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Styrelseordföranden Marie Ehrlings bolagsstämmotal 2 april 2014 

 

Kära aktieägare,  

I mitt tal till er förra året beskrev jag min och den blivande styrelsens ambition att återställa 
förtroendet för TeliaSonera. Under den här punkten - redogörelsen för styrelsens arbete 
under året - ska jag belysa vårt arbete med att bygga en starkare plattform för att hantera 
framtida utmaningar och för att kunna leverera lönsam tillväxt med hållbara förtecken. 

Det var en utmanande situation som vi stod inför när vi tillträdde för ett år sedan. 
TeliaSonera var starkt ifrågasatt och utsatt för hård granskning från såväl rättssystemet, 
ägare, media och allmänhet. 

Styrelsearbetet som har bedrivits under det senaste året har varit mycket intensivt. 
Styrelsen har genomfört 19 möten alltsedan den tillträdde, varav ett var ett tvådagarsmöte 
i Almaty i Kazakstan. Därutöver har styrelsens tre utskott (Ersättning, Revision och Etik- 
och hållbarhet) haft sammantaget nära 40 möten sedan föregående års stämma. 

En av våra första åtgärder var att inrätta ett hållbarhets- och etikutskott. Utskottet har 
möjliggjort ett fördjupat engagemang och fokus från styrelsens sida. Bland annat vad 
gäller kartläggning av TeliaSoneras pågående hållbarhetsarbete, etablering av en vision 
för företagets framtida hållbarhetsarbete samt en prioritering av de viktigaste områdena. 
Under året har TeliaSonera genomfört en rad förändringar i sin interna styrning inom 
området hållbarhet och etik. Johan Dennelind kommer i sitt anförande redogöra för dessa 
åtgärder mer i detalj. 

Eftersom en stor del av styrelsen var ny när den tillträdde har mycket tid lagts ner på 
internutbildning framförallt under perioden april – juni för att styrelsen snabbt skulle 
komma in i förutsättningarna för TeliaSoneras verksamhet. Styrelsen har också deltagit i 
utbildningar som tagits fram för företagets medarbetare vad gäller TeliaSoneras Kod för 
etik och uppförande samt anti-korruptions-utbildning. Dessutom har styrelsen haft stöd av 
extern kompetens framförallt i samband med genomgången av TeliaSoneras 
transaktioner i Eurasien. En mindre grupp i styrelsen har tillsammans med mig besökt 
Azerbajdzjan och Georgien i maj 2013. 

Styrelsens arbete under 2013 har fokuserats på tre huvudområden: 

• Rekryteringen av koncernchef 
• Genomgång av transaktioner och avtal i Eurasien 
• TeliaSoneras framtida strategi 
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Jag kommer nu att redogöra för var och ett av dessa områden. 

En av de första åtgärderna vi vidtog var att omedelbart, inom ersättningsutskottet, påbörja 
rekryteringen av en permanent koncernchef.  

TeliaSonera verkar i en av de mest dynamiska branscher som finns och det krävs ett stort 
mått av innovation och kontinuerlig anpassning för att tillvarata alla de möjligheter som 
uppkommer. I vår kravspecifikation var det därför centralt att finna en person med 
erfarenhet från att leda företag i komplexa, snabbväxande marknader i kombination med 
goda ledaregenskaper för att kunna säkerställa en företagskultur som genomsyras av 
hållbart agerande. Genom valet av Johan Dennelind, som den 16 juni 2013 utnämndes till 
vd och koncernchef, kunde styrelsen möta dessa högt uppställda krav. 

Han började arbeta inom bolaget redan den 1 juli och tillträdde formellt som vd och 
koncernchef den 1 september. Johan tillför TeliaSonera en gedigen branschkunskap, han 
har bred erfarenhet av att leda förändringsprocesser i internationell miljö. Johan har under 
det gångna året, på ett mycket förtjänstfullt sätt, kommit in i sin roll. Han står för ett nytt 
positivt ledarskap med starka värderingar som bas. 

Det andra huvudområdet som styrelsen lagt ner mycket tid och energi på är Eurasien. 

Vi utlovade på stämman föregående år att genomföra en grundlig granskning av de 
senaste årens transaktioner, ingångna avtal och partners inom affärsområdet Eurasien. 
Syftet var att ge TeliaSoneras styrelse en tydlig bild av de senaste årens transaktioner i 
denna region och att genomföra en riskvärdering ur ett affärsetiskt perspektiv. 

