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ÅLANDSTIDNINGEN GRANSKAR  

Skatteplanering kan lig   
Ålandsbanken har aldrig velat berätta
vem som köpte det tömda bolaget
som tidigare var Ålandsbanken Sveri-
ge. Men i dag kan Ålandstidningen av-
slöja att en svensk fastighetsmiljardär
ligger bakom köpet, och att att det
tömda bolaget sannolikt använts i
skatteplaneringssyften.

NÄRINGSLIV Anledningen till att Ålands-
banken gick med vinst 2012 och därmed
kan dela ut en dividend på stämman i
april beror på en enda sak: att man tjäna-
de 14 miljoner euro på försäljningen av
det tömda bolag som tidigare var Ålands-
banken Sverige.
Ungefär sex miljoner euro av denna

vinst uppstod eftersom man lyckades säl-
ja bolaget för ett högre pris än det egna
kapitalet, den andra halvan kom av en 
valutavinst.
Men vem skulle vilja betala ett överpris

på sex miljoner euro för ett bolag utan nå-
gon verksamhet? Och varför?

Byter namn
Svaret på den första frågan är enkel att be-
svara. Den 1 oktober 2012 övertog den
nya ägaren det bolag som en gång i tiden
var Ålandsbanken Sverige. Företag hette
då Ålandsbanken Asset Management, ett
namnbyte som hade gått igenom i maj
samma år.
Samma dag som den nya ägaren tar

över bolaget byter det återigen namn, till
VRSG Sweden. Fyra veckor senare, den 26
oktober 2012, håller bolaget en extra bo-
lagsstämma. Stämman inleds klockan
11.00 i Stockholm, och med på stämman
finns bolagets enda aktieägare: Corem
Göteborg Holding Ab, företrädd av dess
vd Eva Landén.
Av stämmohandlingarna framgår att

bolaget är på väg att byta namn igen, för
tredje gången på ett år. Bolaget ska nu he-
ta Meroc Asset Management Ab. Ordfö-
rande för Meroc Asset Management är ad-
vokaten Patrik Essehorn. Med i styrelsen
sitter förutom Eva Landén även fastighet-
smiljardären Rutger Arnhult.
VRSG Sweden har vid det här laget även

gjorts om från en bank till ett fastighets-
bolag. Redan den 10 maj, samma dag som
bolaget bytte namn från Ålandsbanken
Sverige till Ålandsbanken Asset Manage-
ment, gjorde man om det från ett bankak-
tiebolag till ett aktiebolag.
Meroc Asset Management ägs som sagt

av ett holdingbolag. Detta holdingbolag
ägs i sin tur av det börsnoterade bolaget
Corem Property Group som äger fastighe-
ter för närmare sex miljarder kronor.
Överlägset största ägare i Corem är Rutger
Arnhult. Vd är Eva Landén.

Delar ut 420 miljoner kronor
Stämman i Stockholm den 26 oktober blir
en snabbt avklarad affär. Förutom forma-

lia är ett beslut om vinstutdelning den en-
da punkten på föredragningslistan. Och
det är ett vid första anblick ett anmärk-
ningsvärt beslut som fattas.
Ålandsbanken Sverige har under flera år

gått med förlust och dragit ner resultatet
för hela Ålandsbankenkoncernen.
2009 låg förlusterna på 275 miljoner kro-

nor, 2010 på 141 miljoner. 2011 gjorde man
däremot en vinst på 80 miljoner kronor
tack vare att bankverksamheten såldes till
Ålandsbankenkoncernen när det helägda
dotterbolaget tömdes på verksamhet.

Men den 26 oktober fattar stämman be-
slut om att dela ut 422 miljoner kronor i
vinst till den enda ägaren Corem Property
Group. Man tömmer helt enkelt bolaget
på eget kapital. 265 miljoner kronor delas
ut i kontanter, 157 miljoner kronor i form
av en fordran på Ålandsbanken.

Förlustavdrag kan ligga bakom
Bolagets egna kapital, som vid ett knappt
år innan uppgick till 519 miljoner kronor,
består i princip uteslutande av skuld som
Ålandsbanken har till sitt gamla dotterbo-

lag. Några andra tillgångar har inte det
som en gång var Ålandsbanken Sverige.
Den direkta orsaken till att Ålandsban-

ken tjänade på att sälja bolaget, som alltså
tömts på all verksamhet, var således att
Corem och fastighetsmiljardären Rutger
Arnhult var villiga att betala sex miljoner
euro mer än vad man kunde tömma bola-
get på.
Corems motiv går det bara att spekulera

kring, men branschkunniga som Ålands-
tidningen pratat med tror att svaret på gå-
tan troligtvis finns i de stora förluster som

• Ålandsbanken Sverige tömt på tillgångar • Har      
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Det bolag som tidigare var Ålandsbanken Sverige heter numera Meroc Asset Management, som i sin tur ägs av ett fatighetsbolag.    

Verksamheten i Ålandsbanken Sverige övergår från att fin-
nas i ett skilt dotterbolag (ÅAB Sverige) till att bedrivas i fili-
alform. Asset Management-verksamheten finns fortfarande
kvar i dotterbolaget, men den flyttas över under början av
2012.

Ålandsbanken Sverige döps om till Ålandsbanken Asset Ma-
nagement. Samtidigt omregistreras bolaget från bankaktie-
bolag till aktiebolag.

