
 
 

 

Marie Ehrlings tal på bolagsstämman 3 april 2013 

 

Kära Aktieägare, Mina damer och herrar, 

Innan stämman ges möjlighet att ta ställning till nomineringen av mig och mina 
kollegor som nya styrelseledamöter vill jag gärna framföra hur vi ser på TeliaSoneras 
verksamhet framöver.  

TeliaSonera är ett starkt företag – det har framgått tydligt här idag, bland annat i de 
anföranden som vi lyssnat på tidigare under stämman. TeliaSonera har en stark 
finansiell ställning och visar goda ekonomiska resultat.  

Samtidigt måste vi konstatera att TeliaSonera idag är i en situation där man är starkt 
ifrågasatt och utsatt för granskning från såväl rättssystemet, myndigheter, ägare, 
samt från media och allmänhet vad gäller sitt tidigare agerande på olika marknader i 
Eurasien.  

Nu för tiden bedömer människor, kunder och aktieägare företag utifrån vad man gör, 
inte utifrån vad man säger. Förtroendeutmaningar handlar därför inte bara om hur vi 
kommunicerar utan framförallt om hur vi agerar.  

Men innan jag går in på det skulle jag vilja säga ett par ord om Er, våra aktieägare. 
TeliaSonera har 550 000 aktieägare - det är unikt många. Några är stora, som den 
svenska staten och Solidium som representerar den finska staten. Det finns också 
flera institutioner och fonder bland de större ägarna.  

Men vi har också många små aktieägare. Det är en styrelses uppgift att i alla 
sammanhang verka för företagets bästa och företräda samtliga aktieägare.  
Årsstämman är det tillfälle då alla aktieägare har möjlighet att påverka hur bolaget 
styrs. 

Det är viktigt för ett företag att ha starka ägare det är en erfarenhet jag har av mina år 
i näringslivet. Framgångsrika företag har starka ägare. De större ägarna har ett 
särskilt ansvar att engagera sig i företagets bästa och ge sina synpunkter och support 
till styrelsen i principiella och strategiska frågeställningar.  

Min och den kommande styrelsens ambition är att vi skall ha en god och kontinuerlig 
dialog med de större ägarna och därmed säkerställa att vi har en gemensam syn på 
företagets långsiktiga strategi och inriktning. 

När det gäller långsiktighet har ni som aktieägare rättmätiga krav på att företaget skall 
leva upp till Era förväntningar både vad gäller krav på prestation men också vad 
gäller beteende, moral och etik. Det är min starka uppfattning att det finns ett tydligt 
samband mellan en långsiktig syn på hållbarhetsfrågor och god lönsamhet. Det är ju i 
TeliaSonera som i alla andra företag, det är kunderna som styr. Om vi kan säkerställa 
att vi lever upp till kundens förväntningar så kommer vi också att kunna leverera bra 
avkastning till aktieägarna.   



  

TeliaSonera verkar i en av de mest dynamiska branscher som finns. 
Förändringstakten är mycket hög och det krävs ett stort mått av innovation och 
anpassning för att inte halka efter. 

TeliaSonera har under åren visat prov på stor förmåga att anpassa sig till många av 
dessa förändringar och det är absolut nödvändigt att vi även i framtiden har styrka att 
genomföra förändringar så att ett gott resultat också kan levereras framöver.  

Därför är jag glad över att Valberedningens förslag till ny styrelse innebär att vi 
sammantaget har stor erfarenhet och kompetens inom innovation och 
affärsutveckling på såväl konsumentmarknader som teknik utveckling.  

Vi verkar på hemmamarknader i Norden med relativt låg tillväxt. För att kunna 
fortsätta att bygga en bra plattform för framtiden har TeliaSonera med sin historia och 
sitt kunnande som bas etablerat sig på nya marknader med större tillväxtpotential.  

Att bidra till utveckling av telekommunikation har inneburit och kommer fortsatt 
innebära en positiv påverkan på dessa länders utveckling. TeliaSonera skall även 
fortsättningsvis tillvarata utvecklingsmöjligheter på tillväxtmarknader och vi i den nya 
styrelsen ser också positivt på nya investeringsmöjligheter framöver. Men det måste 
för företagets del göras en noggrann avvägning mellan tillväxtmöjligheter och 
avkastning å ena sidan och risken för att verksamheten inte är långsiktigt hållbar å 
andra sidan. 

Nu vill jag återkomma till det jag inledde med hur TeliaSonera ska agera framöver. 
För att säkerställa att verksamheten är långsiktigt hållbar bör hållbarhetsfrågor vara 
en integrerad del av det affärsmässiga och strategiska arbetet. 

