- och Framtidskommittén och Ersättningskommittén.
Utbildning: jur kand
Chefsjurist i Holmen AB till och med år 2005.

Wictoria Häggström
Stockholm, född 1974.
Invald 2003.
Övriga uppdrag: AU-ledamot, ledamot av Servicebolagets styrelse, Revisionskommittén och 
Företagsutbildningskommittén.
Utbildning: civilekonom. 
Ekonomichef på Svensk Handel.

Bo G Lundberg
Eksjö, född 1938.
Invald 1998.
Övriga uppdrag: AU-ledamot, ordförande i Lokalavdelningskommittén, ledamot av 
Företagsutbildningskommittén, Revisionskommittén och Redaktionsrådet.
Utbildning: civilekonom. 
Egen företagare. 
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Jan Sandström
Södertälje, född 1938.
Invald 1997.
Övriga uppdrag: AU-ledamot, ledamot av Servicebolagets styrelse, Policy- och Framtidskommittén, 
Kommittén för investerarskydd och konsumentfrågor och Marknadskommittén.
Utbildning: leg apotekare
Styrelseledamot av Independant Pharmaceutica AB, Senior Vice President Business Development 
& Licensing, Biolipox AB.
Tidigare Vice President Business Development & Patent Astra Pain Control och Director of Global 
Licensing, Astra Zeneca

Mats Ekberg
Uddevalla, född 1959
Invald 2005
Övriga uppdrag: ledamot av Bolagskommittén och Skattekommittén.
Utbildning: fil kand
Undervisar i redovisning och finansiering vid Högskolan Väst. Verksam inom AktieTorget Väst. 
Egen företagare.

Inger Eriksson
Gällivare, född 1949. 
Invald 1999.
Övriga uppdrag: ordförande i Medlemsutbildningskommittén, ledamot av Lokalavdelningskommittén
Utbildning: fil kand, ekonomi, juridik och organisation.
Styrelseledamot i IT Norrbotten AB, Styrelseledamot i Styrelseakademien Norr, Fullmäktigeledamot i 
Norrbottens handelskammare. 
Egen företagare, IT och Verksamhetsutveckling 

Krister Eurén
Trelleborg, född 1942.
Invald 1998.
Övriga uppdrag: ordförande i Revisionskommittén, ledamot av Bolagskommittén och Lokalavdel-
ningskommittén. 
Utbildning: Civilekonom. Diplomerad skattekonsult. 
Egen företagare. 
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Lena Holm
Göteborg, född 1951.
Invald 2004.
Övriga uppdrag: Ledamot av Policy- och framtidskommittén
Utbildning: marknadsekonom
Generalsekreterare i Majblommans Riksförbund
Styrelseledamot i Connect Väst

Ulf Hugmark
Karlskrona, född 1946.
Invald 2005.
Övriga uppdrag: ledamot av Policy- och Framtidskommittén.
Utbildning: civilekonom
Arbetar som konsult.

Lisa Hultin
Stockholm, född 1980
Invald 2005.
Övriga uppdrag: ledamot av Lokalavdelningskommittén och Företagsutbildningskommittén.
Vice ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund.
Utbildning: Internationella ekonomiprogrammet, Linköpings Universitet.
Arbetar som revisor inom Financial Services på KPMG.

Johan Johansson
Boden, född 1969.
Invald 2005.
Övriga uppdrag: ledamot av Lokalavdelningskommittén och Medlemsutbildningskommittén.
Utbildning: Teknologie licentiat, ekonomie magister.
Forskar och undervisar vid Luleå tekniska universitet om strategisk företagsledning och 
skapandet av uthålliga konkurrensfördelar.
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Kent-Erik Leander
Falköping, född 1953.
Invald 2002.
Övriga uppdrag: ledamot av Lokalavdelningskommittén.
Utbildning: licensierad och certifierad rådgivare
Certifierad förmögenhetsrådgivare i FöreningsSparbanken, Private Banking.

