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Spotifys
skapare fick
Tenzingpris
Ludvig Strigeus, mannen
som skapade musiktjänsten Spotifys mjukvara,
blev årets Tenzingpristagare. Priset, 100 000 kronor, delades ut i Stockholm på onsdagskvällen.

Det är Ludvig Strigeus nedladdningsprogram µ Torrent
som är ursprunget till Spotifys
musikströmningsprogram
som i dag används av tolv miljoner människor i tio länder.
Det mesta kring Spotify har
handlat om grundarna Martin
Lorentzon och Daniel Ek,
medan den som gjorde Spotify möjligt, Ludvig Strigeus,
har hållit sig i bakgrunden.
Tanken bakom fastighetskonsulten Tenzings pris är
just att premiera ”den som
gjorde det möjligt”.
I juryn för Tenzingpriset
sitter bland andra H&M:s
koncernchef Karl-Johan Persson, äventyraren Renata
Chlumska, Tenzings vd Tom
Lindahl och fjolårspristagaren, innovationsprofessorn
Kaj Mickos. Övriga nominerade var Sveriges Radios Bibi
Rödöö, Therese Alshammars
tränare Johan Wallberg och
manusförfattaren Calle Norlén.
MOSSE WALLÉN
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Antonov jagas

Bo Lundgren: ”Hade vi vetat, hade vi avvaktat”
I april sa Riksgälden ja till Vladimir Antonovs önskan att bli delägare i Spyker Cars
och Saab. Nu jagas Antonov av polis och
Riksgäldens Bo Lundgren säger att han
hade helst ”avvaktat med beslutet”.

EFTERSÖKT MAN. En åklagare i Litauen har utfärdat en europeisk arresteringsorder av den ryske finansmannen Vladimir
Antonov. 
FOTO: IZABELLE NORDFJELL

I april förklarade Bo Lundgren
att Riksgälden inte hade funnit någon anledning att neka
Vladimir Antonov att gå in
som delägare i Spyker, moderbolag till Saab.
I går utfärdade en åklagare
i Litauen en europeisk arresteringsorder. Saabfinansiären
Vladimir Antonov misstänks
för bedrägeri och penningtvätt.
Men Bo Lundgren tycker
inte att Riksgälden gjorde en
slarvig bakgrundskontroll.
”Jag har hört rykten om rysk
maffia, om penningtvätt i de
kaukasiska staterna. Vi anlitade två undersökningsbyråer,
en västerländsk och en i Ryssland. Men trots rykten kunde
vi inte hitta bevis.”
Redan i somras avslöjade
Ekot att Litauens centralbank
krävt åtgärder i banken Sno-

ras, där den ryske affärsmannen var huvudägare. Enligt ett
direktionsprotokoll som SR
Ekot har tagit del av bröt banken mot lagen och lättvindigt
lånade ut pengar.
Men Bo Lundgren säger att
Riksgälden inte kände till uppgifterna.
”Den kritiken hade varken
vi eller de undersökningsföretag som vi anlitade tillgång till.”
Är du i dag lättad över att
Antonov aldrig blev storägare i Spyker och Saab, trots

att ni godkände honom?â†œ

”Nej. Han står som vi alla
vet bakom Saab. Hade inte
hans pengar kommit in via
Victor Muller som lån hade vi
inte haft något Saab i dag. Det
är alldeles uppenbart att Antonovs pengar, via Muller, är det
som har gjort att Saab existerar i dag”, säger Bo Lundgren.
Om ni hade vetat i april, det
ni vet i dag, hade utfallet av
ägarprövningen blivit annorlunda då?â†œ

”Om vi hade vetat det vi vet
i dag hade vi avvaktat till dess
att vi visste vad utfallet av
arresteringsordern skulle bli.
Men inte förrän han är dömd
kan jag säga att han inte är
lämplig.”

ANNELIE ÖSTLUND

...och hans talesperson har hoppat av

Antonovs gamle talesperson Lars Carlström, som arbetade
med banketableringen, tar nu avstånd.
”Nej, jag är inte talesperson”, säger han och hänvisar till
en person i Lettland.
Men så sent som för en vecka sedan uppgav just Lars Carlström att beskedet om att litauiska staten ska ta över Snoras
kom som en chock för Antonov.
(di.se)

Leveransklara och klara att leverera!
GO är en serie speciellt utvalda Actros-modeller som vi erbjuder till ett förmånligt pris.
Det är några av våra mest populära modeller, välutrustade och leveransklara. Helt enkelt
några av marknadens bästa lastbilar, som vi nu lanserar till paketpris. GO-modellerna är
även utrustade med växlingsautomatiken PowerShift2, som inte bara gör växlingarna
mjukare, utan även sänker förbrukningen. PowerShift2 är en av hemligheterna bakom
att Actros utsetts till ”the world’s most fuel-efficient 40 ton truck” av inspektörerna från
Guinness World Records. Vill du veta mer? Kontakta din närmaste säljare i listan till höger.
www.mercedes-benz.se

Actros 1841 LS
MegaSpace • Klimatanläggning • Tak och sidospoiler • Bränsletank 1100 L
• Motoroljebytesintervall upp till 150.000 km • Vändskiva Jost 150 mm
• manuell smörjning • Webasto Thermo Top 90

*Operationell leasing via Mercedes-Benz Finans i 36 mån med garanterat restvärde samt Compact serviceavtal. Uppläggningskostnad 695 kr exkl. moms, aviavgift 52 kr exkl. moms.
Milkostnaden är baserad på rörlig ränta (aug 2011) och avser körsträcka 12 500 mil/år. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Gäller utvalda modeller.

695 000 kr ex moms
Kr/mil: från 13,52 kr* ex moms

