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1. Sammanfattning
När statlig egendom ska säljas måste köparens 
arbete med hållbarhet vägas in. Tjeckiska EPH, 
som vill överta Vattenfalls tyska kolkraftverk, har 
inget hållbarhetsarbete överhuvud taget. PPF 
Investments, EPH:s partner i affären, har inte ens 
en årsredovisning. Bolagen ägs av fyra miljardärer 
registrerade i skatteparadis. Ändå föreslår 
Vattenfall att de ska få överta en av Europas mest 
klimatskadliga verksamheter. 

Vattenfalls överlåtelse av brunkolsverksamheten 
till tjeckiska EPH och PPF Investments är en av de 
mest omdiskuterade statliga företagsaffärerna efter 
Nuon-affären och den riskerar att bli ett lika stort 
politiskt sänke för regeringen. De potentiella miljö- och 
klimateffekterna är väl kända, men affären rymmer även 
frågor om hur Vattenfalls styrelse och regeringen ser 
på hållbart företagande, ansvar och sina egna etiska 
principer. 

Uppfyller EPH och PPF Investments regeringens 
riktlinjer vid försäljning av statlig egendom där köparens 
arbete med hållbart företagande ska vägas in? 

Vattenfalls vd Magnus Hall tycker det och har kallat 
EPH och PPF ”a very good owner”. Han talar då om 
företag som:
• har dömts av EU-kommissionen för förhindrande av 

korruptionsutredning,
• har en högt uppsatt chef som misstänks för 

skattebedrägeri och/eller korruption,
• saknar alla former av policyer och redovisningar i 

korruptions-, miljö- och hållbarhetsfrågor,
• saknar årsredovisning (PPF),
• eftersträvar en ökad användning av kol i Europa,
• inte uppfyller OECD:s grundläggande riktlinjer för 

multinationella bolag och FN:s Global Compact,
• tar ut stora vinster ur dotterbolag som drar ner på 

återställning av mark vid kolgruvor och 
• ägs av brevlådeföretag i skatteparadis.

Greenpeace granskning visar att EPH och PPF inte ens 
har de mest grundläggande komponenterna för hållbart 
företagande på plats. Att deras arbete med hållbarhet 
skulle accepteras av regeringen är uteslutet enligt alla 
parametrar. Att Vattenfall ens samarbetar med bolagen 
strider mot Vattenfalls egen uppförandekod. 

Problemet ligger i styrningen av Vattenfall. 
Regeringen styr genom riktlinjer, policyer och 
rekommendationer som bolagen ska följa, sedan är det 
upp till styrelse och ledning att se till att de följs. Men 

regeringens kontroll är svag, vilket har kritiserats starkt 
av Riksrevisionen. Mycket talar för att regeringen inte 
vet vad den egentligen tar ställning till.

Att överlåta Vattenfalls brunkolsverksamhet till 
EPH och PPF Investments strider mot regeringens 
krav vid försäljning av statlig egendom och det strider 
mot Vattenfalls egna riktlinjer. Förslaget hör hemma i 
regeringskansliets papperskorg.

2. Hel och ren
Vattenfall har tecknat avtal om överlåtelse av bolagets 
brunkolstillgångar i Tyskland till EPH (Energetický 
a průmyslový holding) och dess finansiella partner 
PPF Investments.1 Affären behöver godkännas av 
regeringen, men Vattenfall har ansvaret för att köparen 
uppfyller regeringens krav vid försäljning av statlig 
egendom. Vattenfall ska då väga in hur köparen 
förhåller sig till hållbarhetsfrågor.2 3 

Processen kallas informellt ”hel och ren” 
och ska säkerställa att köparen är acceptabel ur 
hållbarhetsperspektiv och att Vattenfalls hantering av 
affären lever upp till de krav som ställs av lagstiftning, 
statens ägarpolicy och andra regelverk, såsom OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. 

Så hur hel och ren är den tilltänkta köparen 
av några av Europas största kolkraftverk? Vid den 
presskonferens där Vattenfalls vd Magnus Hall 
presenterade uppgörelsen beskrev han EPH och PPF 
Investments som ”a very good owner”.4 

Greenpeace anser att Halls omdöme är direkt 
felaktigt och vilseledande för regeringen, men det 
är oklart om regeringen gör en egen bedömning. 
Kommunikation från Näringsdepartementet tyder 
på att det inte kommer att ske, regeringen verkar 
endast granska den ekonomiska uppgörelsen, göra en 
”fairness opinion”.5

3. Hållbarhetsarbete
För att ett företag ska anses arbeta systematiskt med 
hållbarhet bör följande delar finnas på plats:6 
• Identifiering av företagets påverkan på miljö, 

människa och samhälle

1 Pressmeddelande, Vattenfall, 2016-04-18
2 E-post Näringsdepartementet, november 2015
3 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande, Skr. 
2013/14:140
4 Presskonferens Vattenfall 2016-04-18, 6:25 minuter in i pres-
entationen http://vattenfallwebcasts.creo.tv/160418/press_confer-
ence
5 E-post Näringsdepartementet, 21 april 2016
6 Kommunikation med Trossa AB
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• Risker och möjligheter kopplat till påverkan
• Policyer och mål för att hantera påverkan och risker
• Strategier och handlingsplaner kopplat till målen
• Tydlig ansvarsfördelning inom organisationen
• Tydlig utvärderingsmodell av arbetet
• Redovisning av resultat samt förbättringsåtgärder

3.1 Påverkan, risker och möjligheter
Identifiering av påverkan ska ske genom en tydlig 
process, där även företagets intressenter 
involveras. Påverkan genom företagets hela värdekedja 
ska beaktas, alltifrån utvinning av råvaror till den
påverkan som uppstår i kundled och end-of-life-skede 
för en eventuell produkt. Det som ska identifieras är 
faktisk påverkan, och inte påverkansmöjlighet eller 
rådighet. Miljömässiga, etiska och sociala risker ska 
identifieras och hanteras. För ett proaktivt arbete ska 
även möjligheter identifieras.

3.2 Styrning och mål
För att kunna hantera den faktiska påverkan på 
människa, miljö och samhälle som uppstår, eller
riskerar att uppstå, i hela värdekedjan behöver 
företaget ta in frågorna i bolagsstyrningen, med
tydliga processer som följd. Policyer behöver finnas på 
plats. Lång- och kortsiktiga mål behöver sättas
och strategier kopplade till målen behöver finnas, 
liksom definierad ansvarsfördelning. Resultatet
behöver följas upp och förbättringsmöjligheter 
identifieras och genomföras.

