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Revisorernas skadeståndsskyldighet gentemot
Allrakoncernen
Jag skriver till er i egenskap av ombud för Allra Sverige AB ("Allra Sverige") och
dess koncernbolag (gemensamt "Allra" eller "Allrakoncernen").
Deloitte AB och revisor Jan Palmqvist ("Revisorerna") var under räkenskapsåren
2015 och 2016 och fram till den 16 mars 2017 revisorer för de svenska bolag som
ingår i Allrakoncernen samt ansvariga för koncernrevisionen. Därtill var bolag
inom Deloittegruppen, däribland Deloitte & Touche (M.E.) och Deloitte Audit
Soci&6 a responsabilite limit&, ansvariga för revision av Allra International Ltd
("Allra Dubai"), Allra Asset Management S.A. ("Allra Asset") och Allra S.A.
SICAV. Revisorerna hade även i uppdrag att granska Allrakoncernen inför en
planerad börsnotering samt lämna vissa utlåtanden i samband därmed.
Specifikt ska noteras att Revisorerna och närstående inom Deloittegruppen vid
flera tillfållen under 2016 och 2017 utan anmärkningar har granskat och reviderat
koncernens och koncernbolagens verksamhet och specifikt vissa transaktioner med
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derivat som gjordes av Allra S.A. SICAV med medverkan av Allra Asset och Allra
Dubai under december 2015 och år 2016 ("Derivaten" och "Derivattransaktionerna"). Derivattransaktionerna såväl som Allra Dubais intäkter har varit
helt öppet redovisade för Revisorerna. I Allra Dubais årsredovisning, bilaga 1, för
vilken ren revisionsberättelse utfårdades av Deloittegruppen redan i januari 2016,
anges t.ex. följande på s. 17 och 19:
"6. Related party transactions
The Company enters into transactions with companies and entities that fall
within the definition of a related party as contained in International Accounting
Standard 24: Related Party Disclosures. Related parties comprise the
shareholders, companies and entities under common ownership and/or common
management and control and key management personnel. The shareholders and
management decide on the terms and conditions of the transactions, and of the
services received/rendered from/to related parties as weil as on other charges."
"12. Fee income
During the period, the Company recognised fee income of US$ 10.36 million as
a result of over the counter derivative transactions on an agency basis. The
Company entered into these transactions with Funds managed by an entity under
common ownership and management (Note 6)."
Deloittegruppen har även granskat Allra S.A. SICAVs värderingar av Derivaten.
Derivattransaktionerna under 2015 granskades t.ex. i samband med revisionen av
räkenskapsåret 2015 vilket även lyftes i det s.k. Management Letter, dock utan att
kritik av någon betydelse i nu relevanta avseenden framfördes, se Management
Letter till Allra S.A. SICAV den 20 maj 2015, bilaga 2.
Tvärtom betecknade Revisorerna under 2016 regelefterlevnaden, riskkontrollen
och internrevisionen inom Allrakoncernen som tillfredställande, se t.ex. s. 5 i
Revisorernas rapport till Allra Sveriges styrelse den 24 februari 2016, bilaga 3.
Revisorerna framhöll vidare i rapporten att man löpande haft en nära dialog med
revisorerna i Dubai och Luxemburg (s. 4 i bilaga 3).
Revisorerna har också granskat Derivattransaktionerna inför den planerade
börsnoteringen eller försäljningen av Allrakoncernen. Revisorerna har under dessa
processer aldrig framfört några invändningar mot Derivattransaktionerna. Så sent
som i månadsskiftet januari-februari 2017 var Revisorerna av uppfattningen att det
inte förelåg några missförhållanden, än mindre misstänkt brottsliga transaktioner, i
Allrakoncemen som förhindrade en börsnotering. Jan Palmqvist uttryckte också
under noteringsprocessen vid samtal om just Derivattransaktionerna att Deloitte
specifikt granskat dessa och att de var helt i sin ordning.
