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Viktiga frågor för Per Bolund (MP)

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) hör till de som har gjort minst avtryck i S+MP-regeringen. Tvärtemot vad man skulle tro kan det vara tecken på ett
bra jobb.

Utredningar som företrädaren Peter Norman (M) sjösatte fullföljs och gör de inte det beror det mer på kritik från olika remissinstanser än på käbbel inom
regeringskansliet. Det som görs nytt berör bland annat fondindustrins arbete med hållbarhet och där går Per Bolund metodiskt tillväga med samtal med olika
marknadsaktörer. Det finns förstås fler frågor att lyssna in. Jag nämner fyra:

1. Läs ekonomijournalisten Joel Dahlbergs nyutkomna bok ”Sammansvärjningen” om kvaliteten i fondbranschens kapitalförvaltning. Det är en skrämmande
skildring av hur lejonparten av fondbolagen fortsätter att bedriva vad som visat sig vara en passiv indexförvaltning som både är dyr och ger föga mervärde för
kunderna.

2. Ta ett brett grepp kring riskerna i pensionsbolagen, som nu hanterar låga räntor samtidigt som utställda garantier måste uppfyllas. När australiensaren
Adrian Blundell Wignall, vice ansvarig för finansmarknaderna inom OECD, talade på Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomis konferens i Mölle förra
veckan, varnade han för att kapitalsvaga tjänstepensionsinstitut i Europa köper strukturerade finansmarknadsinstrument, som ger vad som verkar vara en
säker ränta.

Problemet är att pengarna till dessa instrument kommer från pensionsbolag som har fått utdelning från börsbolag som investerar mindre eller köper andra
bolag, vilket i förlängningen sänker EU:s tillväxt.

3. Ta initiativ till en översyn av den svenska bolagsstyrningsmodellen. Finansinspektionen och Aktiemarknadsnämnden, som tar hand om självregleringen och
agerar på delegation av FI, har länge gått i otakt.

Oenigheten mellan de två gällande tillämpningen av budpliktsregeln har förtigits sedan Volkswagen köpte Wallenbergs aktier i Scania 2008. Nu spökar
hanteringen av oberoende ledamöter i de svenska bankstyrelserna som avgår när de inser att de kan stämmas på 5 miljoner euro. Det skadar tilltron för den
svenska ägarmodellen.

4. Ta del av vad Erik Thedéen, tidigare statssekreterare hos Peter Norman, sa på ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle förra veckan om
värdet av att låta AP-fonderna ta större aktieposter på börsen (finns på nätet). På samma möte sa Astra Zenecas ordförande Leif Johansson att svenska
uppköpsregler bör följa britternas modell, som ger styrelser mer tid och kraft att bemöta ett bud.

För att driva dessa frågor kan Per Bolund utse Peter Norman som ny generaldirektör för Finansinspektionen. Det skulle både inge förtroende och få Per
Bolund att göra verkligt avtryck på Stockholms finansmarknad.
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Ledare: Minska inte friheten för AP-
fonderna
Fonder dominerar ägandet och att försöka driva världens
företag via indexförvaltning är lika omöjligt som att bygga
en evighetsmaskin.

Debatt: Min väg till jobb i Sverige
När jag kom till Sverige för att plugga upplevde jag den
obalanserade integrationspolitiken på riktigt, skriver
Alexander Mazurkin som är född i Vitryssland.

LEDARE & DEBATT  Ledare: Finland ändrar Sveriges
relation till Nato

Professorn varnar för ”osmaklig”
lösning
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger inga besked
huruvida unga ska ingå i arbetslöshetsmålet.Utan dem

Swebus ägarbolag till börsen
Nobina, ägarbolaget bakom Swebus, vill in på
Stockholmsbörsen.Noteringen ska göra det tidigare
skuldplågade bolaget herre över sitt eget öde.
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försvinner nästan hela avståndet till de länder som leder
ligan.”Det vore inte smakligt”, säger
nationalekonomprofessor Lars Calmfors.

”Jag blir irriterad”
I går kunde Di Digital avslöja nya uppgifter om det stora bedrägeriet mot Telias e-legitimation.Nu kritiserar Christer
Gardell, ordförande för Cevian Capital och en av de drabbade, Telias hantering av fallet.
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”Ingen har råd att vara rasist”

Shekarabi upprörs av dåliga upphandlingar

HD-domen ger Arlanda nytt hopp

De tycker till i sommarens Di

Telia ger Readly draghjälp

Supermäklaren drar ifrån

Bloggstjärnor rika på Instagram

Nyheter i korthet

Vägval i ett splittrat Europa
Drygt 15 år efter att euron infördes ökar snarare än minskar
skillnaden mellan EU-länderna. Helgens vägval visar på
splittringen inom unionen.

Skalv i Tokyo väcker oro
En kraftig jordbävning skakade Japan på måndagen. Inga
allvarliga skador rapporterades, men rädslan för ett nytt
storskalv efter Fukushimakatastrofen 2011 är ständigt
överhängande.

Världen i korthet

Varning för börsras
Det amerikanska volatilitetsindexet VIX föll i slutet av förra
veckan till den lägsta nivån hittills i år. En varning för ras är
därmed utfärdad och det är läge att iaktta försiktighet.

Ett lättnadsbud på pressat Partnertech
Uppköpsfesten på Stockholmsbörsen fortsatte i går med
ett bud på kontraktstillverkaren Partnertech. Det är en
lättnad för utmattade ägare.

Fler frierier att vänta i sommar

Analys i korthet

Forskare: Helgdagar ger tillväxt

Stark slutspurt med SSAB i täten

Greklandskaos ett sänke

Avslaget i Helsingfors
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Grekland fortsätter pressa euron

Samlar friluftsfolket
It-entreprenören Theodore Bergqvist tar steget ut i
vildmarken och tänder ett slags digital lägereld på
friluftsmarknaden.

Missade golfbollar ger dykarna jobb
Att fiska upp bollar från botten av golfbanornas dammar
har blivit en bra affär för dykaren Henrik Josefsson.

PS i korthet

PS
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