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Kommentar till artikel i Aktiespararna!
Bernt L Eklund
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Det verkar ha funnits en PAMP-kultur inom SCA. Sverker Martin-Löf har jobbat länge
inom SCA o har varit den "starka" kraften. Det är märkligt hur man låtit företrädare
för "misslyckade" företag få styra inom SHB-sfären. Sverker har haft stor hjälp av sin
radarpartner Anders Nyrén. Som VD för Industrivärden bär han också ett stort
ansvar för det som pågått inom SCA. Anders kommentar om flygresorna med
privatjet "inget lyxliv". Bland hans överklasskompisar kanske det inte är det. Vanliga
svenskar reagerar mycket starkt på dessa överdrifter! Överdådiga representationer
via jakt är ytterligare en överdrift! VIKTIGT att rösta emot ANSVARSFRIHET för
Sverker o Anders som är ansvariga för denna KULTUR!!!
Bernt L Eklund, mycket upprörd livstidsmedlem

Artiklar, se följande sidor!
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Lundberg vägrade svara
Det fanns bara ståplats kvar i Grand Hotels vinterträdgård när Handelsbanken hade
stämma. Uppemot 1000 aktieägare fanns i lokalen för att försöka förstå Industrivärdens
och Fredrik Lundbergs nästa steg i den skadskjutna sfären.
Stämman var rörande överens om att banken lagt ännu ett glänsande resultat bakom sig.
Per Boman beskrev den decentraliserade modellen med kontorschefen som spindeln i nätet
och det trägna arbetet med att starta nya kontor, under senare år till stor del i
Storbritannien och Holland.
Han betonade långsiktigheten. Storbritannien beskrevs som ett 30-årigt projekt där man nu
klarat av de första tio åren. Ett Handelsbankskontor beskrevs som etablerat efter 25 år då
kunderna tycker att ”banken, ja den har väl alltid funnits där”.
Carl Rosén från Aktiespararna hyllade bankens årsredovisning och affärsmodellen. ”Ännu
har ingen bank i världen lyckats kopiera bankens magiska formel”.
Det som gjorde honom mer orolig var de problem som huvudägaren Industrivärden ställt
till med de senaste åren. Han beskrev Aktiespararnas kritik av att många av bankens
styrelseledamöter hade för mycket att göra, den panikartade rockaden dagen före
bolagsstämman före förra årets stämma och efterdyningarna efter SCA-affären.
Speciellt allvarligt var naturligtvis att Industrivärden tagit bankens utmärkta vd för att staga
upp SCA som ordförande. Med Boman som ordförande får banken sin sjätte ordförande
sedan millennieskiftet.
Rosén ställde tre frågor till Fredrik Lundberg; ”vad har du dragit för slutsats av de gångna
årens händelser, är det dags att bryta upp kosägandet efter dessa halsbrytande manövrar
eller vad tänker ni införa för kontrollmekanismer för undvika framtida vänskapskorruption
och maktmissbruk?”
Svaren från Lundberg var mycket svävande och Rosén kunde efter detta bara vädja till
huvudägarna. ”Ställ inte till det för oss ägare i Handelsbanken igen. Gör om och gör rätt”
Aktiespararna reserverade sig mot nomineringen av Anders Nyrén därför att han varit
inblandad i samtliga affärer som påverkat bankens styrelse negativt.
Per Boman fick två rungande applåder för att han avstått sin anställning i banken och de
miljoner det innebar.
Länk: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Lundberg-vagrade-svara/
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Carl Roséns hårda ord om Anders Nyrén
Av: TT / Affärsvärlden
Publicerad 25 mars 2015 17:15
Det var stundtals hårda tongångar på Handelsbankens årsstämma och Aktiespararnas
ordförande Carl Rosén framförde svidande kritik mot bankens avgående ordförande
Anders Nyrén.
Någon tvekan om ansvarsfrihet för styrelsen uppstod dock aldrig. Till ny styrelseordförande
valdes som väntat bankens avgående vd Pär Boman.
Kritiken på stämman tog avstamp i de omstridda flygresorna med SCA:s affärsflygplan och
korsägandet mellan Industrivärden, SCA och Handelsbanken. Mest högljudd var
Aktiespararnas ordförande Carl Rosén, som var särskilt kritisk mot att avgående ordförande
Anders Nyrén blir kvar i styrelsen.
– Det är helt okej att göra fel, men man kan inte göra fel hur många gånger som helst,
speciellt inte om man sitter på en så viktig position, säger han.
Rosén tycker det är tydligt att flyghärvan i SCA slår mot Handelsbanken, som i och med
utrensningen i sfärens topp nu får sin sjätte ordförande på 15 år.
Han tillägger att problemen härrör från korsägandet i sfären.
– I ett normalt företag finns det alltid en tydlig uppdelning mellan ägare, styrelse och
ledning. I ett korsägt bolag är det oklart vem som äger vem.
– Kontrollmekanismerna som finns i ett normalt bolag är borta i ett korsägt bolag.
Anders Nyrén tillbakavisar kritiken.
– Det finns säkert problematik kring korsägandet. Men jag tycker också att man glömmer
bort vad det har skapat för möjligheter, nämligen en stabil ägarsituation som skapar
möjlighet att agera långsiktigt. Det är till gagn för bankens ägare och utvecklingen av
bolaget, säger han.
Nu får Nyrén nöja sig med att vara vanlig ledamot i bankens styrelse framöver. Men han ser
inte reträtten som något bakslag i karriären:
– Man kan inte vara allting, överallt, på en och samma gång.
– Nu har jag av valberedningen blivit föreslagen att bli ordförande i Industrivärden. Då kan
jag inte också vara ordförande i banken. Det tar för mycket tid och det är inte lämpligt med
tanke på diskussionen om korsägandet, för då blir det för mycket makt på en person.
Handelsbankens nyvalde ordförande Pär Boman tillhör dem som följt med på SCA:s
flygresor, närmare bestämt 17 stycken.
Har ditt namn svärtats ned av det här?
– Det är klart att det i någon mening har påverkat bilden, självklart. Men låt oss nu avvakta
utredningarna, säger Boman.
Av: TT / Affärsvärlden
Länk: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3896284.ece
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