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Salus holding planerar att ge-
nomföra en nyemission som ska
ge bolaget ett kapitaltillskott på
157 miljoner kr. Efter Salus för-
värv av Ansvar i början av som-
maren är samgåendet nu ge-
nomfört och man föreslår där-
för ett namnbyte till SalusAn-
svar. Vinstprognosen för 1997 är
15 miljoner kronor. 

Finansinspektionen godkände Salus
Holdings köp av Ansvar i september
och i början av oktober slutfördes affä-
ren. Ett omfattande åtgärdsprogram har
genomförts för att sänka Ansvars kost-
nader, som varit osedvanligt höga jäm-
fört med försäkringsbranschen i övrigt.

Ansvar har verksamhet i många län-
der. Allt detta kommer att säljs. Av ut-
landsverksamheten blir enbart den i
Danmark och Norge kvar.

– Vi ska flytta fram positionerna i
Danmark och Norge. Därför har vi tagit
kontakt med Sacos systerorganisatio-
ner, säger Staffan Blomberg, VD för Sa-
lusAnsvar.

Avsikten är att bygga vidare på den
strategi man använt i Sverige. Genom
samarbete med utvalda organisationer,
som t ex Saco-förbund, erbjuds anpas-
sade finansiella produkter till medlem-
marna i dessa organisationer.

SalusAnsvar planerar att starta kapi-
tal- och fondförvaltning samt fondför-
säkringsverksamhet. Kapitalförvalt-
ningen kommer att bedrivas i ett bolag
som ägs tillsammans med Öhman fond-
kommission. Förvaltningen kommer
initialt att ha en förvaltningsvolym upp-
gående till ca 6 miljarder kronor.

Erbjuda tjänster
Avsikten är att kapitalförvaltnings-

bolaget ska erbjuda sina tjänster till de
organisationer som företaget samarbe-
tar med.

SalusAnsvar räknar med att tämli-
gen snart få tillstånd att starta bank.

– Banken ska erbjuda ett koncentre-
rat produktutbud, säger Staffan Blom-
berg. 

Det gäller t ex in- och utlåning, indi-
viduellt pensionssparande, fonder och
bolån. 

Kapitalbehovet för de planerade
satsningarna beräknar styrelsen till ca
110 miljoner kronor. Därutöver vill sty-
relsen ha en finansiell handlingsbered-
skap. Det totala kapitalbehovet är be-
räknat till 157 miljoner kronor, vilket
styrelsen räknar med att få in genom en
nyemission. Aktieägarna har företrä-
desrätt. Två aktier i Salus ger rätt att
teckna en ny aktie. Teckningstiden lö-
per från den 24 november till den 12 de-
cember. Teckningskursen är fastställd
till 22 kronor per aktie.

Resultatet före skatt 1997 beräknas
bli 15 miljoner kr, vilket motsvarar 0,83
kr per aktie. Vinsten 1996 var också 15
miljoner kr eller 2,04 per aktie. Det som
belastar årets resultat är en företrädes-
rättsemission i januari samt en riktad
emission till Ansvars ägare i samband
med förvärvet.

SalusAnsvar håller extra bolags-
stämma den 3 november. Då ska ny-
emissionen, ett förslag om ett konver-
tibelt förlagslån om högst 30 miljoner
kr riktat till de anställda samt namnby-
tet behandlas. 

Kristina Johnson

Salus väntar på banktillstånd

Nyemission ska ge 157 miljoner

Alla misstänkta fall av Creutzfeldt–
Jakobs sjukdom ska anmälas till Smitt-
skyddsinstitutet. Det föreslår regering-
en i en proposition som grundas på en
EU-rekommendation.

EUs ministerråd har rekommenderat
alla medlemsländer att följa utbred-
ningen av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom,
CJS. Varken BSE-sjukan hos djur eller
den nya varianten av CJS har påvisats i
Sverige. Men sjukdomen är ändå ett po-
tentiellt folkhälsoproblem.

Socialstyrelsen anser därför att läka-
re som konstaterar eller misstänker fall
av CJS ska vara skyldiga att anmäla det-
ta. Regeringen har följt förslaget och
lagförslaget finns i propositionen An-
mälan av vissa allvarliga sjukdomar,
prop 1997/98:21. 

Enligt förslaget ska regeringen kun-
na utfärda föreskrifter om anmälan av
andra allvarliga eller konstaterade sjuk-
domar än sådana som ska anmälas en-
ligt Smittskyddslagen. •

CJ-sjuka
ska anmälas

Etik- och ansvarsrådet blir
namnet när verksamheten i
ansvarsrådet samt etik- och
förtroenderådet sammanförs.
Det har Läkarförbundets cen-
tralstyrelse beslutat.

Enligt Läkarförbundets stadgar
ska centralstyrelsen utse ett ansvars-
råd med uppgift att vara rådgivande i
medicinska ansvarsfrågor, samt ett
förtroenderåd med uppgift att vara
rådgivande i medlemsfrågor.

Detta innebär att ansvarsrådet le-
der och samordnar förbundets ser-
viceverksamhet kring anmälnings-
ärenden. Dessutom avger ansvarsrå-
det utlåtanden i principiellt viktiga
ärenden.

Etik- och förtroenderådet hand-
lägger de yrkesetiska frågorna. Det

gäller både de övergripande principi-
ella och de mer vardagliga såsom in-
terkollegiala motsättningar och
marknadsföringsfrågor.

Ledamöterna i de båda råden anser
att en fusion av råden är positiv och
värdefull, särskilt med hänsyn till den
beröring ansvarsfrågorna kan ha med
de etiska frågorna.

Frågan om en sammanslagning av
råden har diskuterats av Läkarförbun-
dets centralstyrelse. Beslutet blev att
sammanföra verksamheterna under
namnet Etik- och ansvarsrådet.

Rådet ska bestå av nio ledamöter
samt ordförande i Läkaresällskapets
etiska delegation som adjungerad le-
damot. 

Centralstyrelsen har utsett Läkar-
förbundets ordförande Robert Leth
till ordförande i Etik- och ansvarsrå-
det. •

Läkarförbundet

Ett råd för etik och ansvar 