3.3 Redovisning och transparens
Företag förväntas öppna upp för intressenternas 
synpunkter avseende vilka frågor som är väsentliga
för företaget och vilken information de behöver för att 
kunna utvärdera företagets prestation7. Ett
EU-direktiv om obligatorisk hållbarhetsredovisning 
fastställdes 2015 och Sveriges lagstiftning kopplat
till direktivet beräknas börja gälla från och med 1 
decemer 2016.

4. Styrning av statliga bolag
Regeringens styrning av statligt ägda bolag bygger 
i hög grad på att fatta beslut, principer och mål för 
bolagen, sedan ligger ansvaret hos bolagens styrelser. 
Bortsett från aktiebolagslagen, som gäller alla företag i 
Sverige, sker styrningen genom statens ägarpolicy och 
bolagsordningens så kallade verksamhetsparagraf, där 

7 GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning och ISO 14001:2015 
lyfter fram vikten av intressentkommunikation.

riksdagen beskriver vad bolagets verksamhet ska vara. 
Dessutom kan regeringen utfärda särskilda anvisningar 
till bolaget, så kallade ägaranvisningar. Slutligen 
sker styrningen genom beslut på bolagsstämman. 
Utöver detta tillsätter regeringen styrelsen och har en 
fortlöpande dialog med ledningen.

Figur 1: Principen för styrning av statliga bolag

I Vattenfalls bedömning av köparens hållbarhetsarbete 
är det främst statens ägarpolicy som anger vilka 
riktlinjer säljarens ledning ska använda. 

4.1 Statens ägarpolicy
Ägarpolicyn formuleras av regeringen och består av 
en samling principer och riktlinjer som ska tillämpas 
i statligt helägda företag och bolagens styrelser har 
ansvar för att det sker. Den senaste policyn8 antogs 
av regeringen 2015 och anger att dokumentets syfte 
är att förtydliga för bolagen hur regeringen anser att 
de ska ”agera föredömligt” genom att arbeta med 
frågor såsom förtroende och hållbart företagande. 
Hållbart företagande har fått ett eget kapitel i policyn 
och regeringen menar att ägarstyrningen bygger på att 
hållbart företagande integreras. 

Ägarpolicyns avsnitt om ”föredömligt agerande” 
inleds med en allmän beskrivning där regeringen anger 
hur företagen ska förhålla sig till miljöfrågor (se ruta 
nästa sida). Mer konkret omfattar hållbart företagande 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption 
och affärsetik samt jämställdhet och mångfald. Staten 
ställer krav på att ett strategiskt arbete med hållbart 
företagande ska finnas, vilket innebär:
• Arbeta strategiskt, integrera frågorna i sin 

affärsstrategi och fastställa strategiska 
hållbarhetsmål
Det ska finnas en genomtänkt och förankrad policy 
samt fastställda strategiska mål. Målen ska vara 
relevanta för bolagets affärsverksamhet. De ska 
även vara långsiktiga och uppföljningsbara.

• Agera transparent i frågor som rör väsentliga 
risker och möjligheter och föra en aktiv dialog 
med bolagets intressenter i samhället
Arbetet med hållbart företagande ska 
kommuniceras internt och externt. Företagen 

8 Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, 
Regeringskansliet, 2015

Aktiebolagslagen
Statens ägarpolicy

Bolagsordningens 
verksamhetsparagraf

Ägaranvisning

Bolagsstämma
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ska redovisa sitt arbete enligt riktlinjerna GRI 
(Global Reporting Initiative), bland annat genom 
redovisning på bolagets webbplats.

• Samarbeta med andra bolag och relevanta 
organisationer
Ett aktivt arbete inom hållbarhetsområdet ska 
bedrivas med affärspartners, kunder, leverantörer 
och övriga intressenter.

• Efterleva internationella riktlinjer på området
Internationella riktlinjer kring miljöhänsyn, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption 
och affärsetik ska följas. Exempel på och riktlinjer 
identifierade som väsentliga är de tio principerna i 
FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag.

4.2 Bolagsordningens verksamhetsparagraf
Vattenfalls bolalgsordning beslutas av riksdagen och 
har länge varit ett ämne för politiska diskussioner. 
Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat 
utformningen eftersom den har ansetts vara otydlig 
i flera avseenden. Främst har det gällt om det är 
ekonomin eller hållbarheten som är prioriterad. 

Formuleringen ändrades 2010 och 
verksamhetsparagrafen fick då följande lydelse: 
”Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning  
genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så 
att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen 
mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.”

Jurister menar att formuleringen fortfarande 
är otydlig. Paragrafen kan läsas som att 
affärsmässigheten är överordnad, men även tvärtom: 
att verksamheten ska bedrivas affärsmässigt 
inom ramarna för uppdraget att vara ledande i 
energiomställningen. Här finns tyvärr ingen sanning, 
bara tolkningar, vilket innebär att både bolaget och 
regeringen har stort utrymme för egna bedömningar.

”Bolag med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera 
på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende. Regeringens arbete med hållbart företagande utgår från 
Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987: En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbart företagande innefattar områdena mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö, anti-korruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald. Bolagens 
ansvarstagande inom området hållbart företagande bidrar till deras konkurrenskraft. En integrering av 
hållbarhetsfrågor i verksamheten är därmed en självklar del i en långsiktig affärsstrategi och affärsutveckling.”

Statens ägarpolicy 2015

4.3 FN:s Global Compact
Statens ägarpolicy identifierar de tio principerna 
i FN:s Global Compact som viktiga att följa i 
hållbarhetsarbetet. Principerna är övergripande och 
mycket tänjbara, men ger ändå en tydlig inriktning. 
Enligt Global Compact ska företagen: 
• Stödja och respektera internationella mänskliga 

rättigheter inom sfären för företagens inflytande.
• Försäkra att deras egna företag inte är inblandade 

i kränkningar av mänskliga rättigheter.
• Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till 

kollektiva förhandlingar.
•  Eliminera alla former av tvångsarbete. 
• Avskaffa barnarbete. 
• Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och 

arbetsuppgifter.
• Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
• Ta initiativ för att stärka ett större 

miljömedvetande. 
• Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
• Motarbeta alla former av korruption, inklusive 

utpressning och bestickning.

4.4 OECD:s riktlinjer
Även OECD:s riktlinjer för multinationella företag ska 
följas för att företagets arbete ska kunna anses vara 
förenligt med hållbarhet. Sverige är ett av de 42 länder 
som står bakom de riktlinjer för ansvarsfullt företagan-
de som har tagits fram inom OECD. 

