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----- Original Message ----From: Bernt Eklund
To: Christina Löfdahl (till styrelsen för Industrivärden)
Sent: Saturday, July 02, 2011 10:05 AM
Subject: Re: Ansvarsfrihet för styrelsens ordförande
Tack för ditt svar!
Jag tror på en kraftig nedgång på börsen. Jag har varnat Handelsbanksgänget två gånger och
styrelseordförande Sverker Martin-Löf har varit med vid bägge tillfällena. Får jag rätt och Sverker
låter bli att minska belåningen för IV så kommer han att få avsluta sin långa och fina karriär
i vanära. Jag har starka skäl för min tro på nedgång och ingen har varit intresserad av att få
veta mer om min uppfattning. Jag har varit beredd på att gratis lägga ner några veckors arbete
för att sedan göra en presentation och delta i en diskussion med Handelsbankens experter.
Jag har som hobby följt börsen de senaste 35 åren. Detta innebär att jag har stora matematiska
och nationalekonomiska kunskaper för att göra min bedömning om börsen. Jag prickade
vändningen på börsen 2003 på exakt rätt dag i mars. Jag såg nedgången på Hong Kong-börsen
i oktober 2007. Vid vändningen i oktober 2008 var jag något tidig och det blev ytterligare en liten
nedgång på Stockholmsbörsen innan vändningen kom. Jag är ändå nöjd med timingen. Jag var
ganska övertygad om att högst punkten skulle ske i samband med årsskiftet 2010/2011. Den
högsta punkten ligger just nu några veckor in i januari så även här lyckades jag bra.
Alla är glada över lösningen med Grekland just nu men det är bara besparingarna och
finansieringen som är klar. Skulderna finns kvar. Politikerna har mycket stor prestige i EMU, så
de kommer sannolikt att hålla fast vid detta tills Tyskland har finansierat skulderna för de andra
hårt skuldsatta länderna. Nästan alla länder i EU går med underskott. När Tyskland har
finansierat tillräckligt mycket så kommer deras kreditvärdighet att ifrågasättas och därmed
kommer EMU-projektet att kollapsa. Det finns enstaka politiker som är sparsamma, t.ex.
Gunnar Sträng, Göran Persson och Anders Borg. Normalt är politikerna slösaktiga och använder
skattemedel för dyra projekt för att bli populära och därmed återvalda.
Hela tanken med EMU är feltänkt! Det finns inga politiker som tar ekonomiskt ansvar förutom
när "marknaden" tvingar dem. Konsumtions- och låneekonomin har nått sin slutpunkt. Politiska
kompromisser görs när man vill ha igenom flera ekonomiskt tveksamma projekt. Idrottsparken
i Norrköping är ett typiskt exempel på ett vansinnigt projekt som genomfördes eftersom MP fick
igenom sitt krav på en utbyggnad av spårvagnarna (ett dyrt och vansinnigt skrytprojekt när man i
stället kan satsa på etanol- eller biogasbussar).
Liberalism handlar om fri konkurrens och jag förstår inte hur man föreslå en valutaunion när
rörliga växelkurser tvingar politikerna att ta ekonomiskt ansvar. Tyskland har alltid för en försiktig
ekonomisk politik och har under en lång tid haft en stigande växelkurs. Medelhavsländerna har
alltid fört en lättsinnig ekonomisk politik och därmed haft vikande växelkurser.
Nästa år kommer jag att föreslå att styrelseordföranden nekas ansvarsfrihet! Jag kommer även
att föreslå mig själv som ny styrelseordförande! Ni kan läsa min meritförteckning på min
personliga hemsida www.MVU.se. De senaste tio åren har jag ägnat mig åt personlig utveckling
och studier på heltid. Ni kan läsa mitt förslag till filosofi (Världens bästa samhälle) och mitt
utkast till doktorsavhandling om EMU på min hemsida.
Vi syns på bolagsstämman nästa år!
glad sommar
önskar
Bernt L Eklund
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PS! Jag kritiserade Markus Wallenberg på bolagsstämman för Electrolux och föreslog mig
själv som ny styrelseordförande! Jag utmanade honom på VASAloppet men han vågar nog
inte ställa upp mot en "sjukpensionär". VD Anders Nyrén verkade ganska otränad och
överviktig och Sverker är ju gammal så de verkar inte vara någon utmaning. Markus och
en del av de andra direktörerna såg faktiskt ganska vältränade ut! DS!
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