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Att föregå med gott exempel är förtroendeskapande. Det borde Altor och Bure ta till 
sig avseende styrelsen i Carnegie. Tids nog tar Finansinspektionen ändå tag i det. 
Styrelsen som utsågs i samband med att Altor och Bure tog över investmentbanken 
våren 2009 och numer även inkluderar HQ Bank går nämligen i otakt med tiden. Sett 
var och en för sig finns inget att invända mot riskkapitalisterna Harald Mix och 
Fredrik Strömholm från Altor liksom finansmännen Björn Björnson och Patrik 
Tigerschöld från börsnoterade Bure. Carnegies styrelse har därtill toppats med Arne 
Liljedahl och Fredrik Cappelen, tidigare ekonomichef i Nordea respektive vd för 
börsnoterade Nobia. 

Sedda som grupp blir däremot intrycket ett annat. Styrelsen kännetecknas av 
likformighet. Riktigt oberoende ledamöter saknas. De fyra från Altor och Bure 
representerar finansiella placerare med mer eller mindre samma placeringshorisont 
och hårda fokus på hög avkastning på satsat kapital. Samtidigt är Liljedahl ledamot i 
det av Altor delägda Lindorff och Cappelen är ordförande i Byggmax, ägt av Altor. 

Finansinspektionen brydde sig inte nämnvärt om begreppet grupptänkande när 
styrelsen en gång godkändes. Finansinspektionens regelverk påtalade bara att det 
ansågs önskvärt att ha externa ledamöter för att förstärka styrelsens kontrollfunktion 
(SFFS 2004 § 9). 

Men tiderna förändras. I London såväl som Bryssel funderas det i banor som att 
finansiella institutioner inte bara ska gå i aktieägarnas, ibland kortsiktiga, ledband 
utan även tydligt förhålla sig till bolagets övriga intressenter, liksom till bolagets roll 
för samhället i stort. 

Detta har vår svenska Finansinspektion, FI, fångat upp. När jag i förra veckan 
samtalade med Martina Jäderlund, chef på bankenheten på FI, sa hon att det är viktigt 
att banker kan agera tillräckligt självständigt för att kunna ta hänsyn till eventuella 
intressekonflikter som berör exempelvis kunder och ägare. Enligt Martina Jäderlund 
är regelverket som det nu ser ut otydligt och kan behöva ses över. 

Rättsligt finns det fortfarande inget att anklaga Altor och Bure för. Å andra sidan 
finns kompetenta oberoende ledamöter i Carnegie Fonder, just för att tillgodose andra 
intressenter än ägarnas, så som lagen kräver. 

Mäklarfirmorna Öhman och Penser har också från ägarna oberoende ledamöter, och 
det alldeles frivilligt. 

Det finns även riskkapitalister som är lyhörda nog att fånga upp vartåt vinden blåser. 
Hit hör EQT som äger utbildningskoncernen Academedia. I styrelsen sitter 
försäkringsbolaget Ifs vd Torbjörn Magnusson, som bland annat varit engagerad i 
gymnasieskolan Fryshuset, Sofia Larsen, före detta riksdagsman för Centern och 
ordförande för utbildningsutskottet samt Helen Fasth Gillstedt, tidigare 



affärsutvecklare på SAS. Tillsammans matchar de väl de övriga tre ledamöterna från 
EQT. 

Svårare än så behöver det inte vara för direktörerna på Altor och Bure att markera 
lyhördhet för Carnegies kunder, anställda och samhället i stort heller. 

info@sophienachemsonekwall.com 

 

	  