Riktlinjerna innehåller en rad rekommendationer till 
företag inom arbetsrätt, miljö, korruption, transparens 
etc. Bland annat föreskriver riktlinjerna att företagen 
bör inrätta och upprätthålla ett miljöledningssystem, 
ställa upp mätbara mål och eventuellt riktmärken 
för ett förbättrat miljöresultat och att regelbundet 
bevaka och kontrollera hur arbetet fortskrider. Vidare 
rekommenderar riktlinjerna att företagen ”snarast 
möjligt ger allmänheten och arbetstagarna adekvat, 
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jämförbar och kontrollerbar information om de 
möjliga miljömässiga, hälso- och säkerhetsbetingade 
konsekvenserna av företagets aktiviteter”.9

I avsnitten om korruption och konkurrens 
rekommenderas företagen ”i enlighet med tillämplig 
lag och vederbörliga skyddsåtgärder bland annat 
samarbeta med utredande konkurrensmyndigheter 
genom att så snabbt och fullständigt som praktiskt 
möjligt svara på begäran om information och överväga 
att exempelvis bortse från sekretessen när det är 
lämpligt för att främja ett effektivt och ändamålsenligt 
samarbete med utredande myndigheter.” 10

5. Vattenfalls hållbarhetsarbete
År 2007 blev det obligatoriskt för statliga bolag att 
redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt riktlinjerna i 
Global Reporting Initiative (GRI). Riktlinjerna ställer 
tydliga krav på företagens redovisning av arbetet med 
hållbarhet, exempelvis företagets ställningstaganden 
i egna policydokument, vilka hållbarhetsmål och 
handlingsplaner som finns, liksom en tydlig redovisning 
av resultat.11

Sedan 2013 har styrelserna ansvar att definiera och 
fastställa relevanta hållbarhetsmål och övergripande 
strategier för att nå dessa mål. Varje enskilt bolag har 
sina specifika affärsmöjligheter och risker kopplade 
till de områden som definieras inom hållbarhet 
företagande. Målen ska vara få, strategiska och 
uppföljningsbara.

5.1 Hållbarhetsmål och långsiktig strategi
Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2015 
beskriver inledande hur bolagets långsiktiga strategi 
utvecklades under året för att Vattenfall ska inta en 
ledande roll i och dra nytta av den omställningen mot 
förnybara energisystem, som sker i allt högre takt.12 
Bolagets vd Magnus Hall beskriver att ambitionen 
är att vara ledande i denna omställning och att 
hållbarhetsperspektivet genomsyrar Vattenfalls fyra 
strategiska ambitioner:
• Ledande inom hållbar konsumtion
• Ledande inom hållbar produktion

9 OECD:s riktlinjer för multinationella företag: rekommendationer 
om ansvarsfullt företagande i internationella sammanhang, avsnitt 
VI, punkt  a-b
10 ibid, avsnitt X punkt 3
11 Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägan-
de, Regeringskansliet
12 Årsredovisning 2015, Vattenfall https://corporate.vattenfall.se/
globalassets/sverige/finans/arsrapporter/2015/ars-och- hallbar-
hetsredovisning_2015.pdf

• Effektiv verksamhet
• Motiverade och engagerade medarbetare

I december 2015 antog Vattenfalls styrelse sex nya 
strategiska långsiktiga mål till 2020, som reflekterar 
de fyra strategiska ambitionerna. Målen innebär 
bland annat att koldioxidutsläppen ska sänkas och 
att bolaget ska mer än fördubbla vindkraftkapaciteten 
till 2020. Vattenfalls vision är att bli klimatneutrala till 
2050, och till 2030 i Norden, vilket beskrivs innebära 
en stegvis utfasning av fossilbaserade bränslen för 
att Vattenfall ska kunna förverkliga sina klimat- och 
hållbarhetsambitioner. 

Att sälja de tyska kolkraftverken är, ironiskt nog, en 
del i denna strategi och leder till minskade utsläpp för 
bolaget, men inte för omvärlden. Detta visar på vikten 
av att utforma genomtänkta mål.

5.2 Riktlinjer och uppförandekoder
Vattenfall stödjer och tillämpar flera internationella 
riktlinjer och standarder för hållbarhet i sin 
verksamhet. Till exempel stödjer bolaget FN:s Global 
Compacts principer och tar genom detta tydlig
ställning i frågor om mänskliga rättigheter, socialt och 
miljömässigt ansvarstagande och bolaget uppfyller 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vattenfall strävar efter att kontinuerligt förbättra 
sin leverantörskedja och sina leverantörers arbete.
Ambitionen är att bedriva en verksamhet med stort 
hållbarhetsfokus genom hela värdekedjan. Bolagets 
strävar efter att agera ansvarsfullt och efter att bolagets 
affärspartners gör detsamma genom att följa Vattenfalls 
uppförandekod för leverantörer.13 

Koden speglar de tio principerna i FN:s Global 
Compact, som avser mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö samt korruption. Vattenfall ber genom sin 
uppförandekod därmed alla leverantörer att ställa sig 
bakom dessa tio principer.

Vattenfall har även en egen uppförandekod14 som 
beskriver hur anställda på Vattenfall ska agera i det 
dagliga arbetet. Där beskrivs det som avgörande att 
agera i enlighet med högt ställda krav på integritet, 
i synnerhet genom att förebygga korruption och 
konkurrenshämmande beteende. 

Uppförandekoden beskriver också att Vattenfall 
endast arbetar med leverantörer och affärspartners 

13 https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/verksam-
het/entreprenor-konsult/vattenfalls_uppforandekod_for_leverantor-
er_bilaga_9.pdf
14 https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/bolagssty-
rning/uppforandekod.pdf
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som har åtagit sig att göra affärer på ett lämpligt 
och etiskt vis, vilket ska framgå exempelvis i deras 
egen uppförandekod, etiska riktlinjer eller andra 
riktlinjer.15 Detta gäller för alla leverantörer och andra 
affärspartners som till exempel mäklare, agenter, 
samriskföretag och andra tredje parter med vilka 
Vattenfall har affärsrelationer. 

6. Köparna
Huvudintressenten i affären, det tjeckiska energibolaget 
EPH, bildades som en del av koncernen J&T under 
1990-talet, men har successivt brutits loss och är idag 
ett självständigt holdingbolag för ett 30-tal företag 
med olika former av energiverksamhet. Basen har 
varit distribution av gas från Ryssland till EU, men 
på senare år har företaget expanderat kraftigt inom 
energiproduktion i Europa genom uppköp av kraftverk 
och företag. Främst handlar det om fossila kraftverk i 
östra Europa.

EPH:s finanspartner i affären är enligt Vattenfall PPF 
Investments. ett företag som nyligen registrerades på 
ön Jersey, ett känt skatteparadis i Engelska kanalen. 
Bolaget har ingen offentlig årsredovisning, men det 
finns oklara kopplingar till PPF Group i Tjeckien.

