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TAR STRID. Kindreds vd Henrik Tjärnström tänker överklaga viteskravet från norska Lotteritil
synet. ”Vi bestrider påståendet att vi skulle ha verksamhet i Norge”, säger han. FOTO:  CORNELIA JÖNSSON

Kindred kommer att överklaga norska 
 Lotteritilsynets vitesbeslut och fortsätta 
försöka nå framgång i rättssystemet, 
säger Kindreds vd Henrik Tjärnström. 
Fram tills processen är slutligt avgjord 
ändrar bolaget ingenting i sin verksamhet.

Marknaden tog allvarligt på 
uppgifterna om vite och hand-
lade ner Kindreds aktie med 
7,2 procent på onsdagen, mot-
svarande närmare 1,5 miljar-
der kronor av börsvärdet.

”Vi kommer nu att över-
klaga beslutet från Lotteritil-
synet rörande utfärdandet av 
den här sanktionsavgiften 
och fortsätter verksamheten 
som vanligt så länge den 
legala processen pågår. Vi vill 
se hur den utmynnar”, säger 
Henrik Tjärnström.
Kan det bli aktuellt att helt 
lämna den norska markna-
den?

”Vi bestrider påståendet att 
vi skulle ha verksamhet 
i Norge, det är också en del av 
den legala processen. Vi är 
licensierade i Malta och anser 
att norska kunder med stöd av 
gällande europeiska ekono-
misk lagstiftning har rätt att 
spela på utländska sajter om 
de vill.”
Hur bedömer du risken att 
ni tvingas sluta erbjuda 
norska kunder spel hos er?

”Återigen, det får processen 
utvisa. Men vi gör inget fel 
i Norge i dag. Vi accepterar tra-
fik från norska kunder som hit-
tar oss på Malta och det är en 
del av det legala ramverk som 
enligt vår mening råder här.”

Hittills har Kindred inte haft 
någon framgång i de norska 
rättsprocesserna, senast i som-
ras dömde Oslo tingsrätt mot 
spelbolagets överklagande av 
Lotteritilsynets ”cease-and-
desist”-beslut, alltså att Kin-
dred skulle tvingas dra sig till-
baka från Norge. 

”Det är lokala domstolar 
i Norge som dömt hittills och 
det är svårt att nå fram i de 

första instanserna. Men detta 
är en större fråga än bara för 
de domstolarna. Det kommer 
att visa sig med överklagan-
det var det här landar”, säger 
Henrik Tjärnström.

Det har heller inte visat sig 
vara en framkomlig väg att 
söka en norsk spellicens, 
säger Kindredchefen. Enligt 
honom har Kindred flera 
gånger försökt söka en sådan 
och därtill sökt dialog med 
norska myndigheter, men 
blivit nekade den möjligheten. 

Den norska regeringens 
syn är att Kindreds olicensie-
rade, ”olagliga” som de tycker, 
spelerbjudande utgör en 
belastning för det norska 
samhället.

”Det är en syn som får stå 
för dem. De påstår att vi skulle 
vara en drivare av problem-
spelande, men vi har en lägre 
andel högriskkunder i Norge, 
runt 3 procent. Snarare har 
vi och den privata sektorn 
varit en drivande kraft som 
fått upp frågan på bordet och 
jag skulle uppmuntra även det 
norska monopolet att redovisa 
sina siffror över hur mycket 
högriskspelande de har.”
Borde ni ha upplyst markna-
den om vitesbeslutet som ni 
fick redan i förra veckan?

”Nej, det här har varit en 
pågående process som vi varit 
transparenta med”, säger Hen-
rik Tjärnström som inte vill 
kommentera kursreaktionen.

”Men vi är övertygade om 
att vi inte gör något fel och ser 
fram emot att gå mot en lokalt 
reglerad marknad även 
i Norge.”

ROBERT TRICHES
robert.triches@di.se

08-573 652 08

 nDi Fakta

Norskt krav
■n Som Di kunde berätta  

på onsdagen hotas Kindred 
av vite på 1,2 miljoner norska 
kronor per dag från och  
med 5 oktober, för att man 
enligt den norska spelin-
spektionen Lotteritilsynets 
uppfattning bedriver olicen-
sierad pengaspelverksam-
het i landet genom sitt mal-

tesiska dotterbolag Trannel.
■n Tillståndsfrågan är en 

process som pågått i flera år 
men där hotet mot Kindred i 
och med vitesbeslutet blivit 
konkret. Lotteritilsynet kan 
utfärda vite upp till 437 mil-
joner norska kronor innan ett 
nytt beslut behöver fattas, 
uppger myndigheten för Di.

Kindred överklagar
Tjärnström: ”Vi är övertygade om att vi inte gör fel”

Slopat köpråd 
sänkte Axfood
Danske Bank har sänkt 
sin rekommendation för 
dagligvarubolaget 
Axfood till köp från 
behåll med riktkursen 
320 kronor, skriver 
Bloomberg. Axfood som 
handlades utan rätt till 
utdelning om 3,75 kro-
nor per aktie, rasade 11,2 
procent till 278,80 kro-
nor per aktie. Sedan 
årsskiftet har aktien lyft 
8 procent. 

