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Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien 
och under senaste året vidtagna åtgärder 

Bakgrund 

I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april 2013 meddelade styrelsen att 
man avsåg att genomföra en grundlig granskning av de senaste årens transaktioner, 
ingångna avtal och partner i Eurasien. Kort därefter meddelade styrelsen att den 
internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright LLP (”NRF”) fått i uppdrag att 
genomföra granskningen med syftet att ge styrelsen en tydlig bild av företagets 
transaktioner i Eurasien samt att genomföra en riskvärdering utifrån ett affärsetiskt 
perspektiv.  

Granskningen initierades i april 2013. Vid TeliaSoneras bolagsstämma den 2 april 2014 
redogjorde styrelsens ordförande Marie Ehrling för NRFs granskning, dess omfattning och 
metodik samt de slutsatser som dragits och de åtgärder som hittills företagits som en 
konsekvens av granskningen. 

Omfattning och metodik 

Granskningen har omfattat TeliaSoneras verksamhet i Nepal, Kazakstan, Azerbajdzjan, 
Tadjikistan och Georgien. Fokus för granskningen har varit de tre förstnämnda länderna 
och i huvudsak är det perioden 2007 fram till 2013 som har undersökts. Afghanistan, 
Moldavien och Uzbekistan uteslöts från granskningens omfattning. TeliaSoneras 
ägarandel i Afghanistan är liten, endast 12 procent, och etableringen i Moldavien ägde 
rum för över tio år sedan. TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan har sedan tidigare varit 
föremål för utredning av advokatbyrån Mannheimer Swartling (”MSA”). 

Det är främst TeliaSoneras etablering och förvärv av bolag i sagda länder som varit 
föremål för granskning och med anledning av det har NRF gått igenom ett antal 
transaktioner och avtal. Under granskningens gång har vidare cirka 700 000 dokument 
ställts till förfogande. Intervjuer har hållits såväl med personer inom TeliaSonera som med 
externa konsulter och affärspartner. NRF har löpande rapporterat iakttagelser från 
granskningen till TeliaSonera. Inledningsvis rapporterade NRF till styrelsens hållbarhets- 
och etikutskott och efterhand till en särskild styrgrupp, inklusive VD, och med Marie 
Ehrling som ordförande. Utöver NRF, har MSA agerat rådgivare till styrelsen och 
ledningen under granskningens gång.  
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I samband med att TeliaSoneras styrelse fattade beslut om att inleda granskningen 
uttalade styrelsen att bolaget skulle vara så transparent som möjligt med resultatet av 
denna. Vilken grad av öppenhet som kan råda i en fråga av denna art påverkas av en rad 
aspekter såsom pågående utredningar av svenska och utländska myndigheter, säkerhet 
för bolagets anställda i berörda länder, affärsavtal med enskilda parter, risken för att 
företaget drar på sig rättsprocesser samt utpekande av enskilda individer innanför och 
utanför bolaget utan att en rättslig prövning skett. Efter en avvägning har styrelsen funnit 
att den beskrivning av resultatet av NRFs granskning som lämnas publikt av TeliaSonera 
är rimlig och lämplig utifrån dessa aspekter. 

Slutsatser och vidtagna åtgärder 

Av vad som framkommit i NRFs granskning har det konstaterats att TeliaSonera bedrivit 
verksamheten i Eurasien på ett sätt som inte överensstämmer med god affärssed eller de 
etiska krav som TeliaSonera står för. Det kan inte ens uteslutas att vissa ageranden har 
varit brottsliga, något som slutligt får avgöras av rättsväsendet. 

Det har inom TeliaSonera funnits ett mönster där ett bristfälligt sätt att genomföra 
transaktioner och affärer har upprepat sig. Historiskt handlar det om; 

 stora utbetalningar till rådgivare och mellanhänder för bland annat lobbying; 

 bristande kontroll av affärspartner; och 

 bristande hantering av varningssignaler. 

Vid den granskning NRF har genomfört har framkommit att TeliaSonera brustit i sin 
interna styrning och kontroll av verksamheten i Eurasien på flera punkter; 

 TeliaSonera säkerställde inte att adekvata riskvärderingar utifrån ett etiskt och legalt 
perspektiv genomfördes. 

 TeliaSonera säkerställde inte att det hade tillräcklig kompetens och kunskap för att 
agera i de mycket svåra och komplexa miljöer som Eurasienregionen utgör med hög 
politisk risk och där korruption är vanligt förekommande. 

 Den kultur och det ledarskap som präglade Eurasienverksamheten var inte i 
samklang med TeliaSoneras etiska krav på verksamheten. Strävan efter tillväxt och 
lönsamhet gavs företräde.  

 TeliaSonera säkerställde inte att tillräcklig insyn och kontroll utövades av denna del 
av koncernen, vilket fick till följd att en mindre grupp personer med liten insyn från 
företagets egna kontrollorgan, kunde fatta stora och avgörande beslut. 
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 Enligt den dokumentation som finns tillgänglig framkommer att den dåvarande 
styrelsen inte i tillräcklig utsträckning fått den information som borde ha varit fallet, 
och den fick vid flera tillfällen bristfälliga beslutsunderlag. 