6.1 Ägarstruktur
EPH-koncernen är fortfarande knuten till J&T, 
som äger 66,6 procent av aktierna medan EPH:s 
styrelseordförande och tidigare toppchef inom 
J&T Daniel Křetínský äger resten. Ägandet sker 
genom företag baserade i så kallade skatteparadis 
och offshorebolag. Enligt uppgifter i det tjeckiska 
företagsregistret ägs EPH av tre företag: Milees Ltd, 
Biques Ltd och EP Investment SARL. 

EPH:s årsredovisning visar att Milees Ltd och 
Biques Ltd i sin tur ägs företagen J&T Partners I och 
J&T Partners II. Alla fyra företagen är registrerade på 
samma kontor och adressi Nicosia i skatteparadiset 
Cypern: Akropoleo 59-61, Savvides Center, våning 1, 
lägenhet 102. I samma lägenhet finns många andra 
företag registrerade. Se figur 2. 

Lägenhet 102 hyrs av ett företag som heter 
Interquick, specialister på bolagsregistrering, 
skatteupplägg med mera (se interquick.eu). I det 
cypriotiska företagsregistret finns inga offentliga 
dokument för något av de fyra företagens ägare, 
styrelse, verksamhet eller finanser. 

15 https://corporate.vattenfall.com/sustainability/policies-and- 
management/sustainability-policy- and-management/

De fyra brevlådeföretagen på Cypern är långt 
ifrån de enda som ägs av J&T. Jarmila Jánošová, 
som ingick i bolagets ledningsgrupp under många 
år, har i en intervju sagt att hon har registrerat ett 
tusental företag i skatteparadis.16 Den tredje ägaren, 
EP Investment SARL, är registrerat i ett annat 
skatteparadis, Luxemburg, och ägs i slutänden av 
EPH:s styrelseordförande Daniel Křetínský.17

PPF Investments Ltd beskrivs av Vattenfall som 
EPH:s finansiella partner i affären med det tyska 
brunkolet. Bolaget är registrerat i skatteparadiset 
Jersey. Det finns ingen offentlig information om 
bolagets verksamhet, ägare, ledning eller finanser. 

På bolagets webbplats18 finns mycket knapphändig 
information som anger att verksamheten främst sker 
genom två dotterbolag: PPF Investments China och 
PPF Investments Russia. Där beskrivs verksamheten 
på följande sätt: ”PPF Investments is an independent, 
international private equity group with a specific focus 
on transitional economies such as those found in 
Central and Eastern Europe or Asia. Our goals are to 
achieve superior, risk-adjusted returns for our Investors 
by investing into assets/projects with significant growth 
potential.”

Enligt utdrag från företagsregistret på Jersey (se 
figur 3) ägs bolaget helt av tjecken Tomas Brzobohaty, 
men har kopplingar till PPF Group, en finanskoncern 

16 http://bit.ly/1XJB0f1
17 EPH:s årsreovisning 2014
18 http://www.ppfinvestments.com/ 2016-05-15

Figur 2: Ägarstruktur EPH och PPF Investments
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som ägs av tjecken Petr Kellner och PPF Groups 
finanschef Katerina Jiraskova uppger att det är 
PPF Group som står bakom affären.19 Enligt PPF 
Investments webbplats har bolaget tillstånd från PPF 
Group att använda namnet.

6.2 Ägare och transparens
Alla bolag som ingår i ägarkedjan ägs av allt att 
döma av ett fåtal mycket resursstarka individer som 
helt kontrollerar verksamheten genom styrelser och 
ledningsgrupper. Daniel Kretinsky tillhör de tio mest 
förmögna personerna i Tjeckien och hans förmögenhet 
uppskattas till cirka fyra miljarder kronor. 

Ägarna av J&T-koncernen, Ivan Jakabovič 
och Jozef Tkáč, tillhör de tio rikaste personerna i 
Slovakien.20 Petr Kellner, som äger PPF Group, är 
Tjeckiens mest förmögna person. Enligt Forbes21 har 
han en förmögenhet på elva miljarder US-dollar, cirka 
90 miljarder kronor. Ägarkoncentrationen innebär 
att den dynamik som präglar företag med fler ägare 
saknas och besluten är helt i händerna på en liten 
grupp av mycket förmögna personer och deras 
intressen. 

EPH är registrerat i Tjeckien där det finns krav på 
offentlighet, och är därför det enda av de inblandade 
företagen där det finns ens grundläggande insyn. Bland 
annat kräver tjeckiska myndigheter att årsredovisningar 
och redovisning av årsstämmor ska vara offentliga. 

Vid den senaste stämman kallades ägarna endast 
åtta dagar i förväg och anteckningarna visar att 
bolagets ledning var närvarande, liksom representanter 
för de tre ägarbolagen Milees Ltd, Biques Ltd och EP 
Investment SARL. Representanterna är inte namngivna. 
Företaget ger ut årsredovisningar med de uppgifter 
som krävs av lagstiftningen, men saknar miljöpolicy, 
hållbarhetsredovisning, redovisning av CO2-utsläpp etc.

För de offshore-baserade ägarföretagen och PPF 
Investments är insynen noll. Det finns inga offentliga 
dokument såsom årsredovisningar, ekonomiska 
resultatrapporter, skatteinbetalningar, styrelsestruktur, 
hållbarhetsredovisningar, protokoll från årsmöten, 
miljöpolicys etc.  

Under slutet av 2015 och vintern 2016 har EPH 
annonserat planer på en börsintroduktion, men 
planerna avbröts under våren 2016. Istället såldes 

19 Czech private groups EPH, PPF join forces to bid for Vat-
tenfall’s German power plants, Reuters, 2015-10-13, http://www.
reuters.com/article/vattenfall-eph-ppf-idUSP7N0ZH00I20151013
20 http://www.konzervativnyvyber.sk/top-15-najbohatsi-slova-
ci-podla-forbesu/23305/
21 http://www.forbes.com/profile/petr-kellner/?list=billionaires

Figur 3: Utdrag från företagsregistret på Jersey

en del av bolaget till finans- och investmentbolaget 
Macquaire, som även har varit en intressent i 
anbuden på att köpa Vattenfalls kolverksamhet. Det 
innebär bland annat att bolaget slipper krav på ökad 
transparens, vilket annars krävs av börsbolag. 

Nyhetsbyrån Reuters kommenterade på följande 
sätt: ”Some industry insiders have said the company 
could prefer to remain a closely and flexibly managed 
business through a sale to a single investor, if it 
received a strong enough offer, over becoming publicly 
traded firm listed in Prague and London.” 22

6.3 Anonymitet
En viktig faktor i en marknadsekonomi är möjligheten 
för konsumenter och medborgare att utkräva 
ansvar och göra val. Konkurrensen sätts ur spel när 
leverantörer av varor eller tjänster blir anonyma och 
okända. Jämfört med de flesta energibolag saknar EPH 
ansikte.
• Det finns inget varumärke. Kunder hos Vattenfall 

och många andra energibolag kan utkräva ansvar 
om de inte är nöjda eller välja en annan leverantör. 
EPH säljer sin el till andra leverantörer och saknar 
egna privatkunder att ta hänsyn till.

