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Frontyards ägare vilseledde marknaden
Vid bolagsstämman kräver aktieägare en granskning av vd:ns affärer.. Stefan Hallin, börs-vd i Frontyard, har
utnyttjat bolaget för att göra ett 100 miljoner kronors-klipp. Det visar en granskning som DN gjort. Hallin
tillbakavisar uppgifterna.

I dag, fredag, är det bolagsstämma i krisdrabbade Frontyard. Där kommer aktieägare att begära att det tillsätts en särskild
granskningsman i bolaget, som är noterat på NGM-listan. Bakgrunden är att vd:n och störste ägaren Stefan Hallin
kritiserats av minoritetsägare för att ha skott sig på övriga aktieägares bekostnad.

Hallin har suttit på två stolar när Frontyard köpte ett av Hallins bolag. Frontyards vd har också bidragit till att blåsa upp
värderingen av det köpta bolaget, visar DN:s granskning.

Cirkusen kring Frontyard tog sin början i augusti 1999. Stefan Hallin hoppade av IT-bolaget Prosolvia i tid, före konkursen.
Hallin fick med sig Prosolvia-aktier för 50 miljoner kronor. En del av pengarna hade han placerat i sitt riskkapitalbolag SCH.
Och nu ville han åter haka på IT-bubblan.

Hallin startade bolaget Ehem, som är "specialiserat på tjänster via internet och mobiltelefoni för det intelligenta hemmet".

Under hösten 1999 gjordes ett par lyckade nyemissioner i Ehem. På ett par månader ökade värdet på företagets aktier från
1 öre per aktie till 37 kronor per aktie. Därmed skulle bolaget värderas till hisnande 418 miljoner kronor.

Men nyemissionerna betalades i hemlighet till en stor del av Hallins bolag SCH och hans privata bolag Tiana Holding BV.

Karl-Erik Rasmusson, välkänd näringslivsprofil i Göteborg, köpte till exempel aktier för 5 miljoner kronor i Ehem. Men
Rasmusson behövde bara betala 4 miljoner kronor. I det tysta betalade Hallins bolag SCH 1 miljon kronor.

- Jag har inget minne av detta, säger Karl-Erik Rasmusson.

- Vid emissioner är det brukligt med rabatter för större investerare, säger Stefan Hallin.

Under tiden var Ehem konkursmässigt. 1999 omsatte bolaget 800.000 kronor och gjorde en förlust på 1,2 miljoner kronor.

Samtidigt som Hallin blåste upp värderingen på Ehem parkerade han nästan hälften av Ehems aktier i sitt holländska
bolag Tiana Holding BV.

Nästa steg var att ta kontrollen över börsnoterade bolaget Daltek. I februari 2000 köpte Hallins bolag SCH aktier i Daltek
för 15 miljoner kronor från Öresund Capital Partner.

Och i Dalteks styrelse satt Karl-Erik Rasmusson, han som fick aktier för 1 miljon kronor i Ehem av Hallin.

Nu kontrollerade Hallin 60 procent av rösterna i Daltek. Första åtgärden var att byta namn på bolaget till Frontyard. För att
legitimera den höga värderingen av Ehem lät Hallin Claes Thimfors, revisor på Öhrlings Pricewaterhousecoopers, skriva ett
intyg. Thimfors var revisor i såväl Hallins båda bolag SCH och Ehem som i Frontyard.

- Jag har inga kommentarer i detta ärende, säger Claes Thimfors.

Så köpte Frontyard Ehem för 430 miljoner kronor. Som betalning fick Ehems aktieägare 5,7 miljoner nyemitterade aktier i
Frontyard.

Hallin höll tyst om att han kontrollerade såväl Frontyard som Ehem. Marknaden gillade affären och kursen steg under
våren 2000 upp till rekordnivån 87 kronor.

Före slutet av maj sålde Hallin över 3 miljoner aktier i Frontyard, merparten genom sitt bolag i Holland. Försäljningen
innebar ett klipp för Hallin på omkring 100 miljoner kronor, enligt DN:s källor. Hallin tillbakavisar uppgifterna.

För Frontyards övriga aktieägare blev utfallet betydligt magrare. Trots en fallande kurs har företaget dragit in 33 miljoner
kronor i nyemissioner från förhoppningsfulla aktieägare. Men förhoppningarna har hittills kommit på skam. Aktien har
fortsatt rasa, för att i dag handlas på nivån runt 2 kronor.

Advokat Lars Söderqvist på Hökerberg & Söderqvist är specialiserad på finansiell rätt. Han ställer sig frågande till Hallins
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upplägg:

- Jag får ett intryck av att marknaden vilseletts genom att säljaren redovisat ett alldeles för högt värde på Ehem. Övrig
information som är relevant för affären har varit felaktig och delvis felaktig.

Och hur gick det för Ehem? Bolaget gick i konkurs i november 2002.

Bernt Hermele
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