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På grund av fortsatt rådande omständigheter kring Covid-19 har endast ett möte ägt rum via 
zoom-länk (04/08). Efter senaste mötet har föreningsstämma hållits där föreningen har 
tilldelat kapital till utskottet (40 000 kr), varav utskottet bestämt att hälften (20 000) ska 
sparas till nästa verksamhetsår och resterande ska investeras innan verksamhetsårets slut.  
 
Enligt föregående möte (03/30) togs det beslut att avyttra Swedbank AB aktierna och 
investera hela det fria kapitalet efter avyttring av Swedbank i nya aktier (20 000 kr + värde 
på aktier i Swedbank efter avyttring). Utskottet beslöt på senaste mötet (04/08) att dela upp 
det totala fria kapital i tre poster på så vis att investera en tredjedel i tele2, en tredjedel i ett 
nytt bolag och resterande del fördelas jämnt över gamla innehav. Utskottets val av ny aktie 
beslutades på senaste mötet och beslutet blev att investera i Scandic Hotels Group. 
Ekonomiutskottets argument bakom bytet från Swedbank till Tele2 är att ekonomiutskottet 
vill ha en mer defensiv portfölj. Argumentet bakom investeringen i Scandic Hotels Group är 
att utskottet ser stor potential i aktien: Genom att företaget pressas hårt i samband med 
rådande pandemi men som samtidigt kan klara av denna tuffa period och ge en god 
avkastning på lång sikt.  
 
Fortsättningsvis har det varit ett önskemål hos utskottet att öppna upp för handel på den 
nordiska marknaden, som i nuläget är begränsad till handel på den svenska marknaden. 
Frågan lades fram till föreningens styrelse men har bordlagts, samtidigt har styrelsen valt att 
inte hålla någon extrastämma för att behandla frågan.  
 
Portföljen har sedan årsskiftet tappat 18,98% (2020-04-30), OMX30 har under samma 
period har tappat 10,95%. Över hela världen råder en pandemi som ligger bakom denna 
nedgång av både portföljen men också OMX30, däremot är utskottet nöjd med portföljen och 
ser en god utveckling av portföljen inom lång sikt.  
 
Ekonomiutskottet. 


