
 

 
 

 

Det har varit en blygsam insynshandel under den senaste veckan och bara 83 insynsaffärer har gjorts 
av 58 insynspersoner. En aktie som sticker ut bland de positiva händelserna är bostadsutvecklaren 
Besqab. Där har familjen Nordström ökat sitt innehav genom ägarbolaget Skirner AB. Olle Nordstrom 
är ordförande i Besqab och den 13 september köpte Skirner 221.325 aktier. Köpet som motsvarar 
1,43 procent av alla aktier i bolaget betyder en ökning av Skirners ägande till motsvarande 35,5 
procent av kapital och röster i bolaget. 
 
I början av året gjordes några mindre insynsförsäljningar på kurser strax över 200 kronor. Sedan dess 
har Besqab-aktien haft en trist utveckling och Skirners senaste köp gjordes till en kurs på 134 kronor. 
Det intressanta är att flera insynspersoner har passat på att öka sina innehav under den negativa 
kursutvecklingen. Sedan i maj har nämligen inte mindre än 7 insynspersoner varit aktiva och samtliga 
har köpt. Tillsammans med det senaste köpet från storägaren till en rejält straffad aktiekurs sändet det 
en positiv signal som gör att jag förväntar mig att Besqab-aktien utvecklas bättre än Stockholmsbörsen 
det kommande året. 
 
Det är inte helt ovanligt att ledningen i ett bolag koordinerar sina köp och ett sådant färskt exempel 
noterades den 13 september i byggbolaget Peab. Det var vd Jesper Göransson, finanschefen Niclas 
Winkvist och produktionschefen Roger Linnér som samtidigt ökade sina innehav. Det samlade värdet 
på köpen är 1,2 miljoner kronor men är dock blygsamma när de ställs i relation till deras tidigare 
ägande. Göransson och Winkvist köpte 5.000 aktier vardera och Linnér 3.500 aktier. Efter affärerna 
äger Göransson drygt en halv miljon aktier, Winkvist 142.794 aktier och Linnér 93.551 aktier.  
 
Den övriga insynshandeln i Peab ger ingen entydigt positiv bild eftersom bolagets chef för affärsområdet 
Anläggning, Karl-Gunnar Karlsson, sålde aktier för 16 miljoner kronor i maj. Därför ser jag det inte 
som en given köpkandidat. Men eftersom vd-affärer väger tyngre – Jesper Göransson har hittills i år 
har köpt aktier för omkring 5 miljoner kronor – så förtjänar aktien fortsatt bevakning. 
 
Inkassobolaget Intrum Justitias vd Mikael Ericsson köpte 11.000 aktier den 13 september. Han berättade 
i en DI-intervju för drygt en vecka sedan att han hade för avsikt att köpa fler aktier. Efter köpet 
uppgår hans ägande till 13.500 aktier värt omkring 3,8 miljoner kronor. Enligt årsredovisningen för 
2016 erhöll han 4,2 miljoner kronor för årets tio första månader vilket skulle motsvara en årslön på 
drygt 5 miljoner kronor. Ericssons köp innebär inte en köpsignal i Intrum-aktien, men fortsatta köp 
som tar hans ägande över motsvarande hans årslön före skatt skulle vara ett första steg i den 
riktningen. 
 

http://www.di.se/


 

Inga köp- eller säljtips gavs i krönikan för ett år sedan. 
 
Den senaste tiden har det varit relativt många insynsköp. Men för att jag ska se ett köpläge i aktien 
räcker det sällan med enskilda köp. Nej, det är den samlade insynshandeln som fäller avgörandet. 
Därför fokuserar jag ofta på de senaste månadernas insynshandel och hur stora köpen är i förhållande 
till det tidigare ägandet. De tre ovanstående bolagen är bra exempel på det.  
 
 
Som anställd på Insiderfonder får skribenten enligt fondbolagets regelverk handla i aktier privat och har dessutom insyn i de 
placeringar som fondbolagets fonder gör. Fondernas ägande i de aktier som omnämns i artikeln: 
 
Besqab:   innehav i två fonder 
Peab:  ägande saknas 
Intrum Justitia:  ägande saknas 
 
Skribenten äger inga aktier privat i ovanstående bolag. 