Den 18 april 2013 meddelade vi att den internationella advokatbyrån Norton Rose 
Fulbright fått i uppdrag att genomföra granskningen på uppdrag av TeliaSoneras styrelse. 
I samband med att vi fattade beslut om att inleda granskningen sa vi att vi skulle vara så 
transparanta som möjligt med resultatet av vår genomgång. Sedan dess har vi haft en 
ingående diskussion inom styrelsen och ledningen och självklart också med våra legala 
rådgivare om hur transparanta vi bör och kan vara. 

Vi rör oss i många komplicerade legala geografiska områden och det finns en risk att 
företaget drar på sig rättsprocesser som kan skada bolaget. Det handlar om många 
aspekter såsom säkerhet för vår personal i berörda länder, affärsavtal med enskilda 
partners samt utpekande av enskilda individer i och utanför bolaget. 

Vi anser därför inte, med hänsyn till bolaget och enskilda individer, att materialet kan 
offentliggöras i sin helhet. Vår syn är dock att vi är maximalt transparanta utifrån de 
förutsättningar som råder och också genom att vi kontinuerligt överlämnat material till den 
svenska åklagaren. Jag kommer nu att sammanfatta Norton Rose Fulbrights genomgång 
- hur den har gått till, omfattningen, vilka slutsatser som har dragits samt vilka åtgärder 
och beslut som granskningen lett fram till. 
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TeliaSoneras sammanfattning av utredningen kommer att publiceras på TeliaSoneras 
webbplats efter årsstämman. 

Norton Rose Fulbright har rapporterat direkt till styrelsen och agerat oberoende i 
förhållande till ledningen. 

På grund av att utredningen blev mer komplicerad och omfattande än vad vi trodde från 
början har styrningsformen från styrelsens sida förändrats under året. Fram till 1 sep-
tember rapporterade Norton Rose Fulbright till hållbarhets- och etikutskottet. Från den 1 
september har utredningen rapporterat till en styrgrupp med mig som ordförande och i 
den har även Johan Dennelind samt ett par personer till från ledningen ingått. Styrelsen i 
sin helhet har uppdaterats löpande. 

För ytterligare detaljer om styrningen av Norton Rose Fulbright utredningen ber jag att få 
hänvisa till bolagsstyrningsrapporten i Årsredovisningen under rubriken ”Granskning av 
transaktioner i Eurasien”. 

Utredningen har gått igenom ett antal av TeliaSoneras transaktioner och ingångna avtal i 
Eurasien. Det handlar i huvudsak om etablering av verksamhet och förvärv av bolag eller 
licenser. Granskningen har alltså inte omfattat TeliaSoneras löpande operativa 
verksamhet i de berörda länderna. 

Granskningen har i huvudsak berört transaktioner i fem länder: 

• Nepal 
• Kazakstan 
• Azerbajdzjan 
• Tadzjikistan 
• Georgien 

Tyngdpunkten har legat på de tre förstnämnda länderna och i huvudsak är det perioden 
2007 fram till 2013 som har undersökts. Vad gäller Uzbekistan och Turkiet så har dessa 
länder inte varit föremål för undersökningen men flera förhållanden som berör 
TeliaSoneras verksamhet också i dessa länder har framkommit i samband med 
utredningen. 

Transaktioner i Afghanistan och Moldavien har undantagits från granskningen. I 
Afghanistan är vår ägarandel endast 12 procent och i Moldavien ägde köpet rum för över 
10 år sedan. 

Under utredningens gång har 100 000-tals dokument gåtts igenom. TeliaSonera har ställt 
över 700 000 e-mails till Norton Rose Fulbrights förfogande varav ca 210 000 har 
befunnits relevanta och gåtts igenom. Intervjuer har genomförts både med personer inom 
bolaget men också med olika externa konsulter och affärspartners. 

Kostnaden för Norton Rose Fulbright-utredning uppgår till cirka 60 miljoner kronor. 
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Under utredningens gång har även den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartling 
agerat rådgivare till den nya styrelsen och ledningen. 

