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1-.iljedomen mellan sparbolaget Skandia
och fcirre vd: n Lars-Eric Petersson pul'veriserar hela association srättttt. Den

bör läsas a,· alla vd:ar och styrelsdeda·möter. Enligtdomen lian vd inte ställas
till svars for sin n:pnnteckning.
·· 'L'ingsriitten•dömde ~ hostas Lars- Eric Petersson
till n·å åfs''fån g~lse 'fo r trolösl1et mo t huvudman .
Domen är överklagad till hovrätten. Följer hovrätten skiljemän nens resonem ang och fria r Petersson
hamnar Skandia i samma fack som domarna i Trus-

Erik Andersson hade innebörden varit galsklar, han
hade själv aldrig undertecknat ett sådant dokument
utan att fårs t stämma av med sin ordfårande. Ändä
är det precis vad Lars-Eric Petersson gjort.
skiljemännen ser Lars-Eric Peterssons namnteckning endast som en "en ri nga f<irscclsc i sammanllanget"'.

Vd:s agerande försvaras med tre argument:
l . Det var sil mänga personer, utövcr vd, som var

involverade i beslutet attlyfta taket au det inte ii r

· ·.

mr och Prosol\ia.

s kiljedomen berörde den namnu nderskrift som
Lars-Eri c Pe te rsson i december 2000 satt p/i ett doku ment- appendix J rörande "Plan

Rul e~ "-

som

gaY klartecken for höga bon usutbeta lningar till en
rad chefer i främst USAoch Sto rbrit:uinien. Det !(liV
Skandia en merkosm ad på ungefar 500 miljoner
kronor. Skandia hade i skiljedomen krä'~ 173 Mkr i
skadestånd for en del av beloppet.

n!ig<llt Si·i·r!''klid -;·oitl~:'tll.·ivitri g -({; ~-

följd erna. '
· "beror :l v and r;t bel:tttning!"ha van..'s :l tg(ir:tnd l'n". C:hc1Sjuristcn .lan -IV1ikaellkxhcd och revisorerna ptipeka<l c exc mpclvi!" hilclc
muntli~t och skriftli gt an en uthc talnin ~ på )'tl l •rli -

g-arc flcru hundra miljoner kronor i bonus föntt satte e tt styrelsebeslut .

tes ju a1· tjänstemän som gjorde beräkningarna, och
chefen fcir Skandia Life UKAian Wi!son, som skrev
det fårsta ut:lg!stet till appendix 3. Dessutom påpekar skiljemännen att Lars-Eric Petersson "inte är jurist och inte har någon revisionsutbildning". Han
har därfår med '~ sst fog kunnat lita på vad mer sakkunniga befattningshavare i bolaget ansett i frågan.
Det går att raljera över domen och påpeka att den
' lår fast att :
• vd kan göra vad han vill så länge ingen av hans
;u)_~ tiilld_:)

_o ppqncr:u· sj g, _ __ _______ •.

• vd.:-orn saknarjuridi~k skoini n~, int e ii r ans\'a·
rig för det han skriver pti.
• !-'tyrd!'en har sig sjiilv au !'kylln om de n saknar
infC,rmation .
D et gårockså atl se domen med NIO n

allvar. Vad

betyder det att en vd frias ICir att han tTodde nn: dc
andra visste vad de gjorde? Vad. betyder' det

att

2. Det var styrelsen som l ylle taket, iiven om det

tjii.n stemänne ns beredning av e tt ärende ses om en

inte var protok;>llt;irt en li b'l·L;ppst1illda regleroch (in

del av "jälvu skadan. l ett vanligt brottmäl är en
namnundersllriftcentruloch ansvar som delegeras

S kiljeniim nden. som utsågs fö r att lösa tvi sten

mindre f·i·amkom nii r: taket försva nn. SkiljcmHnncn

mellan Skandia och fårre vd:n Lars-Eric Petersson,
friade den !S dccemhcr honom frän alla anklagelser.

stötler ~ i l{ l1 ~ir helt pä vittncsmli.lct fi·ii_n an1erikanen
Willcm M esdag,som av skiljcrniinncn pekas ut som

l domM>IIkd:iilla vd:a - - m ed reste n "'' dl'
anställda i bolaget, 'inklusive re\·ison:rnn.
Synsättet går på tvärs mot aktiebolags!agen. Enligt den är ,.d; som' utses av styrelsen; nnsvurig för
b6lageto löpande f6rYaltning- enligt · ~ tyrc l ~c n s
riktlinjer och. o.nviBn,ingar . .V<\ il(. skyldig, at~ följ u
detiii inmuktlorier och har rnppon~ringsskyldighct .·
De~i.rocl(jl;Hiari8• Eric:At\d c ruo n tolkadeii/t '
uppdrag i!oin vd fO r Skattdia, t ttp<>SC hun d lirXddc
ofi.cr lou·, · !Lrlc Pc\Cr6s<•n. l ott i• v vifttlc•(Örhörcn
p•pckltr han li t~ plikrfl'rcn il v ltppcndlx S_ g~r lhll·
m•kl till en utbetalning mottv•rilnd.c tre ~n ger de t
Arets. utdelade belopp till ukt.iciigtlrna . F(ir Han•-

Styrclsc rl kritisera!' i dOIIIl'llfiir mr!"tlll llighct ot;ll
ffi r aH ha varit dål igt in satt i honm; prcl~Tamrn en .

lcunni~

i c rsiittnings fr~~or.

Vittncsmlilen hiin

S kandia ~

ordförande

l. .ar~

Rnmqvi:SI· och vice onlf<irnr 1<.lc 1\cnK.t' Orllllll - sorn

sitger !'ig iute 111inna~ n fiJ.(TH tukdi ~ ku ~N ion c r - ur1 ~
dtrkiinns hel r.
"M!It hukgrundliv Willcnt Mc"d"l>" uppgificr iir .
det IU1tniirkt\iligeviirt hu r o lö r~ t fic nde, ll ~ ro\ t<ty rtl ~u·
lcdt\mÖttr ~lll(t s i ~ hb vu rit lt\fÖr. dil. lt ~~tl boliusul•
lfillt n (>Ch hur lite infC>I'tnflti<>n dc fin~Ct' 61g hl\.llnf'l'
l>tlttft tllljCI'IIII .''.
·
;}. Lat'$• hi t Pe t c rS~<• n vnr sjillv int e t ngug~rud i
f('iri.> crodci•i:t'l\llkf-in~ bC>Oll8['1'0j(l'fti\111'1 Ct - dt ~3 kÖll-

vidare ses som oaktsamhet.

