Arbetsbeskrivning - "Alexander Richards bolagssfär"
1. Vilka deltog i arbetet?
Affärsvärldens Annelie Östlund och Per Agerman.
2. Var publicerades jobbet?
Tidningen Affärsvärlden samt affarsvarlden.se.
3. När publicerades/sändes bidraget?
Den första artikeln publicerades 14 februari 2006 på affarsvarlden.se och avslöjade att
storägaren i NRS Technologies, Alexander Richards, i det tysta hade sålt ett stort antal aktier
efter en serie positiva pressmeddelanden om stora ordrar under hösten 2005. Dessa nyheter
hade fått aktiekursen att rusa med hundratals procent. Det stora avslöjandet om Alexander
Richards bolagssfär och hans turbulenta affärshistorik publicerades den 12 april i
papperstidningen och på nätet. Affärsvärldens fortsatta granskning under april, maj och juni
ledde till att tidningen vid ett flertal tillfällen kunde komma med nya avslöjanden.
4. Hur fick du/ni ursprungsidén till projektet?
Utgångspunkten var de uppgifter som Affärsvärlden publicerat om tveksamheter kring
orderläget i NRS Technologies och senare även Viatech Systems samt det faktum att
Alexander Richards varit med om att notera ytterligare två bolag på Aktietorget och dessutom
planerade fler noteringar. Mot denna bakgrund var det intressant att gräva djupare i hans
historia och affärsverksamhet, speciellt som han i princip var okänd sedan tidigare.
5. Vilka arbetsmetoder tillämpade du/ni? 6. Vilka typer av källor använde du/ni?
Arbetet var mycket omfattande och inbegrep en bred researchstrategi. En del bestod av att
granska den aktuella verksamheten och kartlägga de partners/kunder som påstods finnas i en
rad länder (ex. Ryssland, Kina, Dubai och Storbritannien). En annan handlade om att
kartlägga Richards-sfärens struktur för att få fram ägarförhållanden och följa var pengarna
från aktieförsäljningarna hamnade. En tredje del handlade om att granska Alexander Richards
affärshistorik, framför allt med hjälp av konkursutredningar från ett stort antal tingsrätter runt
om i landet. Information hämtades också från VPC, Finansinspektionen, Bolagsverket och
Skatteverket. En fjärde del handlade om att granska Aktietorgets noteringsprocess och det
nätverk som använts för att notera bolagen. En lång rad intervjuer genomfördes också med de
inblandade och personer med kunskap om frågan.
7. Stötte du/ni på några problem? Vilka?
Initialt var ett problem att de inblandade, inklusive företrädare för Aktietorget, dementerade
Affärsvärldens uppgifter. Påstådda kunder samt ägarbolag fanns också utomlands vilket
gjorde insynen begränsad. Den omfattande researchen i öppna källor krävdes för att minimera
användandet av andrahandskällor och personliga utsagor. Ett stort problem i den historiska
researchen var att hitta de ärenden där Richards figurerat tidigare, dokumenten var spridda på
en lång rad arkiv. Affärsvärlden fann exempelvis inte ett tidigare åtal mot Alexander Richards
som en senare utredning påträffade.
Inför publiceringen av granskningen erbjöds Alexander Richards att kommentera de centrala
delarna i researchen. Han avstod från detta men använde informationen för att förekomma
granskningen, bland annat genom att starta en egen utredning.
8. Hur lång tid tog projektet?
Det är i efterhand svårt att bedöma tidsåtgången eftersom arbetet växte i omfattning i takt med

att nya uppgifter kom fram i ljuset. Totalt publicerades över 30 artiklar av olika omfång
mellan februari och juni 2006. Den centrala grundresearchen gjordes på heltid under veckorna
före publiceringen i april.
9. Har projektet fått några konkreta följder?
Aktietorget krävde en utredning av förhållandena i de fyra bolagen. Denna bekräftade
Affärsvärldens uppgifter men fann också ytterligare brister. En särskild granskning av
Alexander Richards affärshistoria gjordes också. Aktietorget inrättade också en särskild
disciplinkommitté som i ett av sina första beslut kom fram till att NRS Technologies skulle
avnoteras på grund av att bolaget lämnat "gravt vilseledande information".
Ekobrottsmyndigheten inledde parallellt under våren en egen utredning av Alexander
Richards affärer med misstanke om grovt svindleri och grovt insiderbrott. Richards greps i
samband med en husrannsakan men släpptes senare. Utredningen pågår fortfarande i januari
2007. Finansinspektionen har förbättrat sin tillsyn av Aktietorgets verksamhet, tillsynen hade
legat nere under stora delar av 2005 då aktuella noteringar skedde.
10. Vilka reaktioner har ni fått från myndigheter och kollegor?
Affärsvärldens avslöjanden uppmärksammandes i flera andra medier under våren 2006.
11. Har projektet anmälts till PO, Granskningsnämnden eller annan instans?
Nej.
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