Av det som framkommit i Norton Rose Fulbrights genomgång kan TeliaSoneras 
nuvarande styrelse dessvärre konstatera att flera transaktioner och ageranden under den 
nämnda perioden inte har skötts enligt god affärssed och inte levt upp till de etiska krav 
som TeliaSonera står för. Det kan till och med inte uteslutas att vissa ageranden varit 
brottsliga. Detta gäller inte bara enstaka affärstransaktioner utan här har det framkommit 
ett mönster där ett bristfälligt sätt att genomföra transaktioner i olika grad har upprepats. 

 Historiskt handlar det om:  

• Stora utbetalningar till rådgivare och mellanhänder, bland annat för lobbying 
• Bristande kontroll av affärspartners  
• Bristande förmåga att hantera varningssignaler 

Ett område som pekas ut är den bristfälliga interna styrningen av Eurasienverksamheten. 

Exempel på det är: 

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

• Företaget säkerställde inte att man hade tillräckligt kompetens och kunskap för att 
agera rätt i de mycket svåra och komplexa miljöer som Eurasienregionen utgör 
med hög politisk risk och där korruption är vanligt förekommande. 

• Den kultur och 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 en tillräcklig insyn och kontroll utövades av denna 
del av koncernen, vilket fick till följd att en mindre grupp av personer, med minimal 
insyn från företagets egna kontrollorgan, kunde fatta stora och avgörande beslut. 

• Enligt den dokumentation som finns tillgänglig framkommer att den dåvarande 
styrelsen inte i tillräcklig utsträckning fått den information som borde varit fallet och 
vid flera tillfällen fick bristfälliga beslutsunderlag. 

• Det har också framkommit att tveksamma lobbying-aktiviteter ägt rum. Dessa har 
på TeliaSoneras uppdrag, till stor del genomförts av personer utanför företaget, 
men med bristfällig insyn, kontroll och uppföljning från företagets sida. 

Det är inte styrelsens roll att bedöma om något av det som har skett är olagligt. Det 
avgörs ytterst i domstolar. Styrelsen kan dock per idag inte utesluta att vissa ageranden 
har varit brottsliga. 
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Baserat på utredningen har styrelsen fattat ett antal nödvändiga och ibland mycket svåra 
beslut för att minska TeliaSoneras riskexponering. 

• Vi har avslutat eller omförhandlat avtal med vissa affärspartners. 
• Vi har avslutat avtal med en extern rådgivare som sedan 2007 arbetat mycket nära 

TeliaSoneras dåvarande ledning vad gäller vissa transaktioner i Eurasienregionen. 
• Styrelse och ledning har genomfört förändringar på högsta koncernledningsnivå. 

Detta har inneburit att flera personer har fått lämna bolaget. 
• Vi har genomfört en rad förändringar vad gäller riskvärdering, intern styrning, 

ledningens och styrelsens involvering, etablerat en struktur för Compliance, det vill 
säga regelefterlevnad, och fortsätter arbetet med att utveckla ledarskap och kultur 
inom TeliaSonera. 

• TeliaSonera har fortsatt att samarbeta fullt ut med åklagaren och vi har därför 
överlämnat material från Norton Rose Fulbrights genomgång till åklagar-
myndigheten i Stockholm, som sedan tidigare driver en förundersökning vad gäller 
TeliaSoneras etablering i Uzbekistan. 

Under de senaste veckorna har också amerikanska myndigheter (DoJ och SEC) samt 
holländska myndigheter begärt information från TeliaSonera, vilket vi har redovisat externt 
i pressmeddelanden. TeliaSonera samarbetar nu fullt ut också med dessa myndigheter. 

Låt mig understryka att detta är mycket svåra avvägningar som vi har fått göra. Vi har 
många intressenter att ta hänsyn till och hantera. Vi är ingen dömande instans men vi 
måste förhålla oss till den historia som bolaget har. Vårt uppdrag är att fatta de rätta 
besluten för företaget.  

Det finns inga enkla och givna svar på alla våra frågor, styrelsen och företaget avser att 
vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga. Det är mycket som återstår att göra. Ett år är i 
detta sammanhang en kort tid. Vi har nu skaffat oss en bättre bild av de parter vi har gjort 
affärer med och de vi äger bolag tillsammans med. Vi kan konstatera att TeliaSonera 
måste leva med partnerrelationer som vi, med de värderingar som dagens styrelse och 
företagsledning står bakom, inte skulle välja. 

