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Annons:

Staten är storägare i omstridda Karo Bio

Genom tre statliga pensionsfonder och delstatliga banken Nordea är regeringen och staten den största investeraren i

börsbolaget Karo Bio.

DN har beskrivit hur landsting och stat finansierat professor Jan-Åke Gustafssons forskning med runt två miljarder
kronor. En forskning som bedrivits i nära samarbete med börsbolaget Karo Bio. En genomgång av bolagets

aktieägare visar att staten dessutom investerat ytterligare hundratals miljoner kronor i Karo Bio, i form av

aktiekapital.

Karo Bio initierades 1987 av professorn vid Karolinska institutet Jan-Åke Gustafsson och en forskarkollega. Bolaget

har inte visat någon vinst sedan starten och de totala förlusterna börjar närma sig 1,5 miljarder kronor. En av de

första stora ägarna som sköt till aktiekapital var statliga Fjärde AP-fonden, en fond som i dag förvaltar

pensionsmedel. Den första investeringen gjordes redan i slutet av 80-talet. Mellan 1987 och 1991 investerade fonden
100 miljoner kronor.

Sedan 1997 är Karo Bio börsnoterat. Fjärde AP-fonden har åter blivit en av bolagets största ägare. Men bland de tio

huvudägarna finns även Sjätte och Andra AP-fonden. Dessutom har AP-fonderna investerat i Karo Bio genom

riskkapitalfonden Healthcap. Den största enskilda ägaren är delstatliga banken Nordea, enligt Karo Bios egna
ägarlistor.

Just nu pågår en nyemission som kan ändra ägarförhållandena, men enligt ägarlistan äger AP-fonderna och Nordea

sammanlagt cirka 13 procent av bolaget.

Flera av dessa statliga och regeringsstyrda institutioner har ledande socialdemokrater i styrelsen.

- Vi vill ha en exponering mot sjuk- och hälsovårdssektorn, säger Thomas Wuolikainen, investeringsansvarig på

Fjärde AP-fonden. Han säger att han inte vet varför AP-fonden investerade i Karo Bio under 80-talet eftersom han
inte arbetat där så länge.

Men varför har ni fortsatt att satsa pengar i bolaget?

- Jag har ingen lust att kommentera vilka investeringar vi gör i Karo Bio, säger han.

Enligt Thomas Wuolikainen har Fjärde AP-fondens investeringar i Karo Bio ingen koppling till Jan-Åke Gustafsson.

I styrelsen för Fjärde AP-fonden sitter fackförbundet Metalls ordförande Göran Johnsson. Han har även suttit en
tidigare period under första delen av 90-talet. Han säger att det inte är ofta styrelsen i dag diskuterar vilka enskilda

investeringar som görs.

- Det är väldigt sällan nu för tiden. Det var mer på gamla AP-fondstiden. Då gick man oftare igenom bolag och

pratade, säger Göran Johnsson.

Han har ingen förklaring till att just de statliga AP-fonderna tillsammans med delstatliga banken Nordea är storägare

i bolaget.

Karo Bio har under de arton år bolaget funnits inte gjort några vinster. Sedan starten har förlusten efter finansnetto

varit runt 1,5 miljarder kronor. De senaste fem åren har företaget förlorat över en miljard kronor. För drygt en månad

sedan beslutade företagets aktieägare att tillföra ytterligare drygt en kvarts miljard kronor till forskningen. För

pensionsspararna och Nordea har investeringarna hittills varit en dålig affär.

En stor del av Karo Bios resultat och patent har forskats fram med hjälp av landstingspengar. Pengar som styrts till

den forskningen genom tre landstingsstiftelser som kontrolleras av dess vd, professor Jan-Åke Gustafsson. Samtidigt

DN - Ekonomi - Staten är storägare i omstridda Karo Bio

1 av 2 2014-05-30 15:18



har Karo Bio tecknat ett konsultavtal med Jan-Åke Gustafssons privata bolag där han får runt en miljon kronor per
år.

En av de viktigare projekten i bolaget har varit att bidra till nya läkemedel utifrån Gustafssons upptäckt av en ny så

kallad hormonreceptor. Men än så länge har Karo Bio inte fått något kommersiellt genombrott.

Knut Kainz Rognerud
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