Kraven från våra kunder, medarbetare och omvärlden är idag långt mycket större än 
vad lagar och regler föreskriver. Vi måste leva upp till en hög etik och moral i allt vad 
vi företar oss.  

Vad som är rätt och accepterat förändrar sig också över tid. Därför är det än viktigare 
att vårt handlande kan försvaras utifrån en moralisk och etisk utgångspunkt. Vi och 
många andra skall inte bara förhålla oss till de bestämmelser som finns idag. Vi 
måste alltid använda vår egen inre etiska kompass för att vid en senare tidpunkt 
kunna förklara och försvara våra ställningstaganden. 

Det är bra med policies och riktlinjer. Det ger en nödvändig plattform. Men det räcker 
inte. Allra viktigast är att det finns en kultur som innebär att vi alla i företaget lever och 
verkar som vi lär. Detta är ett kontinuerligt arbete och vi i styrelsen skall vara en 
garant för att säkerställa att rätt kultur genomsyrar hela företaget i alla dess delar.  

Det är den föreslagna styrelsens avsikt att genomföra en grundlig granskning av de 
senaste årens transaktioner vad gäller ingångna avtal och partners i Eurasien. Som vi 
hörde tidigare har nuvarande ledning initierat en intern kartläggning och viss extern 
granskning är redan genomförd.  



  

Den nya styrelsen kommer nu ta till sig detta material och med extern hjälp utvärdera 
land för land, transaktion för transaktion, avtal för avtal. Vårt syfte är att säkerställa att 
vi som ny styrelse är medvetna om de förhållanden som gäller, genomföra en 
riskvärdering och om nödvändigt vidta åtgärder. Vilka konsekvenser denna 
granskning kommer få kan vi idag av naturliga skäl inte ge svar på. Men vi kommer 
återkomma så fort vi har ny information att redovisa. Vår ambition är att vara så 
transparanta som möjligt.  

I den debatt som varit kan man ofta få intryck av att det finns givna svar. Så är det 
inte enligt min uppfattning. Det är svåra frågor som kräver många överväganden och 
bedömningar. Det är viktigt att en granskning nu genomförs av en ny styrelse. Det i 
sin tur möjliggör att TeliaSonera kan tillvarata nya tillväxtmöjligheter och gå in i nya 
marknader framöver.  

För att underlätta den kommande styrelsens arbete med dessa frågor är vår avsikt att 
på det konstituerande mötet direkt efter stämman inrätta ett Hållbarhets- och Etik-
utskott. Utskottets huvudsakliga arbetsuppgifter är förutom att hantera den process 
som jag just beskrivit att värdera det hållbarhetsarbete som gjorts och säkerställa att 
TeliaSonera ligger i framkant och att företaget har rätt kompetens, arbetssätt och 
fokus på dessa frågor.  

Om vi fortsatt behöver ett utskott som detta kommer värderas årligen. Som jag 
tidigare påpekat skall Hållbarhet och Etikfrågor integreras i företagets alla processer 
och därför kan det finnas skäl att framöver inte hantera detta i ett enskilt utskott. 

Avslutningsvis vill jag understryka att en av de viktigaste uppgifterna en styrelse har 
är att se till att det finns en fungerande ledning som utövar ett starkt och gott 
ledarskap. Vi har idag en utmärkt tillförordnad Koncernchef i Per-Arne Blomquist. Vårt 
ansvar är att tillse att vi får en permanent lösning så snart som möjligt. Vår avsikt är 
nu att skyndsamt återuppta processen vad gäller tillsättandet av Koncernchef i 
TeliaSonera. Det är viktigt för alla att den period av osäkerhet i ledningsfrågan som 
finns blir så kort som möjligt.  

Kära Aktieägare, som framgått har styrelsen många viktiga frågor framför sig och det 
är med stor ödmjukhet och stolthet som vi har accepterat att bli nominerade till detta 
uppdrag. Vi kommer nu gå in i en intensiv period där vi redan idag planerar att starta 
arbetet med flera av de processer som jag berört. Men det är också viktigt att ge tid 
för eftertanke och grundlig analys.  

Från styrelsens sida är ambitionen tydlig att bygga en starkare plattform för att 
hantera framtida utmaningar och för att kunna leverera lönsam tillväxt med hållbara 
förtecken. Vår ambition är att när vi återsamlas här om ett år så har vi ett ännu 
starkare TeliaSonera och att förtroendet för företaget är högt.  

Tack! 

 

 

 


