
2014-03-04 
Dagens Industri 
Öppet brev till finansministern 
Sophie Nachemson-Ekwall 

Finansminister Anders Borg, som läsare av Dagens industri har jag förstått att du är 
engagerad i VW:s köp av Scania och tänker uppmana Tysklands finansminister 
Wolfgang Schäuble att värna både svenskt lastbilskunnande och svenska jobb i en 
framtida fusion mellan MAN och Scania. 

För att det inte ska stanna vid artig diplomati – där du sväljer tal om tysk 
marknadsekonomi, frihandel, långsiktighet och ingenjörskunnande – gör jag följande 
medskick: 

ºÅren före millennieskiftet hotades ett då nedkört VW av ett fientligt bud från 
konkurrenten Daimler. VW räddades av en gyllene aktie där en rösträttsbegränsning i 
kombination med den tyska delstaten Niedersachsens 20-procentiga ägande kunde 
blockera ett eventuellt bud. 

EU försökte stoppa detta, men misslyckades sedan den tyske förbundskanslern 
Gerhard Schröder engagerat sig. Han var tidigare statsminister för Niedersachsen och 
ledamot i VW:s överstyrelse. 

º2007 lyckades EU-domstolen slutligen få den gyllene aktien klassad som illegal 
skyddsåtgärd. Men Tyskland har fortsatt att försvara sitt VW, där facket såväl som 
Niedersachsen behållit en del rättigheter. 

º2008 gjorde Porsche, med VW:s starke man Ferdinand Piëch som ägare, 
högbelånade aktieköp i VW. Åtgärden gjordes i strid med vedertagna 
informationsregler, Porsche kraschade finansiellt och både vd:n och finanschefen 
tvingades avgå. 

Porsche och VW räddades därefter av förmånliga tyska statslån och arabemiratet 
Qatar. 

ºNär MAN lade sitt fientliga bud på Scania 2006 visade det sig att neddragningar 
skulle göras på Scania snarare än på MAN. Tyska fackliga regler har inte ändrats 
sedan dess. 

Till det kan läggas att det tyska facket kan blockera bud från en oönskad köpare, 
eftersom den tyska tillämpningen av EU:s uppköpsdirektiv möjliggör det. Scania har 
därmed aldrig kunnat lägga ett ordentligt bud på MAN. 

ºTyska politiker bryr sig inte om att VW kör över sina egna aktieägare och betalar för 
mycket för Scania. 
 
Anders Borg, det tyska politiska etablissemanget har alltså gjort allt det har kunnat för 
att både främja tyska intressen i VW och MAN och ombesörja tysk tillväxt. 



Vill du rädda svenska industrijobb måste du därför agera likadant och mejsla ut en 
näringspolitik som både främjar tillväxt och skyddar svenska intressen. 

ºDu måste få till stånd en översyn av den svenska bolags- och börsrätten som i dag 
gör det enkelt att köpa upp svenska bolag utan hänsyn till vad det betyder för svensk 
tillväxt. 

ºDu måste se över de regelverk för svenskt fond- och pensionssparande och AP-
fonder som leder till kortsiktig indexförvaltning i stället för engagemang i 
utvecklingen av svenska bolag. 

Och tala gärna klarspråk med Wolfgang Schäuble, men glöm inte att det bara är i 
Sveriges riksdag som du kan peka med hela handen – inte i den tyska förbundsdagen. 
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