Günther Mårder
Sollentuna, född 1982
Invald 2004.
Övriga uppdrag: Ledamot av Medlemsutbildningskommittén.
Utbildning: Studier vid HHS 2003-2006
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i Sveriges Unga Aktie-
sparares Service AB. Kårordförande, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot Handelshög-
skolans direktion. Styrelseledamot stiftelsen Aktiefrämjandet. Egen företagare.

Martin Petersson
Stockholm, född 1976. 
Invald 1998.
Övriga uppdrag: Ledamot av Policy- och Framtidskommittén och Revisionskommittén.
Utbildning: Studier vid LTH 1995-2000.
Förbundsordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 1999-2005. Ordförande i Sveriges 
Unga Aktiesparares Service AB 1999-2005. Styrelseledamot i stiftelsen Aktiefrämjandet 2004-. 
Konsult och delägare i Hallvarsson & Halvarsson AB. 

Lars-Erik Forsgårdh
Södertälje, född 1942. 
Verkställande direktör sedan 1984.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Aktiespararnas Service AB. Styrelseordförande i Aktieinvest 
FK AB. Styrelseledamot i Börs-SM AB och Deponova AB. Ledamot av bland annat Bolagskommittén 
och Finanskommittén.
Utbildning: ekonomie doktor 
Ordförande i World Federation of Investors. Vice ordförande i Euroshareholders och Ägarfrämjandet 
samt ledamot i Market Participants Consultative Panel inom CESR, 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aksjonærforeningen i Norge. Styrelseordförande i 
Skogshöjd Handels- och Fastighets AB.
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Valberedning

Medlemsutbildningskommittén – övervakar och utveck-
lar Aktiespararnas 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 – svarar för beredningen av styrel-
sens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rap-
portering. 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 etcetera. Ordförande 
är Sten Trolle.

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

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

Styrelse, ledning och revisorer i Aktiespararnas 
dotterbolag
Ledamöterna i Aktiespararnas Service ABs styrelse är Jan 
Sparr, ordförande, Sten Trolle, vice ordförande, Jan Berg-
lund, Lars Bringert, Patrik Engellau, Wictoria Häggström, 
Jan Sandström och Margareta Theander. Lars-Erik Fors-
gårdh är VD i Servicebolaget. Styrelsen sammanträdde sex 
gånger under året. 

Revisorer är auktoriserade revisorerna Jan Palmqvist 
och Martin Öqvist och revisorssuppleanter auktoriserade 
revisorerna Jan Larsson för Jan Palmqvist och Elisabeth 
Werneman för Martin Öqvist. Samtliga kommer från Deloitte. 

Ledamöterna i Aktieinvest AB är Lars-Erik Forsgårdh, 
ordförande, Bo Hägg, Jack Junel, Håkan Gartell, Jan 
Sparr, Sten Trolle, samt Margareta Finnstedt Møller som 
invaldes i styrelsen vid en extra bolagsstämma under hös-
ten. Anna-Carin Söderblom var VD i Aktieinvest till och 
med 31 januari 2006. Styrelsen sammanträdde sex gånger 
under året.

Revisor är revisionsfirman Deloitte, med Jan Palmqvist 
som huvudansvarig, och auktoriserade revisorn Sussanne 
Sundvall, utsedd av Finansinspektionen.

Till ordinarie ledamöter av Aktiespararnas valberedning 
utsågs vid årskongressen Jan Ahnberg (ordförande), Jan 
Jönsson (region Syd), Hans von Braun (region Väst), Nina 
Norrgård (region Öst) och Ingrid Lindh (region Nord). 

Till suppleanter i valberedningen utsågs Leif Franzon 
(Syd), Lillemor Norlén Huss, (Väst), Rolf Karlsson (Öst) 
och Bernt Larsson (Nord). Nina Norrgård avgick under 
verksamhetsåret och suppleanten Rolf Karlsson trädde in 
i hennes ställe.