• Det finns inga aktieägare. EPH kontrolleras helt av 
tre mycket resursstarka personer, det finns inga 
mindre aktieägare som kan påverka företagets 
inriktning.

• Det finns inget demokratiskt inflytande. Vattenfall 
ägs av svenska folket och dess inriktning bestäms 
av riksdagen och regeringen, vilket innebär att det 
finns ett samhällsintresse och ansvarstagande 
i botten. Detta saknas hos EPH som ägs av 
offshorebolag och tre tjeckiska kolbaroner med 
stort inflytande över den tjeckiska regeringen.

22 Macquarie close to buying Czech EPH’s gas and heating 
business, Reuters 2016-04-27, http://af.reuters.com/article/com-
moditiesNews/idAFL5N17U1G4
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Vattenfall försvarar överlåtelsen till EPH med att 
bolaget vill minska utsläppen av CO2 i enlighet med 
sitt hållbarhetsmål och riksdagens beslut. Men målet 
stämmer inte med riksdagsbeslutet, vilket påpekas 
av Riksrevisionen, eftersom det inte leder mot EU:s 
mål om minskade utsläpp på EU-nivå. Resultatet blir 
antagligen det motsatta, ökade utsläpp inom EU. EPH 
har ingen ambition att minska utsläppen och dess 
ägare är inte intresserad av en framsynt klimatpolitik. 
Tvärtom hoppas bolaget på en renässans för kolet i 
Tyskland, vilket troligen innebär en längre livstid för 
anläggningarna och större utsläpp.23

6.4 Brottsutredningar
EPH har trots sin korta historia förekommit i en 
rad polisutredningar som handlar om korruption 
och skattebrott. En av dem gällde misstänkta 
oegentligheter i samband med köpet av det tyska 
energibolaget Mibrag år 2009. Polisutredningen lades 
ner i brist på bevis och chefen för antikorruptionsbyrån 
beklagade att flera av de inblandade plötsligt hade 

23 Miljardärer jagar brunkolet: ”Ser stora möjligheter” SvD 2016-
05-16 http://www.svd.se/miljardarer-jagar-brunkolet-ser-stora-mo-
jligheter

I den här byggnaden på Akropoleo 59-61 i Nicosia är ägarna till EPH registrerade. Kontoret hyrs av Interquick, ett företag 
som sysslar med skatteplanering, bolagsregistrering etc.

förlorat minnet.24 Men i ett fall finns en fällande dom 
och i ett annat pågår en utredning.

● Den 24 november 2009 genomförde EU-
kommissionen husundersökningar hos tre tjeckiska 
energibolag, två av dem var EPH och deras huvudägare 
J&T. Kommissionen misstänkte att bolagen ägnade 
sig åt kartellbildning. Vid undersökningen hos EPH 
begärde kommissionen att få tillgång till alla datorer, 
men informerades av personalen att samtliga datorer 
var helt nya och saknade innehåll. Kommissionen fick 
senare tillgång till de gamla datorerna, men de hade 
raderats på all information.

Som ett steg i utredningen hos EPH blockerade 
EU-kommissionens utredare även personalens tillgång 
till e-post genom att ändra lösenorden på deras 
e-postkonton. Avsikten var att säkra all information 
som fanns i e-posten och att hindra att meddelanden 
skulle raderas eller manipuleras. När kommissionen 
nästa dag öppnade kontona såg de att lösenorden 
hade ändrats och att åtminstone ett e-postkonto hade 
manipulerats och blockerats för inkommande post. 

24 http://www.respekt.cz/fokus/spolecny-obchod-cez-a-j-t-posti-
hla-ztrata-pameti, 24/4/2015
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Brevlådor vid ingången till 
Akropoleo 59-61. EPH:s ägare 
är registrerade hos Interquick i 
lägenhet 102.
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EU-kommissionen åtalade EPH för försvårande av 
korruptionsutredning. Företaget erkände och dömdes 
i mars 2012 till €2,5 miljoner i böter.25 I efterhand kon-
staterades att EPH hade känt till att husundersöknin-
gen skulle ske flera dagar i förväg.26 

● Hösten 2014 genomfördes även 
husundersökningar hos finansbolaget Götzpartners i 
Berlin. Företagets ägare Stephan Götz var finansiell 
rådgivare när EPH köpte det tyska kolkraftbolaget 
Mibrag 2009 och sedan många år god vän med vd:n på 
Mibrag, Joachim Geisler. Efter köpet fortsatte Götz som 
rådgivare och fick två miljoner euro per år i ersättning. 
Efter köpet blev Geisler vd för energisektionen inom 
EPH, EP Energy.

Efter tips från en visselblåsare hos Mibrag 
misstänkte tyska myndigheter att ersättningen till 
Götz var ett fall av korruption och skattebrott, där 
Geisler i själva verket har fått en del av det arvode som 
Mibrag betalade till hans gode vän Götz. Geisler greps 
och häktades, misstänkt för mutor, korruption och 
skattesmitning och är nu ”suspenderad” men har kvar 
sin chefsposition inom EP Energy.27, 28

6.5 Klimatpåverkan och framtid
EPH äger och driver idag 27 kraftverk i fem länder, 
de flesta i Tjeckien. Utsläppen av koldioxid från 
anläggningarna uppgick förra året till 24 miljoner ton, 
cirka 2,5 procent av utsläppen i Europa.29 Om bolaget 
tar över Vattenfalls fyra tyska brunkolskraftverk kommer 
utsläppen att öka till ungefär 90 miljoner ton per år, 
vilket är nästan dubbelt så mycket som Sverige släpper 
ut. EPH blir då Europas tredje största utsläppare efter 
RWE och ENEL.

Eftersom varken EPH, EP Energy, PPF Investments 
eller något av ägarföretagen redovisar miljö-, 
klimat- eller hållbarhetspolicys är det inte möjligt att 
med säkerhet avgöra hur bolagen förhåller sig till 
hållbarhetsfrågor. Från PPF Investments finns inga 
offentliga dokument alls, medan årsredovisningarna 
från EPH och EP Energy främst nämner miljökrav som 
en faktor som kan minska lönsamheten och bromsa 
företagets tillväxt. Årsredovisningen från koncernen 
J&T nämner ordet miljö tre gånger – alla handlar om 
företagsmiljön (företagsklimatet) i vissa länder.