Det är svåra överväganden. Det är inte alltid ett alternativ att lämna länder där vi är 
verksamma. Vi måste utveckla och förtydliga relationerna till såväl partners som till 
regeringar och andra myndigheter i Eurasien. Vi måste våga tala om de svåra frågorna, 
men för att göra det krävs först att vi bygger relationer som innebär att vi uppfattas som 
långsiktiga och seriösa. 
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Kära aktieägare, ni kan vara övertygade om att styrelsen och nuvarande ledning fortsatt 
kommer att se till att företaget hanterar och tar konsekvenserna av det som har hänt så att 
vi en gång kan lägga detta bakom oss. 

Hållbarhetsarbetet kommer även fortsatt ha högsta prioritet för styrelsen framöver men 
hanteringen och den dagliga styrningen av de fortsatta utredningar som behöver göras 
samt genomförande av åtgärder med anledning av det, övergår nu från styrelsen till 
TeliaSoneras ledning. Detta arbete kommer löpande följas upp av styrelsen. 

När vi nu avslutar den av styrelsen initierade granskningen genomförd av Norton Rose 
Fulbright gör vi det med en vetskap om att vår närvaro i Eurasien kommer att ställa 
fortsatt höga krav på oss. Jag vill dock betona att vi fortsatt tror på att det är möjligt för oss 
att verka i denna region. Vi är övertygade om att vi, som ett internationellt telekomföretag 
med starkt nordiskt arv och kultur, nu är bättre rustade än många andra företag när det 
gäller att arbeta i svåra marknader. 

Vi har varit tvungna att gå djupt in i dessa frågor, att kritiskt granska oss själva och har 
under den processen lärt oss mycket. Jag är övertygad om att våra erfarenheter och 
lärdomar med tiden kommer att kunna bli en konkurrensfördel. Därmed har jag avslutat 
min redogörelse för Norton Rose Fulbrights utredning.  

Ni kommer som aktieägare idag att ställas inför en ovanlig situation när stämman senare 
ska ta ställning i frågan om ansvarsfrihet. 

I år har revisorerna inte lämnat någon rekommendation angående ansvarsfrihet för 
TeliaSoneras före detta koncernchef. Detta visar hur komplext det är att komma fram till 
och bedöma konsekvenserna av det sätt som vissa transaktioner i Eurasien har 
genomförts på. 

I det sammanhanget vill jag understryka att det inte är styrelsens roll att ta ställning eller 
ge en rekommendation i ansvarsfrihetsfrågan. 

Det är revisorerna som skall ge den rekommendationen och det är ni som aktieägare som 
skall ta ställning. 
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Det tredje huvudområdet som styrelsen fokuserat på under året som gått är framtiden och 
vår strategiska position. TeliaSonera är idag en av de större telekomoperatörerna i 
Europa. Vi har en stark ställning på vår hemmamarknad i Norden och vi är ett finansiellt 
starkt företag. 

Detta ger TeliaSonera unika möjligheter. Styrelsen värderar därför tillsammans med 
ledningen olika strategiska alternativ framöver. 

Våra diskussioner handlar om vår geografiska närvaro, men i ännu högre grad hur vi kan 
anpassa vår affärsmodell till den nya verklighet och nya konkurrenssituation som gäller för 
vår bransch. TeliaSoneras koncernchef Johan Dennelind kommer i sitt anförande att 
utveckla företagets syn på dessa frågeställningar.   

Låt mig avslutningsvis konstatera - vi har ett mycket intensivt år bakom oss. Vi kan inte 
blunda för det faktum att de svårigheter TeliaSonera har varit igenom har tagit mycket 
uppmärksamhet från de viktiga utmaningarna som företaget och hela vår bransch står 
inför. Vi inser att historien kommer att fortsätta ta mycket av vår tid men det får inte ske på 
bekostnad av fokus på de utmaningar och möjligheter som företaget har att möta. 

Vi har en fantastisk position, i en tid där telekommunikation är själva livsnerven för det 
moderna samhället har vi nu möjlighet att se framåt och vara verkligt innovativa i vårt 
kunderbjudande. 

Nu har vi lagt grunden. Det är nu vårt ansvar att se framåt och utveckla TeliaSonera till ett 
ännu bättre företag. Ett företag som har som ledstjärna att det finns ett tydligt samband 
mellan långsiktig syn på hållbarhetsfrågor och god lönsamhet. 

Vi skall visa omvärlden att vi tar ansvar och är framgångsrika. 

 


