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Å
r 2010 köpte börsjätten Se-
curitas säkerhetsföretaget 
Guardian Security i Monte-
negro. I förra numret av 
Veckans A! ärer avslöjade vi 
uppgifter om hur landschefen 

Darko Perovic hävdas bedriva illegala sido-
verksamheter som kan ge upp till åtta års 
fängelse. Securitas kommenterade att upp-
gifterna är nya för dem och utifrån VA:s arti-
kel tillsattes en utredning den 20 september 
2013 som leds av en ”oberoende” person.

Stora institutionella investerare har rea-
gerat kraftigt på uppgifterna kring Securi-
taschefen i Montenegro.

”Vi ser allvarligt på det. Vi har inte fått 
information från Securitas tidigare. Vi har 
tagit kontakt med dem, men vi vet fortfar-
ande inte vad som har hänt. De säger att de 
ska tillsätta en intern utredning”, säger 
Sasja Beslik på Nordea, som är bolagets 
tredje största aktieägare.

Securitas näst 
största ägare, 
Melker Schörling 
som kontrollerar 
nära 12 procent av 
rösterna i bolaget, 
anser att frågan 
hör hemma hos led-
ningen och vill inte 
ställa upp på en in-
tervju.

”Jag förstår att frågorna kan vara av in-
tresse för VA:s läsarkrets, men jag hoppas 
samtidigt att ni förstår att jag väntar med 
mina eventuella kommentarer till dess den 
interna utredningen är slutförd”, skriver 
Melker Schörling i ett mejl.

Gustaf Douglas med familj – som är Se-
curitas störste ägare med 30 procent av 
rösterna – har också tillfrågats om hur de 
ser på risken att aktieägarvärden förstörs 
när ledande befattningshavare i Securitas 

bryter mot företagets policy.
Gustaf Douglas och andra familjemedle-

mmar har blivit tillfrågade om de vill vidta 
fl er åtgärder än den utredning som bolaget 
initierat, men har valt att inte lämna någon 
kommentar.

Från Securitas sida har informations-
chefen Gisela Lindstrand beskrivit att det 
vid förvärvsprocessen år 2010 gjordes en 
omfattande personkontroll av ledande per-
soner i företaget och att man inte fann upp-

gifter om kriminalitet och illegal verksam-
het. Men storägarna nöjer sig inte med det 
beskedet efter VA:s artikel.

”Vi ser allvarligt på uppgifterna”, säger 
Anna Nilsson, chef för ansvarsfulla in-
vesteringar på Swedbank Robur, som är 
femte största aktieägare i Securitas.

”I nästa vecka har vi ett möte inbokat med 
dem då vi ska ta upp denna fråga och andra, 
sociala och a! ärsetiska frågor. Vi tycker inte 
att det räcker med att mejla eller prata per 

Securitas storägare 
kräver svar
VA:s uppgifter i förra numret om att Securitaschefen i Montenegro 
anklagas för att syssla med illegal verksamhet har slagit ned som en 
bomb bland storägarna. ”Vi ser allvarligt på det”, säger Sasja Beslik på 
Nordea, Securitas tredje största ägare.
AV EMANUEL SIDEA

Förra numrets uppgifter om
Securitas har retat storägarna.

Storägaren
Melker Schörling.

”VI SER ALLVARLIGT PÅ UPP-
GIFT ERNA. NÄSTA VECKA HAR 
VI ETT MÖTE INBOKAT MED DEM.”
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telefon utan vi vill resonera med dem vid sit-
tande bord”, säger Anna Nilsson.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla in-
vesteringar på Nordea, betonar att de kom-
mer att följa upp Montenegro noga.

”Är det så att företaget brister i sin due 
diligence när de gör förvärv och att det inte 
görs systematiska genomgångar kan det 
skada bolaget och därigenom även vår in-
vestering i bolaget.”

Faktum är Securitas börsvärde redan 
har påverkats negativt. Efter att uppgifter-
na blev kända har bolagets börsvärde – ren-
sat för Stockholmsbörsens generella ut-
veckling – sjunkit med cirka 340 miljoner 
kronor fram till den 4 oktober. Det kan stäl-
las i relation de cirka 40 miljoner kronor 
som bolaget betalade för verksamheten i 
Montenegro år 2010.