Kommittéer
Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds genom 
olika kommittéer. I samtliga kommittéer ingår represen-
tanter från förbundsstyrelsen.

Policy- och Framtidskommittén behandlar Aktiesparar-
nas övergripande policyprogram och ärenden av policyka-
raktär inom intresseområdena samhällsekonomi och aktie-
marknad. Ordförande är Sten Trolle.

Bolagskommittén – behandlar ärenden som rör de börsre-
gistrerade bolagens bolagsstämmor, emissioner och övriga 
affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktieäga-
res mellanhavanden med bolag och fondkommissionärer. 
Ordförande var Lars Milberg, som emellertid avgick under 
december. Till ny ordförande utsågs Gunnar Ek.  

Skattekommittén – behandlar skatteförslag och gällande 
skatteregler inom områdena kapitalskatter och företags-
skatter. Ordförande var Lars Milberg, som under december 
efterträddes av Gunnar Ek.

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

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

Lokalavdelningskommittén – övervakar och utvecklar 
lokalavdelningsverksamheten över landet samt ser till att 
samtliga lokalavdelningar bedriver verksamhet enligt Ak-
tiespararnas riktlinjer. Ordförande är Bo G Lundberg.

Marknadskommittén – ansvarar för marknadsföring av 
Aktiespararnas medlemsrekrytering och medlemsvårdan-
de åtgärder. Ordförande är Jan Berglund.



33Aktiespararna 2005

Organisation och personal

Förbundets och Servicebolagets organisation
Aktiespararnas organisation inklusive Aktiespararnas Ser-
vice AB omfattar fem verksamhetsområden. Under För-
bundet ligger Intressebevakning och Medlemsaktiviteter. I 
Servicebolaget ingår tidningen Aktiespararen, Aktiesparar-
na Kunskap och Aktiespararna Företagsutbildning. Mark-
nadsföring/Medlemsservice och Ekonomi/Administration 
är gemensamma för Förbundet och Servicebolaget. 

Varje verksamhet leds av en verksamhetschef som till-
sammans med VD ingår i en ledningsgrupp. De fl esta med-
arbetarna är anställda både i Förbundet och i Servicebola-

get. En med Aktieinvest gemensam IT-avdelning ansvarar 
för underhåll och support av all dataverksamhet. Antal 
medarbetare som anges i rutorna nedan gäller per den 31 
december 2005.

Aktieinvests organisation
Aktieinvest FK AB, Aktieinvest, är ett helägt dotterbolag 
till Servicebolaget. Verksamheten omfattar fyra områden: 
Aktieinvest Handel, Företagssamarbeten, Emittentservice 
och Fondverksamhet. Därutöver fi nns stabsfunktioner så-
som IT, Marknad och Ekonomi. 

INTRESSE-
BEVAKNING
Gunnar Ek

3 medarbetare

MEDLEMS-
AKTIVITETER/

SERVICE
Claes-Göran Olsson

11 medarbetare

AKTIESPARAREN
Gunnar Johansson

6 medarbetare

AKTIESPARARNA 
KUNSKAP

Christophe Génetay
1 medarbetare

AKTIESPARARNA 
FÖRETAGSUTB.

Viveca Wallén

EKONOMI/
ADMINISTR.

Jan Matti
7 medarbetare

FÖRBUNDET/SERVICEBOLAGET
VD Lars-Erik Forsgårdh

Förbundssekreterare Sonja Callmer Olsson

MARKNADS-
FÖRING

Thomas Bergbom
3 medarbetare

AKTIESPARINVEST
VD Anna-Carin Söderblom

COMPLIANCE
OFFICER

Teresa Schechter
0,5 tjänst

EKONOMI
Malin Tydal

1,5 medarbetare

MARKNAD
Andreas Johansson

11 medarbetare

IT/SYSTEM
Annika Tholander

2 medarbetare

AKTIEINVEST 
FRONTOFFICE
Joakim Bornold
4 medarbetare

AKTIEINVEST 
BACKOFFICE

Gunnar Dahlman
5 medarbetare

FOND/HANDEL
Tobias Övelius
1 medarbetare

FÖRETAGS-
SAMARBETEN

VD/Marknad
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Förbundets och Servicebolagets personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 41 personer va-
rav en var föräldraledig på halvtid. 
Årets medarbetarundersökning visade en svag försämring 
vad gäller nöjd medarbetarindex från 3,10 till 2,99 på en 
skala 1 – 4.