Bland de analytiker 
som ingår i Bloombergs 
sammanställning 
rekommenderar 4 köp,  
3 behåll och 1 sälj. Den 
genomsnittliga riktkur-
sen ligger på 308 kronor 
per aktie.  (Di)

Volvo Cars under 
teckningskursen
Biltillverkaren Volvo 
Cars backade 5,2 procent 
på torsdagen och stängde 
därmed för första gången 
under teckningskursen 
på 53 kronor i börsintro-
duktionen för snart ett år 
sedan. 

Fallet kom efter att 
investmentbanken Bern-
stein sänkt sin rekom-
mendation för aktien från 
outperform till market-
perform och justerat ned 
riktkursen från 90 kronor 
till 60 kronor per aktie. 
Bernstein tror att Volvo 
Cars resultat kommer att 
sjunka betydligt under 
2023. 

Dessutom bedömer 
Bernstein att negativa 
ekonomiska faktorer 
fördröjer Polestars 
potential med minst två 
månader. Investment-
banken räknar med att 
Volvo Cars underlig-
gande vinst per aktie 
sjunker med 22 procent 
under 2023, jämfört med 
2022.  (Di/Direkt)

Aerowash  
säljer allt
Hösten 2019 avtalade 
Spotlight-listade Aero-
wash om att sälja hela 
verksamheten till sin 
amerikanska distributör. 
Först nu – nästan tre år 
senare – ser affären ut 
att vara i hamn.

Bolaget har tagit emot 
och accepterat ett bud på 
hela verksamheten från 
amerikanska US Avia-
tion Services. Köpeskil-
lingen ligger på motsva-
rande 182 miljoner 
kronor. 

När all verksamhet nu 
säljs kommer bolaget 
endast bestå av en kassa 
där pengarna ska delas 
ut till ägarna. 

Aktien rusade 15,9 
procent.  (Di)

Torsdagen blev ytterligare 
en dyster historia på 
Stockholmsbörsen som 
nu har backat sju av de 
senaste åtta dagarna till 
nytt årslägsta. 

På onsdagsaftonen höjde den 
amerikanska centralbanken 
Fed, som väntat, räntan med 
ytterligare 0,75 procentenhe-
ter till 3,00–3,25 procent. 
Samtidigt tolkades Fedchefen 
Jerome Powells uttalanden 
som hökaktiga och hoppet om 
en så kallad mjuklandning ser 
allt mer osannolikt ut. 

”Det som stärkte markna-

den under sommaren var att 
man upplevde att Fed hade lite 
mjukare ton och marknaden 
började prisa in att vi hade 
toppat inflationsmässigt. Det 
har förändrats drastiskt den 
senaste månaden. Nu är det 
helt andra toner och markna-
den pratar om ytterligare rän-
tehöjningar till dramatiska 
nivåer. Det här förändrar hela 
spelplanen och skapar väldigt 
stor rädsla i marknaden”, 
säger Fredrik Warg, global 
chef för rådgivande kapital-
förvaltning på SEB. 

Humöret på Stockholms-
börsen var minst sagt bistert 

på torsdagen och det breda 
OMXSPI-index föll 2,9 pro-
cent till färskt årslägsta.

Blickar vi framåt så ser det 
enligt Fredrik Warg väldigt 
mörkt ut, inte minst för kon-
sumenten, den närmaste 
tiden. 

”Jag tror att sannolikheten 
är väldigt stor att vi kommer 
ha ett fortsatt negativt nyhets-
flöde under de kommande 
månaderna. Det innebär att 
det är stor risk att vi får en 
fortsatt väldigt volatil mark-
nad där risken är stor att det 
blir nya bottnar ett antal 

gånger”, säger Fredrik Warg. 
”Längre fram är det svå-

rare att säga då vi har så 
många externa faktorer. 
Vi har Rysslands invasion av 
Ukraina, logistikproblemen 
från Kina och i kombination 
med centralbankernas kom-
munikation ser det väldigt 
tungt ut. Men händer det 
något här så kommer kartan 
förändras väldigt snabbt”, 
fortsätter han. 

På frågan om vad som kan 
få marknaden att vända är 
svaret enligt Fredrik Warg det 
som ligger på allas läppar för 
tillfället: inflationen. 

”Samma sekund som 
marknaden har fått ett förtro-
ende för att inflationen har 
toppat, den sekunden vänder 
marknaden och det kan gå 
väldigt fort. Förmodligen top-
par den i USA först och det 
kommer antagligen ske 
ganska snart även om vi inte 
är där än”, säger han. 
Vad är viktigast att hålla 
koll på framöver? 

”Inflationen är huvud-
punkten och förutom det 
skulle jag säga arbetsmark-
naden och bostadspriserna.”

VIKTOR MÖLNE

Brant börsfall efter Feds trippelhöjning
Di den 22 september.