25 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-319_en.htm?lo-
cale=en
26 http://bit.ly/25fKIvc
27 Jede Menge Kohle, Manager Magazin, januari 2016
28 Schmutzige Geschäfte mit Braunkohle? Handelsblatt, 2015-
10-26, http://bit.ly/20lzcHN
29 Who are EPH? s, Sandbag 2016

Detta kan ses som en indikator i sig. Att hållbarhetsper-
spektivet helt saknas i bolagens offentliga handlingar – 
där sådana finns – tyder på att det även saknas i bola-
gens ledning. Ett tecken som stöder detta antagande 
vad gäller åtminstone EPH är att bolagets styrelseord-
förande Daniel Křetínský i flera intervjuer har sagt att 
bakgrunden till EPH:s intresse för att överta Vattenfalls 
verksamhet är en beräkning och förhoppning att kolet 
ska få ett nytt uppsving – en renässans – i Tyskland.30  

30 Miljardärer jagar brunkolet: “Ser stora möjligheter”, SvD http://
www.svd.se/miljardarer-jagar-brunkolet-ser-stora-mojligheter

Tabell 1: Utsläpp från EPH:s kraftverk och Vattenfalls 
brunkolskraftverk 2015

Kraftverk (Land) Utsläpp, ton CO2

Buschhaus (DE) 2 278 643

Schkopau (DE) 5 351 933

Deuben (DE) 864 269

Wählitz (DE) 319 041

Mumsdorf (DE) 0

Eggborough (UK) 4 748 504

Farářstvi (CZ) 0

ZVU (CZ) 99

Chrudim (CZ) 191

Foxconn (CZ) –

Teplárna Pardubice (CZ) 0

Elektrárna Opatovice (CZ) 1 467 416

Teplárna Komořany (CZ) 811 611

Teplárna ELU III (CZ) 318 285

Teplárna Maliseci (CZ) 2 803

Teplárna Michle (CZ) 2 379

Teplárna Holesovice (CZ) 27 842

Teplárna Veleslavín (CZ) 29 330

Výtopna Krc (CZ) 622

Výtopna Juliska (CZ) 22 350

Fiumesanto (IT) 2 404 218

Livorno Ferraris (IT) 919 368

Trapani (IT) 71 878

Ostiglia (IT) 886 466

Montanaso (IT) 917 761

Vojany (SK) 390 409

Novaky (SK) 2 143 125

Summa 23 978 543

Vattenfalls kraftverk +65 292 366

Totalt 89 270 909

Källa: EU:s databas för utsläpp inom handelssystemet ETS
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Lausitzfältet, där Vattenfalls kraftverk har ensamrätt till 
brytning av kol, är ett av Europas största brunkolfält 
och innehåller cirka tolv miljarder ton utvinningsbart 
brunkol (vilket ger lika stora utsläpp av CO2 om det 
bränns). För närvarande planeras fem nya gruvområden 
som Vattenfall har sagt att de inte vill investera i, men 
som ett företag som försöker åstadkomma en kolrenäs-
sans kan se som en stor tillgång. 

Tillsammans innehåller de planerade gruvorna 
1,2 miljarder ton brunkol. Om det bränns motsvarar 
utsläppen lika mycket som Sverige släpper ut på 24 
år. Potentialen för fortsatt brytning och förbränning av 
brunkol är därmed stor om inte ny tysk lagstiftning som 
hindrar detta införs. 

De tjeckiska energibolagen har generellt starka 
band med Tjeckiens politiska partier och både EPH:s 
och PPF:s ägare har mycket goda relationer med den 
tjeckiska regeringen31 och kan antas motarbeta både 
tysk och europeisk lagstiftning som hotar företagens 
ekonomiska intressen. Om de dessutom äger en stor 
del av den tyska elproduktionen får de ett avsevärt 
inflytande över tysk energipolitik.

6.6 Ansvar och återställning av mark
Brytning av brunkol har omfattande påverkan på 
landskapet och grundvatten eftersom den sker i 
öppna dagbrott som är många kvadratkilometer 
stora. Enligt tysk lagstiftning har bolagen skyldighet 
att återställa marken efter brytning, vilket är en stor 
kostnad för verksamheten. Exempelvis har Vattenfall 
avsatt närmare 15 miljarder kronor för återställning 
av den mark som bolaget har använt sedan början av 
2000-talet. 

Energibolagen väljer själva i vilken takt de vill 
avsätta reserver för detta ändamål. RWE och Vattenfall, 
de största brunkolföretagen, avsätter kontinuerligt stora 
belopp som säkrar återställningsarbetet. Det gjorde 
även det mindre företaget Mibrag, fram till 2009 då 
det köptes av EPH. Efter köpet halverades bolagets 
avsättningar till återställning av mark. 

31 J&T och EPH anses ha varit inblandade i den så kallade 
toskanska skandalen (toskánská aféra) då chefer för tjeckiska 
energibolag firade semester i en villa i Toscana tillsammans med 
den tjeckiska premiärministern Mirek Topolanek och det tjeckiska 
socialistpartiet CSSD:s vice ordförande Urban Milan, kort efter att 
den tjeckiska regeringen i EU hade drivit igenom att landets energi-
bolag skulle få gratis utsläppsrätter i EU:s handel med utsläppsrät-
ter. Se The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic, 
Tomas Vlcek och Filip Cernoch, Masaryk University, 2013

Figur 4: Mibrag/EPH:s avsättningar till återställning av 
mark 2007-2014, miljoner euro

Källa: Årsredovisningar, Mibrag

En jämförelse mellan de tre största brunkolsföretagen 
i Tyskland, RWE, Vattenfall och Mibrag, visar att 
RWE och Vattenfall har avsatt en stor del av den 
beräknade kostnaden för återställning av mark efter 
brunkolsverksamheten, medan Mibrag bara har 
reserverat tretton procent.

Tabell 2: Brunkolsföretagens avsättningar för 
återställning av mark, miljoner euro, 2015

Hektar Kostnad Avsatt %

RWE 24 400 2 538 2 527 99,6

Vattenfall 23 009 2 393 1 375 57,5
EPH/Mibrag 9 830 1 022 129 12,6

Källa: Årsredovisningar RWE, Vattenfall och Mibrag

Samtidigt tar EPH ut stora vinster ur Mibrag. År 2013 
omsatte Mibrag €421 miljoner medan €82 miljoner togs 
ut som vinst av EPH genom dotterbolaget JTSD, som 
är den formella ägaren av Mibrag. Det innebär en vinst 
på 19 procent av omsättningen. Året innan tog JTSD 
ut €83 miljoner, år 2011 var vinsten €67 miljoner, 2010 
€70 miljoner och 2009, då JTSD bara ägde bolaget 
halva året, var uttaget €33 miljoner. Sedan EPH köpte 
Mibrag har ägaren sammanlagt tagit ut €415 miljoner i 
vinst, vilket kan jämföras med priset EPH betalade för 
bolaget 2009: €400 miljoner.32

 I Tyskland har Vattenfalls överenskommelse med 
EPH lett till en debatt om ansvar för återställning av 
marken. Många befarar att EPH kommer att mjölka 
pengar ur Vattenfalls kolkraftverk och dra ner på 
avsättningen av medel.  