Har du haft synpunkter på Securitas ar-
bete tidigare?

”Ja, det har jag. Generellt har Securitas 
legat efter, de har varit det enda svenska in-
ternationella bolaget med så kallad C-rat-
ing”, säger Sasja Beslik.

Här är betyget A bäst, B är bra och C är 
dåligt inom hantering av miljö- och socialt 
arbete, vilket mäts av en rad olika interna-
tionella aktörer.

”Men lite eloge ska Securitas ha för att 
de just påbörjat sitt arbete, fast det visar 
också att de ligger lite efter.”

I VA:s artikel beskrev en rad uppgifts-
lämnare att Securitas landschef i Monte-

negro har ett aktivt samröre med kriminella  
personer, åtnjuter politiskt beskydd från 
ledande politiker i Montenegro som i sin tur 
möjliggjort hans a! ärer och att han syste-
matiskt är engagerad i sidoverksamheter, 
såsom illegal låneverksamhet. En verksam-
het som kan innebära stra!  på uppemot åtta 
års fängelse. Bland VA:s källor fi nns högt 
uppsatta personer inom landets polis-
väsende, inrikesministerium, samt anställ-
da, kolleger och tidigare a! ärspartner.

Sasja Beslik på Nordea, som är född och 
uppvuxen i Bosnien, har god kännedom om 
regionen.

”Jag är där minst två gånger om året”, 
säger han och tillägger:

”Balkan tillhör Europas mest kor-

rumperade regioner. Vi betraktar det som 
ett högriskområde när vi tittar på bolag 
som är verksamma där.”

Går det över huvud taget att bedriva 
verksamhet på Balkan utan att utsätta sig för 
tveksamma a! ärer?

”Det går, men är väldigt svårt. Du måste 
ha personer på plats som är starka och kan 
stå emot.”

Hur har er dialog med Securitas fungerat 
tidigare?

”Vi har haft en diskussion under fl era år, 
hur riskbedömningar görs och hur risk-
analysen tas in i deras processer. Vi har bli-
vit försäkrade att Securitas gör a! ärer en-
ligt regelboken, men samtidigt har vi inte 
sett någon landsbeskrivningsanalys.”

I VA:s artikel om Securitas Montenegrochef Darko Perovic beskrev uppgifts-
lämnare en viktig person som stått vid hans sida, svärmor Milijana Gregovic, 
tidigare vd för Commercial Bank AD Budva, ett dotterbolag till banken med 

samma namn i Belgrad.
Efter publiceringen av artikeln har hon kontaktat VA och krävt att få kom-

mentera uppgifterna. Här följer en resumé av hennes kommentarer, brevet kan lä-
sas i sin helhet på www.va.se.

”De anklagelser som publicerats i VA och där mitt namn förekommer innebär en 
terrorhandling mot min familj och mig, med allvarliga konsekvenser för den heder 
och respekt jag har byggt upp under fl era årtiondens yrkesverksamhet, en verksam-
het som endast har grundats på principer om personlig och yrkesmässig etik, med 
den starkaste respekt för lagar och legitimitet”, skriver hon i sitt brev.

”I en familj med fem akademiker har jag uppfostrat tre barn i en anda av högsta 
moral, mänsklig och a! ärsmässig etik, där ordet ’narkotika’, denna vår tids pest, 
endast användes när jag läste det i tidningarna. Att jag skulle ha kopplingar till 
droger är något som bara era illvilliga personer känner till, personer som saknar 
både namn, etik och modet att stå bakom sina påståenden.”

Hon skriver vidare att hon arbetat för Komercijalna Banka AD i sjutton år, fram 
till 2011, då hon överlämnade banken i ett ”hälsosamt och stabilt” skick. På banken 
var hon under övervakning av internrevisorer, granskningar som genomfördes av 
grundarna, centralbanken och externa utredare.

”Inga misstag har funnits, till skillnad från det som rapporterades i VA”, skriver hon.
Enligt VA:s uppgiftslämnare avskedades Milijana Gregovic av aktieägarna i sep-

tember 2011, med motiveringen att hon haft omåttliga och omotiverade utlägg i ban-
kens balansräkning. En beskrivning som hon vänder sig mot.