Bland de anställda inom Förbundet och Servicebolaget 
har 51 procent högskole- eller universitetsutbildning. 

Åtta personer ingår i koncernens ledningsgrupp varav 
två är kvinnor. 

Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventionera-
de träningsmöjligheter samt möjlighet till subventionerad 
massage. 

Det är en jämn åldersfördelning bland personalen. Per-
sonalhandbok och jämställdhetsplan uppdaterades under 
året.

Medelantal för 2005 2004
Antal anställda 40 38
• varav kvinnor % 50 47
Genomsnittligt antal anställningsår
• Förbundet 9,5 9,8
• Servicebolaget 5,7 5,2

Förbundets personal på väg till julfesten 2005.

Sjukfrånvaro inom Förbundet och Servicebolaget
l 2005 2004
Total sjukfrånvaro (%) 2,04 1,19
• sjukfrånvaro för män 0,94 0,19
• sjukfrånvaro för kvinnor 1,1 1,00
• anställda –29 år 0 0
• anställda 30 – 49 år 1,1 1,05
• anställda 50 år – 0,94 0,14

Aktieinvests personal
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 26 varav 4 var 
föräldralediga. Bland de anställda har 58  procent högsko-
le- eller universitetsutbildning. Tio medarbetare är licen-
sierade enligt Swedsecs regler om licensiering av aktörer 
på den svenska värdepappersmarknaden. Genomsnittsål-
dern är 36 år. En jämställdhetsplan finns.

Medelantal för  2005 2004
Antal anställda 20 20
• varav kvinnor % 55 60
Genomsnittligt antal 
anställningsår 5,9 5,6
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Förvaltningsberättelsen

Väsentliga händelser under året
• Ny vision, verksamhetsidé och 
 kommunikationsplattform
• Start av Aktiespararnas förnyelseprogram
• 450 bevakade bolagsstämmor
• Stora framgångar med fullmaktsinsamling i 
 Skandia
• Ökad aktivitet i lokalavdelningarna 
 – 1 060 aktieträffar och 16 Stora Aktiedagar
• Aktiespararen ger lönsamma analyser enligt 
 vetenskaplig undersökning
• Webbaserad aktie- och aktiefondutbildning 
 introduceras
• Ökad volym och omsättning hos Aktieinvest
• Fortsatt stark ekonomi tack vare framgångsrik 
 kapitalförvaltning
• Antalet medlemmar minskade med 
 5,8 procent till 80 146

Ekonomi
Den upprättade koncernredovisningen omfattar Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterbolaget Ak-
tiespararnas Service AB, dotterdotterbolaget Aktieinvest 
FK AB, Aktieinvests dotterbolag Deponova AB, Aktiespa-
rarnas Investerings AB, samt Aktiespararnas Intresse AB. 
De två senare bolagen bedrev ingen verksamhet 2005.

Koncernens intäkter var 85,2 (79,7 ) mkr. Koncernens 
resultat efter fi nansiella poster var 78,2 (25,9) mkr, varav 
96,1 (41,3) mkr avser realiserad och orealiserad värdeför-
ändring av fi nansiella instrument. Kostnader av engångs-
natur om 5,3 mkr belastar resultatet. I enlighet med Års-
redovisningslagens regler ingår från och med 2004-01-01 
förändringar i marknadsvärdet för samtliga marknadsno-
terade fi nansiella instrument i resultaträkningen. Koncer-
nens resultat efter skatt förbättrades från 16,6 mkr år 2004 
till 61,9 mkr 2005.