32 Mibrags später Geschäftsbericht belegt starken Kapitalab-
fluss, Stefan Schröter, 2015-07-23, 
 http://stefanschroeter.com/1121-mibrags-spaeter-geschaeftsberi-
cht-belegt-starken-kapitalabfluss.html#.VzmsHWYn8Sg
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Enligt Vattenfalls uppgifter innehåller 
överenskommelsen med EPH och PPF klausuler som 
innebär att köparen inte kan ta ut vinst ur företaget 
under de första tre åren och under de följande två åren 
är möjligheterna till uttag begränsade. Det syftar till att 
bygga upp reserver för återställning av mark i bolaget 
och Vattenfalls vd Magnus Hall anser att Vattenfall har 
friskrivit sig från allt framtida ansvar.33

Frågan är om en sådan klausul är juridiskt bindande 
(avtalet är inte offentlig handling) och även om den är 
det, har EPH all möjlighet att tömma bolaget på kapital 
efter fem år. 

Om EPH:s ägare väljer att tömma bolaget på 
pengar, lägga ner verksamheten och sätta bolaget i 
konkurs blir det de tyska skattebetalarna som får stå 
för kostnaden för återställning av mark. Om Vattenfalls 
jurister har skött sig kan Sverige kanske klara sig 
juridiskt i en sådan situation, men i värsta fall kan 
skadestånden bli omfattande och oavsett detta skulle 
det moraliska ansvaret vara stort.   

En annan risk är att EPH väljer att snart sälja 
hela verksamheten eller delar av den vidare till andra 
investerare, även utanför Europa. Den tjeckiske 
analytikern Petr Hlinomaz vid BH Securities menar att 
det ligger i linje med EPH:s strategi.34 Analysen styrktes 
när EPH våren 2016 valde att sälja en del av sin gas- 
och värmeverksamhet till finansjätten Macquaire.

7. Slutsatser
Greenpeace och andra miljöorganisationer är mycket 
kritiska till Vattenfalls brunkolsverksamhet. För att nå 
de klimatmål som världen har enats om i Paris måste 
verksamheten stängas ner så snart som möjligt, men 
senast 2030. När det gäller det lokala miljöarbetet, 
vattenanvändning, utsläpp av tungmetaller med mera 
finns mycket att göra. Men inget blir bättre av att sälja 
kraftverken till någon annan – tvärtom. 

Vattenfall har som ägare varit uppskattad av 
personal, myndigheter och politiker. Bolaget har 
ett mycket gott rykte hos de berörda och anses 
vara en bra samarbetspartner. Årsredovisningar, 
hållbarhetsredovisningar och mål redovisas öppet 
och även om den svenska staten borde göra mer 
regeringen behöver styra bolaget mer aktivt, är staten 
ändå en demokratiskt förankrad ägare med möjlighet 
till ansvarsutkrävande. 

33 Vattenfalls presskonferens 2016-04-18
34 Prumysl Denes, januari 2015, http://bit.ly/1Rh8Ikj

När Vattenfall meddelade sin avsikt att sälja 
verksamheten uttryckte ledaren för de tyska 
socialdemokraterna, Sigmar Gabriel, sin oro. I en intern 
PM befarade han att arbetstillfällen i regionen hotades 
av en försäljning och senare reste Gabriel till Sverige för 
ett möte med Stefan Löfven.35 

7.1 Vattenfalls val
Vattenfall har övervägt en försäljning länge, men att 
hitta något seriöst företag som vill ta över det tyska 
brunkolet kan inte vara lätt. Alla stora energibolag tvår 
sina händer, antingen på grund av den finansiella risken 
eller politiska bedömningar. Men svårighet att hitta en 
köpare med etiska riktlinjer och strävan efter minskad 
miljöpåverkan får inte leda till att Vattenfall säljer 
kraftverken till vem som helst. 

Det är osäkert hur många spekulanter som deltog i 
budgivningen, men bara ett fåtal har erkänt det öppet.
Hur Vattenfall slutligen valde EPH är okänt, men kanske 
fanns det ingen annan väg; Vattenfall verkar vilja bli av 
med verksamheten till nästan vilket pris som helst.

Det alternativ som Vattenfalls styrelse nu ställer 
regeringen inför borde få hållbarhetsexperter att häpna. 
Det handlar om ett bolag som: 
• har dömts av EU-kommissionen för förhindrande av 

korruptionsutredning,
• har en högt uppsatt chef som misstänks för 

skattebedrägeri och/eller korruption,
• saknar alla former av miljö- eller 

hållbarhetsredovisningar,
• eftersträvar en ökad användning av kol i Europa,
• tar ut stora vinster ur dotterbolag (Mibrag) samtidigt 

som bolaget 
• har dragit ner på avsättningarna för återställning av 

mark, 
• ägs av tre oligarker genom brevlådeföretag i 

skatteparadis
• finansierar jätteaffären genom ett bolag helt utan 

insyn i ett skatteparadis.
Frånvaron av mål, policyer, och rapportering och de 
erkända brotten vid EU:s utredning om kartellbildning 
innebär att EPH inte ens lever upp till OECD:s 
grundläggande riktlinjer för multinationella företag som 
Sverige står bakom eller FN:s Global Compact. Det 
innebär också att EPH är ett företag som Vattenfall 
inte ens borde samarbeta med enligt Vattenfalls egen 
uppförandekod. 

35 Germany wants to dissuade Vattenfall from selling lignite 
assets, Reuters, 2014-11-11 http://www.reuters.com/article/germa-
ny-sweden-vattenfall-idUSL6N0T112620141111
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En enkel jämförelse av vilka redovisningar som 
tillhandahålls och vilka policyer bolagen publicerar 
visar vilka risker affären är förknippad med ur 
hållbarhetssynpunkt. 

Tabell 3: Mål, policyer och redovisningar

Det är en gåta hur Vattenfalls styrelse kan föreslå 
att brunkolsverksamheten överlåts till ett sådant 
företag och att vd Magnus Hall kan kalla EPH ”a good 
owner”. Hur är det möjligt? Bortsett från alla etiska 
bedömningar är det solklart att det strider mot bolagets 
egen uppförandekod som tydligt anger att Vattenfall 
endast arbetar med leverantörer och affärspartners 
som har åtagit sig att göra affärer på ett lämpligt och 
etiskt vis, vilket ska framgå exempelvis i deras egen 
uppförandekod, etiska riktlinjer eller andra riktlinjer.36 

Detta gäller för alla leverantörer och andra 
affärspartners som till exempel mäklare, agenter, 
samriskföretag och andra tredje parter med vilka 
Vattenfall har affärsrelationer. Se avsnitt 5.2.