”Detta är en annan lögn. Den enda sanningen är att jag, på eget initiativ, efter att 
ha blivit kompenserad, pensionerade mig i augusti 2011 helt enligt gällande lagstift-
ning”, skriver hon och tillägger att uppgifterna om att hon knyts till politiskt 
beskydd är en ”monstruös osanning”.

”Jag har aldrig varit medlem i ett politiskt parti och har därför aldrig medverkat 
i ett politiskt forum. Mitt enda parti är mitt yrke.”

Läs hela brevet på: www.va.se

”En terrorhandling”

”ÄR DET SÅ ATT FÖRETAGET BRISTER NÄR DE GÖR 
FÖRVÄRV KAN DET SKADA VÅR INVESTERING.”
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Sasja Beslik på Nordea
kräver svar på sina frågor.

!"#$%#&%'(((%'!"#$%#&%'(((%' )*#$+#*+*,(((#%-*.)*#$+#*+*,(((#%-*.



GRANSKNING SECURITAS

Har du gjort företagsbesök hos Securitas 
på Balkan eller Montenegro?

”Vi har faktiskt efterfrågat att få göra 
besök vid ett fl ertal tillfällen, men inte fått 
åka dit. Securitas svar är att de inte arran-
gerar investerarresor.”

Är det vanligt att investerare inte får trä! a 
sina bolag?

”Nej, det är kutym att ägare får besöka 
företaget, oavsett världsdel.”

Är det möjligt att ni säljer ert innehav i Se-
curitas?

”Det är en omfattande process innan vi 
eventuellt kommer till den slutsatsen. Vi 
fortsätter att prata med dem, vi är tredje 
största ägare i Securitas och vi förväntar 
oss en öppen dialog.”

Anna Nilsson på Swedbank Robur kon-
staterar att Securitas aktie ”alltid varit un-
derkänd” för de fonder som haft en profi l 
inriktad på hållbarhet.

”I hållbarhetsfonder är Securitas inte in-

vesteringsbara, men de andra fonderna har 
aktier i Securitas”, säger hon och tillägger:

”Vi ser mycket positivt på att Securitas nu 
har börjat utveckla sitt hållbarhetsarbete.”

Veckans A! ärer har vid ett fl ertal tillfällen 
velat intervjua bolagets vd Alf Göransson 
och landschefen i Montenegro, Darko Perovic. 
Men informationschef Gisela Lindstrand har 
meddelat att bolaget inväntar resultatet av 
den utredning som bolaget nu betalar för.

”Det fi nns inget datum för när utredning-
en är klar. Den tar den tid det tar – snarast 
möjligt. Vem utredaren är håller vi för oss 
själva tills vidare. Det handlar ju om en 
granskning av en enskild individ och dess-
utom om känslig materia och vi vill inte 
försvåra utredningsarbetet”, uppger Gisela 
Lindstrand och tillägger:

”Visar det sig att det fi nns grund för 
någon del av anklagelserna som riktas i VA 
om kriminella aktiviteter så gör vi en 
polisanmälan.”  

DE HAR MAKTEN I 
SECURITAS
Andel av rösterna

• GUSTAF DOUGLAS M FAMILJ, 

 WASATORNET OCH LATOUR: 30 %
• MELKER SCHÖ RLING M FAMILJ: 11,8 %
• NORDEA INVESTMENT FUNDS: 2,5 %
• DIDNER & GERGE FONDER: 2,2 %
• SWEDBANK ROBUR FONDER: 2,0 %
• JPM CHASE NA: 1,6 %
• JPM CHASE NA (ej samma 
 holdingbolag): 1,5 %
• CACEIS BANK: 1,5 %
• CARNEGIE FONDER: 1,5 %
• HANDELSBANKEN FONDER: 1,5 %
KÄLLA: SECURITAS ÅRSREDOVISNING 2012.
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”VI HAR EFTERFRÅGAT ATT FÅ GÖRA BESÖK VID ETT 
FLERTAL TILLFÄLLEN, MEN INTE FÅTT ÅKA DIT.”
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