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Swedish Meats nu fi nskt
108-årig svensk epok slut
Med minsta möjliga majoritet 50 
fullmäktige för och 25 emot röstade 
Swedish Meats andra extra stämma 21 
december ja till stadgeförändringen. 
Detta ja var förutsättning för att ja-
beslutet till HK Ruokatalos köp 13 de-
cember blir giltigt. Därmed är Swedish 
Meats operativa verksamhet finsk från 
1 januari 2007.

slakt
Omröstningen om stadgarna skedde slutet 
med röstsedlar. Förslaget att ha sluten om-
röstning togs också med knappast möjliga 
majoritet 38 för och 37 emot.
Även om sättet att rösta inte har någon be-
tydelse, kan man säga att hela affären, från 
förslag till beslut, har passerat igenom med 
minsta möjliga marginaler. Allt ifrån när tre 
styrelseledamöter reserverade sig, alla nej 
vid flera regionmötena, osv.
När rösterna var sammanräknade och be-
slutet kungjort, gick några nejsägare upp i 
talarstolen:
-Vi har förlorat omröstningen, men nu är 
det en ny situation. Nu ska vi göra allt för 
att det nya företaget ska bli en så stor suc-
cé som möjligt.
Det var således inga långsinta förlorare bland 
fullmäktige och ingen tog hatten och gick i 
vredesmod. Ingen av de nejsägande styrel-
seledamöterna yttrade sig i debatten.
Stadgedebatt om HK-budet
Stämman hölls även den här gången i Nor-
ra Latin vid Norra Bantorget i Stockholm. 
Samtliga ombud var närvarande, dock var 7, 
eller 9, suppleanter. Det var Gun Ragnars-
son, Tvååker, som föreslog sluten omröst-
ning och fick det. Hon motiverade sitt för-
slag med att stadgeändringen och dess följ-
der var en mycket viktig fråga, som bör rös-
tas fram med valsedlar.
Det fanns endast två förslag och det var att 
rösta ja eller nej till den nya stadgeparagra-
fen.
Stadgeändringen gällde att ändra förening-
en Swedish Meats ändamålsparagraf, från att 
föreningen har till uppgift att slakta och för-
ädla, till att föreningens uppgift är att förmed-
la djur. Slakt och förädling sker ju inte längre 
i Swedish Meats regi efter årsskiftet.
Det som inte står i stadgarna är vem som 
ska slakta nöten, grisarna och fåren. Swe-
dish Meats får alltså, enligt stadgarna, leve-
rera djuren till vilket slakteri som helst, el-
ler exportera dem. Det behöver inte vara 
Scan AB eller HKScan.
-Magnus Lagergren bekräftade för någon 
vecka sedan att det är på det sättet. Swe-
dish Meats ek för, har enligt stadgarna ing-

en skyldighet att leverera insamlade djur till 
sin nya samarbetspartner HKScan.

Mest HKScan-diskussioner
Styrelsen och ledningen utövade ingen stör-
re påverkan på fullmäktige att rösta ja till 
HKs köp vid dagens stämma, till skillnad 
mot vid förra stämman. Man hade redan i 
kallelsen påpekat att dagens fråga är stad-
geändringen, inte HK-affären.
Stämman började kl 10,30 och var slut kl 
12. Debatten upptog större delen av tiden. 
Den rörde stadgarna, men även HK-affären, 
samt hur Swedish Meats ska skötas som för-
ening i framtiden. Man menade att för att 
veta vad som ska stå i stadgarna, så måste 
man veta hur föreningen och Scan AB ska 
fungera och skötas i framtiden.
Ska man bara förvalta aktierna som ingår i 
köpet i föreningen? Ska man köpa fler ak-
tier i HKScan för de kontanta pengar man 
får vid försäljningen? Ska man köpa ännu 
fler aktier och öka inflytandet och speku-
lera i värdetillväxt. Eller ska pengarna de-
las ut till andelsägarna och förhoppnings-
vis satsas på utbyggd grisproduktion? An-
delsägarna kan själva köpa HKScan-aktier 
för utdelade pengar, men då blir inte röste-
talet samlat.
Med affären får Swedish Meats 12,32 % av 
aktierna och lika många röster. Genom att 
köpa fler aktier kan inflytandet ökas och 
används alla pengarna till aktier i HKScan 
kommer man upp i 22 % av kapitalet. Det 
är endast A-aktier man kan köpa, så röstvär-
det blir inte lika stort.
Det gavs inga närmare svar på frågorna om 
föreningens framtida uppgift vid stämman. 
Det kan få bli frågor att ta upp vid årsstäm-
man.