7.2 Regeringens val
Att Vattenfall tummar på sina principer är inte 
acceptabelt men kanske inte förvånande. Men 
hur är det möjligt att regeringen ens överväger att 
acceptera förslaget? Den planerade överlåtelsen av 
de tyska kolkrafverken och gruvorna till tjeckiska EPH 
blixtbelyser brister i styrningen av de statliga bolagen 
som länge har varit kända och kritiserade. 

Regeringens ägarstyrning bygger i hög grad på 
att utforma principer och riktlinjer som ska säkerställa 
att styrelser i de statliga bolagen beter sig på ett 

36 https://corporate.vattenfall.com/sustainability/policies-and- 
management/sustainability-policy- and-management/

föredömligt sätt. Regeringen hänvisar ibland till att det 
är Vattenfalls ansvar att se till att affären följer de krav 
som regeringen ställer. 

Denna fördelning innebär att ansvaret kan 
hamna mellan stolar, såsom skedde i Nuon-affären. 
Regeringen anser att bolagets styrelse har ansvaret, 
men kan knappast svära sig fri själv, i slutänden är det 
regeringens uppgift att se till att bolaget sköter sig och 
efter tidigare misstag finns all anledning för regeringen 
att göra egna analyser. 

Vattenfall har låtit konsultfirman Freshfields 
Bruckhaus Deringer undersöka köparna i en process 
som kallas ”due dilligence” (bilaga 1-3). Enligt 
konsulterna finns det ingenting som diskvalificerar 
något av företagen som köpare enligt regeringens 
krav eller riktlinjer för god affärssed. Utredningen är 
inte offentlig, bara en sammanfattning som mellan 
raderna andas viss tvekan. Dessutom har konsulterna 
undersökt fel bolag: istället för det Jersey-baserade 
företaget PPF Investment har man granskat tjeckiska 
PPF Group.37

På grund av sekretessen kring affären är det oklart 
om regeringen gör en egen undersökning om huruvida 
köparen är ”hel och ren” men det finns inget som tyder 
på det. Näringsdepartementet har bara meddelat att 
de gör en ”fairness opinion”, dvs en bedömning av 
rimligheten i den ekonomiska uppgörelsen.

Regeringens brist på uppföljning och styrning av 
Vattenfall har fått mycket kritik av Riksrevisionen38, som 
anser att Vattenfall ”lovar mer än det håller” och saknar 
tydlig målbild. 

Myndigheten lägger en stor del av skulden på 
regeringen och ”menar att regeringen inte varit 
tillräckligt tydlig om hur bolagets uppdrag ska tolkas 
och att den inte följt upp den del i uppdraget som rör 
arbetet med utsläppsminskande åtgärder. Regeringen 
rekommenderas att påverka målen så att de leder 
till utsläppsminskningar, att följa upp och tydliggöra 
tolkningen av bolagets uppdrag i sin helhet samt att 
löpande inhämta kunskap och göra oberoende analyser 
för att kunna påverka bolagets konkurrenskraft och 
avkastning till staten.”

Kort sagt, Vattenfall lever inte upp till riksdagens 
och regeringens riktlinjer och principer, men regeringen 

37 http://stefanschroeter.com/1209-vattenfalls-komische-compli-
ance.html
38 Regeringen bör bli mer aktiv i styrningen av Vattenfall, Riksre-
visionen, 2015-04-23 http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSRE-
VISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2015/Regeringen-bor-bli-mer-ak-
tiv-i-styrningen-av-Vattenfall/

Vattenfall EPH PPF

Hållbarhetspolicy Ja Nej Nej

Hållbarhetsredovisning Ja Nej Nej

Hållbarhetsmål Ja Nej Nej

Mål CO2-reduktion Ja Nej Nej

Mål förnybar energi Ja Nej Nej

Mål fossilfri Ja Nej Nej

Miljöredovisning Ja Fragment Nej

CO2-redovisning Ja Nej Nej

Årsredovisning Ja Ja Nej

Uppförandekod Ja Nej Nej

Antikorruptionspolicy Ja Nej Nej
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7.3 Greenpeace kräver
Att överlåta Vattenfalls brunkolsverksamhet till EPH och 
PPF är en omöjlighet om regeringens och Vattenfalls 
egna riktlinjer följs. Det strider mot regeringens krav 
vid försäljning av statlig egendom – att köparens 
hållbarhetsarbete ska vägas in – och det strider mot 
Vattenfalls egen uppförandekod. 

Förslaget är ett desperat försök att bli av med en 
felinvestering som inget seriöst företag vill köpa och 
nu vill bolaget smita från sitt ansvar genom att överlåta 
sina strandade tillgångar på mindre nogräknade ägare. 

Greenpeace kräver att regeringen avbryter 
försäljningen och tar ansvar genom att avveckla 
kraftverken på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt 
före år 2030.

ser det inte och gör inget åt det. Ansvaret är allas och 
ingens. Antagligen är det denna arbetsmetod som 
skapar en lucka i processen.

 Regeringen litar än en gång på de uppgifter den 
får från Vattenfalls styrelse, trots tidigare haverier 
och felbedömningar. Den ambitiösa ägarpolicyn är 
en papperstiger, formuleringen i bolagsordningen är 
otydlig och den interna process som kallas ”hel och 
ren” är godtycklig. 

Riktlinjer räcker uppenbarligen inte för att hindra 
de mest hårresande haverier i Vattenfalls ledning och 
styrelse. 

Mycket talar för att affären med det tyska brunkolet 
blir den rödgröna regeringens egen Nuon-affär om 
den genomförs. Nu som då ringer larmklockorna högt. 
Lyssnar regeringen? Kommer den att tillåta eller stoppa 
en av de största skandalerna någonsin i förvaltningen 
av de statliga bolagen? Och ett av de viktigaste 
klimatbesluten i svensk historia.
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Porttelefonen på Akropoleo 59-61 i Nicosia där fyra av EPH:s fem ägarföretag hyr brevlådor hos Interquick (längst ner till vänster).
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Bilaga 1, sid 1



17Hel och ren? Uppfyller EPH Sveriges och Vattenfalls etiska krav? Greenpeace, maj 2016

Bilaga 1, sid 2
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Bilaga 2, sid 1
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Bilaga 2, sid 2
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Bilaga 3