Ålandsbanken går ut med nyheten att man tecknat en av-
siktsförklaring med en köpare av Ålandsbanken Sverige, som
nu är tömd på verksamhet. Vem som vill köpa den gamla
banken och varför vill Peter Wiklöf inte avslöja. ÅAB väntas
göra en vinst på sex miljoner euro på försäljningen.

Ålandsbanken Asset Manag             
ken Sverige, övergår till sin                  
ter bolaget namn till VRSG                
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  gga bakom ÅAB-affären
Ålandsbankens vd Peter Wiklöf:

”Vi kommenterar
inte affären”

          bytt namn tre gånger

 

                     FOTO: ROBERT WICKSTRÖM

Ålandsbanken Sverige Ab samlat på sig
under åren.

När ett företag går med vinst kan det
använda tidigare års förluster som för-
lustavdrag och därmed betala betydligt
mindre i skatt på sina vinster. Men på
grund av sin koncernstruktur kunde
Ålandsbanken aldrig utnyttja dessa för-
luster till att göra några avdrag.

För ett bolag som Corem, som de se-
naste åren gjort vinster på hundratals
miljoner kronor, är däremot sådana för-
lustavdrag mycket intressanta.

Om man tar Ålandsbanken Sveriges
förluster från 2009 och 2010, samt räk-
nar bort det förlustavdrag som gjordes
2011, möjliggör endast dessa två års för-
luster avdrag på cirka tio miljoner miljo-
ner euro.

Med detta i åtanke är det kanske inte
så konstigt att någon är villig att betala
sex miljoner för att få tillgång till bolaget.

FREDRIK ROSENQVIST
fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax

tel: 26637

Varken Ålandsbankens
vd Peter Wiklöf eller ban-
kens finansdirektör Jan-
Gunnar Eurell vill lämna
några kommentarer om
vem som köpte gamla
Ålandsbanken Sverige
och varför. 

Men Jan-Gunnar Eurell
bekräftar ändå att det
fanns outnyttjade för-
lustavdrag i bolaget.

NÄRINGSLIV Det var Ålands-
bankens finansdirektör
(CFO) Jan-Gunnar Eurell
genomförde försäljningen
av Ålandsbanken Sverige.

– Ja, jag skötte försälj-
ningen av det tomma dot-
terbolaget, säger han när
Ålandstidningen ringer upp
honom på fredagseftermid-
dagen,

Men även bankens vd Pe-
ter Wiklöf deltog i försälj-
ningen.

– Nog var jag med, även
om jag inte suttit och jobbat
med enskilda frågor. Men
när det rör sig om en så stor
affär följer man som vd för-
stås med.

Inga spekulationer
Varken vd:n eller finans -
chefen vill däremot svara på
några frågor om köparen:
vem som köpte dotterbola-
get eller varför.

– I samband med försälj-
ningen berättade vi inte
vem köparen var. Jag fick ju
de här frågorna redan när
affären blev offentlig. Jag
vill heller inte spekulera var-
för köparen köpte bolaget,
säger Peter Wiklöf.

– Dealen vi gjorde med köparen inne-
fattade att vi inte skulle kommentera af-
fären, utan att det är upp till köparen att
göra det, säger Jan-Gunnar Eurell.

Jan-Gunnar Eurell säger dock att den
affär man genomförde var helt normal.

– Det finns inget konstigt eller märkligt
med den. Det var en mycket enkel affär.
Vi har sålt ett dotterbolag med ett stort
eget kapital.
Ni gjorde ju en reavinst på försäljning-
en. En teori till varför ni kunde sälja det

tömda bolaget med vinst var att köparen
kunde utnyttja de tidigare årens förlus-
ter till skatteavdrag.
– Jag kommenterar inte det. Men det du
säger är ju fullt möjligt.
Fanns det outnyttjade förlustavdrag i
det dotterbolag ni sålde?
– Ja, så var fallet.

Ålandstidningen har sökt Eva Landén.

FREDRIK ROSENQVIST

Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken, vill inte uttala sig om vem
som köpte det gamla dotterbolaget eller varför. 

             ement, tidigare Ålandsban-
                  nya ägare. Samma dag by-

                   Sweden Ab.

VRSG Sweden Ab, som nu ska döpas om till Meroc Asset 
Management, håller extra bolagsstämma. På stämman beta-
las 422 miljoner kronor ut i vinst till den nya ägaren Corem
Göteborg Holding Ab.

Bolaget får namnet Meroc Asset Management. Ålandsbanken meddelar att resultatet för 2012 blir bättre
än man tidigare trott. Rörelseresultatet landar på 10,0 miljo-
ner euro. Detta tack vare att man tjänat totalt 14 miljoner
euro på att sälja gamla Ålandsbanken Sverige.
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Ålandsbanken 
Sveriges alla namnDet bolag som under en ganska kort periodhette Ålandsbanken Sverige har en mycketlång och brokig historia. Här är alla namn bola-get, som grundades 1887 som AktiebolagetJemtlands folkbank, haft genom åren.

4 1887: Aktiebolaget Jemtlandsfolkbank
41956: Jämtlands folkbank
41987: JP Bank
41995: JP Bank Ab
42000: Matteus JP Bank Ab
42001: Matteus Bank Ab
42001: Bankaktiebolaget JP Nordiska
42003: Kaupthing Bank Sverige Ab
42009: Ålandsbanken Sverige Ab
42012: Ålandsbanken Asset Management Ab
42012: VRSG Sweden Ab
42012: Meroc Asset ManagementAb


