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3 34© m ®  KRONOR, 
Gunnar Huss -  101 40 
tioner.

3 348 200 SCRONOft.
Leif Fahrman -  101 400 op
tioner.

1 74S 000 KRONOR. 
Johan Hähnel -  53 000 op
tioner.

5 115 H O N O R .
Lars Gårdö -  153 000 op
tioner.

2 475 Oiffl KRONOR.
Bo Ulvån -  75 OOO optioner.

Milionärer pa
löntagarfonder

Atle säljs -  optionsprogram ger ledningen sammanlagt 60 miljoner
IRiskkapitalholagef Ml© startades med löotagarfonds- 
pengar.

När Atle ny ska säljas tjänar chefer och nyckelperso
ner storkovan.

De kan kvittera ut c irka 60 måSjosier.
I går la investmentbolaget 

Ratos tillsammans med det 
brittiska riskkapitalbolaget 3i 
ett bud på Atle. Köparna erbjöd 
sig att betala 153 kronor kon
tant för varje Atle-aktie. Affä
ren omfattar dock inte kärntek
nikföretaget Studsvik som ägs 
av Atle, detta guldägg ska först 
delas ut till Atles aktieägare.

letalt i reda peigair
Atle startades för att investe

ra i svenska framtidsföretag. 
1993 börsintroducerades Atle, 
och de företag som givit peng
ar till löntagarfonderna fick 
då aktier i Atle. Två år senare 
sålde staten sitt 28-procentiga 
innehav.

Storägare i Atle är Helge Ka- 
rinen och Samme Lindmark 
som tillsammans äger nästan 
17 procent. De sålde för några 
år sedan bland annat Karolin

Invest till Atle och fick då be
talt i Atle-aktier. Den här gång
en får de betalt i reda pengar.

Före gårdagens affär stod 
Atles börskurs i 131 kronor. 
Beskedet om budet på Atle 
fick kursen att stiga till 157 
kronor, vilket motsvarar en 
uppgång på närm are 20 pro
cent. Börsvärdet på Atle steg 
därmed från 7,1 miljarder kro
nor till 8,5 miljarder kronor. 
Och paret Karinen-Lindmark 
blev cirka 240 miljoner kronor 
rikare. Värdet på deras Atle- 
innehav uppgår till bortemot 
en och en halv miljard kronor.

Två miljoner optionsr
Men det är inte bara aktie

ägarna som tjänar på försälj
ningen av Atle. Även ledning
en och ett antal nyckelperso
ner, tillsammans ett trettiotal 
personer, får nu utdelning för

Två miljarder från löntagarfonderna
Atle startades 1992 

då cirka 2 miljarder kro
nor överfördes till bola
get från tre olika lönta
garfonder. Atle börsin
troducerades 1993 och 
två år senare sålde sta
ten sitt innehav. Affärsidén

är att investera i små ono
terade bolag, utveckla 
dem genom aktivt ägan
de för att sedan efter 
mellan 3 och 7 år sälja 
bolagen med vinst. Atle 

har hittills varit ägare i 
över 200 företag.

sina optioner. Två program på 
närmare två miljoner optioner 
faller ut. Det exakta värdet på 
dessa går ännu inte att fast
ställa, eftersom det först i maj 
blir klart hur mycket Studsvik 
är värt.

-  Det blir väl några tior per 
option, säger Lars Gårdö som 
har 153 000 optioner.

-  Men det tjusiga med de för
kättrade löntagarpengarna är 
faktiskt att vi har femfaldigat 
värdet på dem sedan starten.

Lars Gårdö äger dessutom 
260 000 aktier, vilket också bor
de bli en bra affär.

-  Jag köpte en del av aktier
na 1995, då stod kursen i 30-40 
kronor. Och så köpte jag en del

av aktierna för 1,5 år sedan. 
Då stod kursen i 115 kronor.

jobb i 31
Det betyder att Lars Gårdö 

får uppskattningsvis 25 miljo
ner kronor för sina aktier.

Kollegorna kan vara nästan 
lika nöjda. Även om options- 
programmen nu faller ut får de 
nya jobb på 3i. Och där väntar 
sannolikt nya optionsprogram.

gun illa .herlitz@ expressen.se

G unilla  
He rSitz

Så här räknade vi 
ut värdet 

på optionerna
■  De två optionsprogrammen 
i Atle omfattar totalt 
1 875 000 optioner förhelade 
på ett trettiotal medarb are. 
Beräkningen nedan bygge, på 
en uppskattning av Studsvi 
vars slutgiltiga värde ska fas 
ställas i maj efter en värder 
ing av Carnegie.
153 kronor är budpriset per 

aktie.
+ cirka 26 kronor. Uppskat

tat värde per aktie vid av
knoppningen av Studsvik 
(allra minst 9 kronor som 
är det bokförda värdet av 
Studsvik, sannolikt hög
re).

-  135 kronor, genomsnitt
ligt lösenpris för optioner
na.

-  11,55 kronor, genomsnitt
ligt pris per optionsrätt.

33 kronor Optionens ungefär
liga värde.

2 640 000 KRONOR.
Stig Karlsson -  80 OOO op
tioner.

3 597 p§© KRONOR. 
Kenth-Ake Jönsson -  
109 OOO optioner.

3 676 200 KRONOR.
Gustav Bard -  111 400 op
tioner.

t  110 000 KRONOR.
Hans Dlrtoft  -  70 OOO op
tioner.

3 300 000 KRONOR.
Roland Bengtsson -  
100 OOO optioner.

mailto:gunilla.herlitz@expressen.se

