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Andra AP-fondens Carl Rosén är på krigsstigen
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PARIS

De höga vd-lönerna bygger på ett systemfel.
Det säger Carl Rosén,chef för ägarstyrning
på Andra AP-fonden,som nu lierar sig med
utländska kolleger för att stoppa miljon-
rullningen.

”Vi bearbetar bland annat den amerikans-
ka finansinspektionen och kongressen”,
säger Carl Rosén.
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Under tisdagen var Carl Ro-
sén en av talarna på en konfe-
rens för några av världens
största institutionella inve-
sterare i Paris. Högt på agen-
dan stod ersättningsnivåerna
till toppcheferna i börsbola-
gen och Carl Rosén räknar
med att det kommer att bli en
het fråga också på vårens bo-
lagsstämmor i svenska före-
tag.

”Arbetet inför stämmorna
har precis börjat och ersätt-
ningar kommer garanterat
att diskuteras mycket”, kon-
staterar Carl Rosén.

Själv har han sin åsikt klar
när det gäller nivåerna på de
löner som de högsta cheferna
tilldelas.

”Det finns ingen logik i att
vd:s lön år efter år generellt
ska öka så mycket mer än an-
dra lönegrupper”, säger Carl
Rosén.
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”Ett systemfel”
Statistiken talar sitt tydliga
språk. 1980 motsvarade den
genomsnittliga ersättningen
till vd:arna för Sveriges 50
största företag tio industriar-
betarlöner. 2005 hade gapet
ökat till 40 industriarbetar-
löner.

”Det här kan knappast för-
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klaras med att det är brist på
företagsledare utan det
handlar helt enkelt om ett
systemfel”, säger Carl Rosén
och fortsätter:

”Grundproblemet är den
svaga ägarstyrningen i USA.
Det har drivit upp ersättning-
arna där och sedan har vi 
tagit efter.”
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Bedriver lobbying
Tillsammans med Tredje AP-
fonden, norska oljefonden,
de nederländska pensions-
stiftelserna PGGM och ABP
samt det brittiska fondbola-
get Hermes driver Andra AP-
fonden sedan en tid lobbying
mot den amerikanska mark-
naden. 

Målsättningen är att få till
en lagstiftning som stärker
det amerikanska ägarkollek-
tivet.

”I dag utser styrelsen sig
själv i amerikanska bolag och
man röstar inte om nya er-
sättningsprogram på bolags-
stämman. De är två viktiga
orsaker till att ersättningarna
ökar så mycket”, säger Carl
Rosén.
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LOBBAR. Carl Rosén, chef för ägarstyrning på Andra AP-fonden, arbetar för att 
påverka lagstiftningen i USA. FOTO: KRISTOFER SANDBERG
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