Investors finansiering av och ambition med Kärninvesteringen
Aleris
Investor är sedan sommaren 2010 helägare av vårdkoncernen Aleris. I samband med förtydligandet
av Investors strategi våren 2011 blev Aleris en Kärninvestering, i likhet med bland andra SEB, Atlas
Copco, Ericsson och Mölnlycke Health Care.
Förvärvet av Aleris gjordes med föresatsen att äga och utveckla bolaget med mycket lång
ägarhorisont. Den fastlagda strategin är att satsa på vård med kvalitet med målet att göra Aleris till ett
ledande vårdföretag.
Vi välkomnar debatten om kvalitet inom vård och omsorg och att den diskussion som nu förs leder till
att större tyngd läggs på kvalitet i upphandlingar av vård och omsorg. Vi välkomnar också en djupare
uppföljning och kontroll eftersom det synliggör vilka verksamheter som sköts på ett bra sätt och vilka
som behöver utveckla sin kvalitet. Detta kommer över tid leda till att den leverantör som levererar bäst
kvalité vinner fler upphandlingar

Skatt och aktieägarlån
Vi följer den fördjupade utredning som nu sker av Skatteverket som annonserades av finansminister
Anders Borg i november kring i skattefrågor rörande aktieägarlån och avvaktar de processer som
pågår pågående vad gäller aktieägarlån. Det är bra att dessa processer leder till en ytterligare klarhet
i denna fråga.

Fakta om Aleris






Aleris är ett svenskt företag, liksom Investor AB som är helägare av Aleris. Det finns inte
något ”skatteläckage” från Aleris till utlandet.
Aleris har idag aktieägarlån med en ränta om 8 procent som tas upp till beskattning i Sverige.
Aktieägarlån används eftersom de ger en mer flexibel kapitalstruktur.
När Aleris förvärvades i juli 2010 låg aktieägarlånen i Luxemburg. I samband med Aleris
förvärv av Proxima och Hamlet i somras flyttades aktieägarlånen till Sverige. De månader
lånen låg i Luxemburg har inte medfört att svensk skatt som annars skulle betalats inte har
betalats.
Aleriskoncernen betalade drygt 20 Mkr i skatt i Sverige 2010 (Investor tog över bolaget i juli
2010). Vilken skatt som kommer att betalas för 2011 är av förklarliga skäl ännu inte känt.

Investor har aktieägarlån i Lindorff, Mölnlycke Health Care och 3 Skandinavien.