Förbundets intäkter var 33,9 (31,2) mkr. Förbundets re-
sultat efter fi nansiella poster var 4,3 (4,4) mkr, varav 8,1 
(3,5) mkr avser realiserad och orealiserad värdeförändring 
av fi nansiella instrument. Kostnader av engångsnatur om 
4,5 mkr belastar resultatet. Förbundets resultat efter skatt 
var 3,0 (3,9) mkr. 

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 
58,0 (39,7) mkr. Förbundets och Servicebolagets likvida 
medel uppgick vid årsskiftet till 33,6 (24,3) mkr. Aktiein-
vests likvida medel var 24,3 (15,3) mkr. Det egna kapitalet 
i koncernen ökade från 171,7 till 233,6 mkr.

Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var vid 
årsskiftet 216,9 (146,8) mkr. En fi nanskommitté under 
överinseende av styrelserna i Förbundet och Servicebola-
get ansvarar för koncernens samlade placeringar. En pla-
ceringsinstruktion fastställd av Förbundets och Servicebo-
lagets styrelser utgör grund för fi nanskommitténs arbete. 
Den totala avkastningen på koncernens aktieinnehav upp-
gick under 2005 till 68,7 (39,5) procent.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets vinst på 3 031 360 kr balanseras 
i ny räkning. Inga avsättningar till bundna fonder föreslås. 
De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 11 893 
tkr varav orealiserade vinster i fi nansiella anläggningstill-
gångar påverkat de fria vinstmedlen med 3 004 tkr. Totalt 
eget kapital i koncernen uppgår till 233 572 tkr. Disponibla 
vinstmedel uppgår till 213 186 tkr varav 86 797 tkr utgörs 
av orealiserade värdestegringsvinster i fi nansiella anlägg-
ningstillgångar. Beträffande koncernens och Förbundets 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande re-
sultat- och balansräkningar, kassafl ödesanalyser samt till-
läggsupplysningar.

Aktiespararens TS-kontrollerade upplaga sjönk från 
78 200 år 2004 till cirka 73 000 för helåret. Antalet läsare 
ökade dock med sju procent till 165 000. Annonsintäkterna 
ökade med 25 procent till 7,15 mkr.

Aktiespararna Kunskaps försäljning av utbildningar och 
böcker ökade något jämfört med år 2004 och uppgick till 
4,1 (3,9) mkr. 820 (800) av Aktiespararnas medlemmar 
utbildades i aktiekunskap. Cirka 4 700 medlemmar köpte 
analysprogrammet Hitta kursvinnare under året. 

Företagsutbildningen genomförde totalt 13 (12) seminarier.
Omsättningen i Aktieinvest uppgick till 40 (36) mkr och 

resultatet efter fi nansiella poster uppgick till 0,2 (-3,2) mkr. 
Avskrivningar 4,1 (4,1) mkr och systemkostnader 3,3 (4,5) 
mkr har belastat resultatet. Vid utgången av 2005 hade Ak-
tieinvest totalt cirka 109 000 kunder.

Det förvaltade kapitalet i indexfonden Aktiespararna 
Topp Sverige ökade under 2005 från 604 mkr till 866 mkr. 
Avkastningen på en fondandel uppgick till 32,9 procent.

Aktiespararna uppdrog åt konsultfi rman Bohlin & 
Strömberg att undersöka om Aktiespararna särskiljer sig 
från andra likartade intresseorganisationer avseende re-
sursdimensionering och produktivitet. Nyckeltalsjämförel-
ser har gjorts med åtta organisationer. Bohlin & Strömberg 
fann att Aktiespararna i förhållande till jämförelsegruppen 
har både en något högre produktivitet och något högre 
effektivitet. Bohlin & Strömberg fann således inte några 
indikationer på att Aktiespararna har en feldimensionerad 
organisiation i förhållande till verksamheten.


