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Industrivärdens stämma måste handla om Volvo 

 
 
Foto: 
KRÖNIKA 
Avpolletteringen av Anders Nyrén som ordförande i Sandvik och blivande 
ordförande i Industrivärden får stor betydelse för ännu ett bolag: Volvo. 
Industrivärdens nya maktduo Fredrik Lundberg och Pär Boman borde agera 
snabbt för att säkerställa att maktbalansen gentemot aktivistfonden Cevian 
består. Ny forskning tyder på att det vore det bästa för Volvo. 
Resonemanget lyder som följer: En aktieaktivist är värdeskapande i bolag där 
styrelsen är stark och oberoende från företagsledningen. Aktivistens idéer, 
som torgförs högljutt är i regel inriktade på åtgärder som driver aktiekursen 
kortsiktigt. 
”Framför allt borde institutionerna tydligt agera för att maktbalansen i Volvo 
består.” 
Företagsledningen å sin sida är kanske alltför långsiktig utan förmåga att 
skapa aktieägarvärde. En stark oberoende styrelse med fokus på att driva 
bolaget vidare får då möjlighet att väga båda sidors argument mot varandra, 
för att till slut fastna för vad som krävs för att bäst åstadkomma långsiktigt 
värdeskapande. 
Slutsatsen bygger på forskning på amerikanska förhållanden, där styrelsen 
alltid har varit oberoende från aktieägarna men ofta nära ledningen. Den 



svenska bolagsstyrningsmodellen vilar i stället på idén att ägarna är aktiva 
och långsiktigt engagerade. 
För svenskt vidkommande leder resonemanget till att det är när aktivisten 
möter en engagerad styrelse som det finns de bästa förutsättningarna för 
värdeskapande. Just i år har Cevian fått in sin första ledamot i styrelsen, 
tysken Eckhard Cordes. 
Industrivärden har haft tre representanter i Volvos styrelse – Anders Nyrén, 
Lars Westerberg och Hanne de Mora. De har alla mötts i Sandviks styrelse. 
Varken Lars Westerberg eller Hanne de Mora har något annat 
styrelseuppdrag för Industrivärden. När Anders Nyrén försvinner ur Sandvik 
och förvandlas till vilde i Volvos styrelse är därför ägarlänken mellan Volvo 
och Industrivärden helt bruten. 
I dag, onsdag, är det stämma i Industrivärden. För att återskapa 
maktbalansen i Volvo har den nye ordföranden Fredrik Lundberg och Pär 
Boman som ordförande i Handelsbanken två alternativ. 
De kan markera att Volvo är ett strategiskt innehav och att de förlitar sig på 
att Anders Nyrén, Hanne de Mora och Lars Westerberg stödjer det aktiva och 
långsiktiga ägandet som varit signum för Industrivärden. 
Eller så uttalar de sig positivt om Volvo varefter de bestämmer sig för att kalla 
till extra stämma i Volvo för att byta ut några ledamöter. Bengt Kjell som är 
tillförordnad vd i Industrivärden eller Lars Petersson, Sandviks före detta vd 
är i sammanhanget både enkla och tydliga val. 
Att vänta och göra ingenting är inte något alternativ. Nye vd:n Martin 
Lundstedt behöver veta vilken förankring styrelsen har hos ägarna. 
Framför allt borde institutionerna som både skrikigt om att Anders Nyrén ska 
bort och säger sig stödja den svenska bolagsstyrningsmodellen tydligt agera 
för att maktbalansen i Volvo består. 
Tillsammans har institutionerna drygt 15 procent av kapitalet i Volvo. Det är 
faktiskt dubbelt så mycket som Cevian. 
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