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TORBJÖRN ISACSON
Perspektiv

Flera nitlotter i årets tomtesäck
På Stockholmsbörsen har det varit högt tempo under året. Noteringstorkan byttes till ett skyfall av nya företag, inte minst
Aktietorget, som fått rejält med påfyllning under året. Som väntat var det blandad nederbörd, där placerarna fick några riktiga
isbitar i huvudet.
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I särklass värst var Bactiguard, men bolag som Comhem och Inwido blev inte heller inte några succéer.

Riskkapitalbolagen står numera hellre på säljsidan än som köpare. Särskilt stor har köparnas efterfrågan varit
på konsumentnära bolag, vilket är något som Stockholmsbörsen saknat. Det är nyttigt med lite nya bolag och
branscher som kan balansera för bankerna, som under senare år gett Stockholmsbörsen slagsida.
Bland börskungarna har året bjudit på blandat utfall med Melker Schörling som vinnare. Schörling tillhör
den ytterst exklusiva klubb av personer som själv lyckats bygga upp en inflytelserik sfär på Stockholmsbörsen.
Det mesta kontrolleras annars av fonder som allt för ofta hukar sig bakom formalia och väjer för att fatta
viktiga beslut. I några fall handlar det om ärvd makt.
Det tjänstemannastyrda maktbolaget Industrivärden visade sig däremot vara centrum i en familjestyrd sfär,

där topparna öser dyra klappar över varandra.
Industrivärdentopparna slåss nu för att bevaka sina egna positioner i en härva som kommer att fortsätta rulla
under nästa år.
I bakgrunden lurar inte minst Fredrik Lundberg, som kommande år har guldläge att koppla ett järngrepp om
sin Supersfär.
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