Röstade om stadgarna, men 
tänkte på HK-affären
Debatt om HK-affären blev det i alla fall, 
fastän det inte skulle bli det. Det var ound-
vikligt att koppla affären till stadgeändring-
en. Argumenten för och emot affären var i 
stort sett samma som tidigare.
Ett flertal representanter för nejlinjen, kan-
ske 6 - 8, yttrade sig, men färre för jalinjen, 
ett par, tre. Argumenten för nej var bl a, från 
att inflytandet i HKScan blir för litet, likvi-
den för liten, till funderingar om det är rätt 
att sälja det förfäderna byggt upp. Det nos-
talgiska inslaget var inte påtagligt, utan man 
höll sig till sakfrågorna.
En synpunkt som flera tog upp var att stad-
garna är till för att skydda föreningen. Be-
slut om försäljning kan tas med enkel ma-
joritet. Beslut om stadgarna kräver kvalifi-
cerad majoritet. Men stadgarna har således 
inte skyddat föreningen, eftersom verksam-
heten ändå säljs, sade man.
Lars Gustafsson, Knislinge, menade att be-
sluten tagits i fel ordning. Stadgarna ska änd-

ras när föreningens inriktning och mål ska 
ändras. Om avsikten varit att sälja förening-
en, skulle stadgarna ha ändrats i ett tidigare 
skede. Nu ändrar man inriktning för fören-
ingen och anpassar stadgarna på förekom-
men anledning.
Valsedeln lades om stadgarna, men i huvudet 
på många handlade det om HKs bud.

Eftersnacket positivt om den nya 
koncernen
Eftersnacket blev som en del nejsägare re-
dan sa efter beslutet, att nu gäller det att gil-
la läget och satsa på att göra Scan AB och 
HKScan till kraftfulla aktörer som slaktare 
och på köttmarknaden. Det viktigaste är att 
prestera ett bra avräkningspris på grisarna. 
Nu är det upp till bevis. Eftermälet till det 
som hänt i höst och vinter kommer inte att 
handla om extrastämmorna och debatten 
som föregått, utan om det blev bättre eller 
sämre betalt för grisarna och nöten. Det sto-
ra slaget är således inte hållet ännu!
Alla var dessutom överens om att man inte 
hade något emot HK. Det är förfaringssät-
tet i samband med affären, med bl a myck-
et dålig information. Det var man missnöj-
da med.
Detta är vad både ja- och nejsägare tyck-
er efter att en 108-årig epok av kooperativ 
slakt avslutas. Nu är bara KLS kooperativt, 
och ett antal mycket små slakterier.
Det var också synd, tyckte man, att Swedish 
Meats inte fick sluta med flaggan i topp och 
i ett starkt förhandlingsläge, utan i ett läge 
där man tvingas leta efter en partner. Kan-
ske man alltså väntat för länge med dagens 
beslut? Något som ofta kännetecknar koo-
perativa företag. Vi får se om det blir snab-
bare ryck i fortsättningen.
I alla händelser är det inte så många som tror 
att dagens beslut om sammanslagning är det 
sista. Det kommer att bli fler fusioner. Alla 
talar om det som det naturliga.

Lars-Gunnar Lannhard

Valberedningen börjar
på vitt blankt papper
Swedish Meats ek för börjar även en ny tid 
i styrelsearbetet efter nästa stämma. Detta 
markerade valberedningens ordförande Ing-
emar Olsson, när han från talarstolen sa att 
valberedningen  börjar sitt arbete med ett helt 
nytt och blankt papper. Man ska inte titta på 
det som varit, utan enbart se framåt.
Styrelsens ordförande Sören Kvantenå med-
delade då att han avgår i vår.
-Mig behöver du inte bekymra dig över, sa 
han, jag avgår vid nästa årsstämma.
-No comments, det är min enda kommentar, 
säger Sören, efter stämman. Jag säger varken 
ja eller nej. Vi hade en sluten stämma.
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� OMRÖRARE RF
Robust konstruktion, lätt anpassningsbar
för olika insvetsningsflänsar. Finns i en
mängd olika utföranden.

� DISKSNURRA RF
Mycket effektiv och lätt-
installerad. Anpassningsbar
för olika tankar.

� CENTRIFUGALPUMPAR RF
Robust konstruktion och lätt
anpassningsbar till varje anläggning.
Finns i en mängd utföranden.
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STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verk stad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Återförsäljare i
hela landet

Tel 046-20 15 60
Fax 046-20 22 05
www.stallsystem.se

En frisk fläkt från Dalby
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med grispriserna varje fredag
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