 Det har också framkommit att tveksamma lobbyingaktiviteter har ägt rum. De har till 
stor del utförts av personer utanför TeliaSonera men på uppdrag av bolaget och med 
avsaknad av tillräcklig insyn, kontroll och uppföljning. 

För att minska sin riskexponering har TeliaSonera vidtagit följande åtgärder; 

 Avtal med vissa affärspartner har avslutats eller omförhandlats. 

 Avtal med en extern rådgivare som sedan 2007 arbetat mycket nära TeliaSoneras 
dåvarande ledning vad gäller vissa transaktioner i region Eurasien har avslutats. 

 Förändringar har genomförts på högsta koncernledningsnivå. Detta har inneburit att 
flera personer har fått lämna bolaget. 

 En rad förändringar har genomförts vad gäller riskvärdering, intern styrning, 
ledningens och styrelsens involvering och etablering av en struktur för 
regelefterlevnad. Arbete för att utveckla ledarskap och kultur inom företaget pågår. 

 TeliaSonera har fortsatt att fullt ut samarbeta med den svenska åklagarmyndigheten 
som sedan tidigare bedriver en förundersökning kring TeliaSoneras etablering i 
Uzbekistan. Material från NRFs genomgång har överlämnats till åklagarmyndigheten.  

 TeliaSonera samarbetar även med de utländska myndigheter som utreder 
förhållanden inom region Eurasien. 
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Övriga åtgärder som TeliaSonera vidtagit för att förstärka ledning, styrning och 
regelefterlevnad 

 Styrelsen tillsatte ett nytt utskott, hållbarhets- och etikutskottet, med uppgift att arbeta 
framåtriktat med hållbarhetsfrågor. 

 Styrelsen har beslutat att införa en stående punkt på varje ordinarie möte för 
uppföljning, diskussion och kontroll av åtgärder inom områdena etik, regelefterlevnad 
och hållbarhet, och att chefen för Eurasien och chefen för etik- och 
regelefterlevnadsfunktionen deltar under den mötespunkten. 

 En ny antikorruptionspolicy har antagits av styrelsen och en instruktion med 
ytterligare vägledning har tagits fram. 

 En ny sponsrings- och donationspolicy har antagits av styrelsen och kompletterats 
med instruktioner. 

 Nya medlemmar av koncernledningen har utsetts. 

 En ny etik- och regelefterlevnadsfunktion inrättades den 1 september 2013, vars chef 
rapporterar till VD. Inom funktionen finns idag sex medarbetare och den inkluderar en 
underavdelning för särskilda utredningar bland annat inom området korruption. 

 En ny chef för internrevision tillträdde den 1 juni 2013, som sedan september 
rapporterar till VD och styrelsens revisionsutskott.  

 Den nya chefen för Eurasien har sedan han tillträdde i december 2013 gått igenom 
sin organisation och tagit nödvändiga beslut för att stärka ledning och kultur. 

 För att ytterligare förstärka kontrollmiljön genom förbättrad separation av utförande 
och kontroll tar den nyinrättade koncernstaben Corporate Development över ansvaret 
för företagsförvärv.  

 Koncernledningsmöten, som ägnas uteslutande åt styrning, risk, etik och 
regelefterlevnad, har införts. Mötena genomförs en gång per kvartal och leds av VD. 
Utöver koncernledningen deltar också ansvarig för CEO-office, ansvarig för etik och 
regelefterlevnad samt ansvarig för internrevision. Under våren/sommaren 2014 
kommer motsvarande möten införas på regional och lokal nivå. 

 Ett omfattande utbildningsprogram som ska säkerställa att alla i organisationen 
förstår och efterlever TeliaSoneras uppförandekod har genomförts. Till dags dato har 
över 22 000 av koncernens 26 000 anställda genomgått utbildningen. 

 Ett omfattande antikorruptionsprogram i flera steg är under utrullning:  
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1. En djupgående riskbedömning vad avser korruption i samtliga länder i region 
Eurasien har genomförts. 

2. En organisation med kompetens inom och ansvar för antikorruptionsarbete 
har etablerats  

3. Anti-korruptionsutbildning har genomförts med över 2 000 anställda, med 
fokus på anställda i nyckelfunktioner samt relevanta beslutsfattare i Eurasien, 
från styrelser till inköpsavdelningar. 

 Koncernens visselblåsarfunktion har förbättrats och kommer framöver att möjliggöra 
rapportering via en extern plattform, för att säkerställa oberoende och anonymitet.  

 En ny förvärvshandbok med instruktioner och en tydlig förvärvsprocess har antagits.  

 Striktare regler för kontroll av betalningar från holdingbolag har införts. 

 Beslut har fattats om att TeliaSonera från 1 april 2014 kommer övergå till en ny 
organisation och styrmodell. 


