
Carnegietvisterna –

kronologi över händelser

CIB  =   Carnegie Investment Bank AB

DCCo = D. Carnegie & Co AB

FI  =       Finansinspektionen

MM =     Max Matthiessen Holding AB 

RB  =      Riksbanken

RGK =    Riksgäldskontoret

DCCo blir moderbolag i Carnegie-

koncernen och aktierna i DCCo

noteras på Stockholmsbörsen.

DCCo förvärvar det 

medarbetarägda

företaget Max 

Matthiessen. (i).

2001 2007

Tradingskandalen i 

CIB offentliggörs den 

8 maj 2007. (ii).

FI:s beslut med 

anledning av 

tradingskandalen

(varning jämte 

straffavgift) den 27 

september 2007. (iii).

Ny styrelse tillträder i 

CIB och DCCo.
Vid årsbokslutet den 31 

december 2007 har CIB 

en balansomslutning 

överstigande 43 miljarder 

kr och ett redovisat eget 

kapital om 2,3 miljarder kr. 

(iv).
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JP Morgan Chase köper Bear Stearns

för 2 dollar per aktie mot att staten 

garanterar 30 miljarder dollar för 

förluster på dåliga tillgångar (siffrorna 

ändrades en vecka senare till 10 dollar 

respektive 29 miljarder dollar). (v).

2008

Den amerikanska regeringens garantier visade 

sig otillräckliga och staten tar över ägandet av 

Fannie Mae och Freddie Mac. (vii).

Lehman Brothers ansöker om 

Chapter 11. USA:s största 

konkurs. (viii).

Den amerikanska staten räddar AIG 

genom ett gigantiskt nödlån från 

Federal Reserve (85 miljarder dollar).

Goldman Sachs och Morgan Stanley ansöker 

om att bli ”vanliga affärsbanker”. (ix).

TARP (Troubled Asset 

Relief Program) 

presenteras. (x).

Återkapitaliseringsprogram för 

Storbritanniens banker. De 

isländska bankerna Kaupthing, 

Landsbanki och Glitnir faller. EU 

beslutar om räddningspaket. 

CIB får allt svårare att 

refinansiera sig. 

Stockholmsbörsen faller 

kraftigt. (vi).

Task force 

bildas. (xi).
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CIB informerar den 14 oktober FI om att en 

otillåtet stor exponering om 930 miljoner kr 

hade uppstått och den 16 oktober hade den 

pga sjunkande börskurser ökat till 1 069 

miljoner kr. 

Beslut i styrelsen om nedskrivningar om 1 052 

miljoner kr i Q3-rapporten. Beslut om 

aktieägartillskott från DCCo till CIB om 474 

miljoner kr, som dock aldrig har inbetalats. 

DCCo-aktiens stängningskurs är 44,10  kr. (xii).

Q3-rapporten 

offentliggörs. DCCo-

aktiens

stängningskurs är 29 

kronor. (xiii).

Tillsynsärendet som resulterade i en varning och 

straffavgift 2007 planerades att följas upp under 

hösten 2008. Parallellt med detta tog FI upp flera 

nya tillsynsärenden, bland annat att FI under 

sommaren 2008 fått kännedom om en otillåtet 

stor exponering. Den 27 oktober överlämnar FI 

sin utredning till CIB för yttrande.

CIB ansöker om likviditetsstöd om 1 

mdr kr hos Riksbanken, låneavtal 

och pantavtal ingås den 26 oktober. 

Stödlagen antas. (xv).

DCCo-aktiens

stängningskurs 

är 13,70 kr.

CIB ansöker om ytterligare

likviditetsstöd från RB. 

Låneramen utvidgas till 5 

miljarder kr. DCCo-aktiens

stängningskurs är 12,05 kr. 

(xiv).
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DCCo-aktien

stängningskurs 

är 17,80 kr. 

(xvi).

BöösEnblads rådgivare Lenner & Partners approcherar DCCo. 

Arbetet med en privat strukturell lösning avslutas med dragning för FI 

den 9 november. Företrädesemission och riktad nyemission föreslås 

till teckningskurserna 5 respektive 6 kr/aktie. (xvii).

Avtalen om stödlån och 

säkerheter förhandlas fram.

Nya styrelser tillsätts i CIB 

och MM. Ordförande Peter 

Norman.

RGK hemställer om 

regeringens 

bemyndigande att lämna 

stöd till CIB.

10

nov-

08

Se separat tidslinje. (xviii).
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Värderingsbrev och 

värderingsrapporter 

avges av PwC och 

Lazard. (xix).

Vid årsbokslut 2008 

har CIB en 

balansomslutning 

om 14,5 miljarder kr 

och ett redovisat 

eget kapital, efter 

kapitaltillskott, om 

2,4 miljarder kr. Avtal undertecknas 

mellan Riksgälden 

och Altor/Bure. (xxi).

DCCo:s

särskilde 

gransknings-

man, Lars 

Edlund, avger 

rapport.

CIB ingår avtal om 

sin största 

kredittagare med 

dennes övriga 

kreditgivare. (xx).

Uppgörelse 

med CIB:s 

största 

kredittagare. 

(xxii).

Altor/Bur

e säljer 

delar av 

CIB/MM 

till 

personal

.DCCo begär 

prövning inför 

Prövnings-

nämnden. (se 

separat tidslinje.) 

(xxiii).

RGK 

ansöker 

om 

stämnin

g i 

tingsrätt

en.  (se 

separat 

tidslinje.) 

(xxiv).

2008 2009