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I februari 2017 blev Allrakoncernen föremål för medial uppmärksamhet,
inledningsvis på grund av påstått dålig avkastning. Den 21 februari 2017 lämnade
Revisorerna en erinran enligt 9 kap. 39 § aktiebolagslagen och ställde vissa frågor
till styrelsen för Allrakoncernen. Frågorna avsåg verksamheten i Allra Sveriges
dotterbolag Allra Asset, hemmahörande i Luxemburg, samt i Allra Dubai,
hemmahörande i Dubai. Det är okänt om detta föranleddes av någon åtgärd från
Deloittegruppens revisorer i aktuella jurisdiktioner eller om initiativet kom från
Deloitte AB i Sverige. Dessa frågor behandlades och besvarades av Allra Sveriges
styrelse. Den 16 mars 2017 beslutade Pensionsmyndigheten om avregistrering av
Allras fonder från premiepensionssystemet och sade upp samarbetsavtalet med
Allra Asset. Pensionsmyndigheten hänvisade i samband med sitt beslut till vad
Allras revisorer hade uttryckt avseende påstådda missförhållanden i
Allrakoncernen. Samma dag avträdde Revisorerna sitt uppdrag och gjorde anmälan
om brottsmisstanke avseende förhållanden i Allrakoncernen. Det noteras härvid att
Revisorerna inte före avträdandet lämnade underrättelse om att Revisorerna hyste
misstanke om brott till styrelsen, jfr 9 kap. 43 § aktiebolagslagen.
Allras inställning är att de misstankar och anklagelser som framförts av
Revisorerna och Pensionsmyndigheten är grundlösa och baseras på bristande
förståelse såväl för derivatmarknaden, marknadspraxis och gällande regelverk.
Sedan styrelsen för Allra S.A. SICAV bytts ut till en från Allra helt oberoende
styrelse — inklusive en av Pensionsmyndigheten nominerad ledamot — och nya
revisorer (BDO) har tillsatts för fonden har dessa i detalj granskat de av
Revisorerna polisanmälda transaktionerna. Denna granskning har inte föranlett
några anmärkningar i vare sig årsredovisningen eller revisionsberättelsen för Allra
S.A. SICAV, se bilaga 4.
Deloittes oförenliga bedömningar

Det kan då noteras att Revisorerna och Deloittegruppen har gjort två sinsemellan
oförenliga bedömningar av Derivattransaktionerna: å ena sidan att de inte
föranledde några anmärkningar och å andra sidan att de är så felaktiga att de till
och med skulle vara misstänkt brottsliga. Att någon av dessa oförenliga
bedömningar är felaktig och vårdslös är således klarlagt. I det följande benämns
den första bedömningen "Bedömning 1" och den senare "Bedömning 2".
Bedömning 2

Eftersom Allras uppfattning är att det är Bedömning 2 som är den felaktiga
diskuteras först denna.
I detta fall har Revisorerna oaktsamt förorsakat våra klienter stor skada redan
genom att ändra Bedömning 1. Skada har förvärrats genom att Revisorerna
misstänkliggjort oantastliga transaktioner. Den har ytterligare förvärrats av att
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revisorerna tagit separata kontakter med vissa styrelseledamöter vilket fått dessa att
avgå ur styrelsen med ytterligare negativ publicitet och kundflykt som följd.
Revisorerna har därtill obefogat anmält misstanke om brott och obefogat avträtt sitt
uppdrag vilket orsakat ytterligare kundflykt och skada. Revisorerna har vidtagit
sina olika åtgärder utan erforderlig utredning, i vart fall utan utredning som
motiverat en diametralt ändrad bedömning jämfört med den som tidigare gjorts av
Revisorerna och Deloittegruppen. Revisorerna har tagit ovidkommande hänsyn och
brutit mot sina lojalitetsförpliktelser mot Allrakoncernen och dess aktieägare. Man
har härvid även brutit mot aktiebolags-, avtals- och sysslomannarättsliga
förpliktelser som följer med de olika uppdrag som de haft under perioden 2015 mars 2017, som revisorer och annorledes.
Det noteras särskilt att Revisorerna tidigare vid flera tillfällen ingående granskat
just de Derivattransaktioner som de sedermera kritiserades som misstänkt
brottsliga. Vid dessa mångtaliga tillfällen lämnades inga anmärkningar. Det får
således betecknas som högeligen anmärkningsvärt att samma Revisorer sedan
påstår att samma Derivattransaktioner inte bara är felaktiga utan även går så långt
som att kalla dem misstänkt brottsliga. Lika anmärkningsvärt är att Revisorerna
aldrig har lämnat någon förklaring som förklarat vad nytt som tillkommit och som
föranlett Revisorernas helomvändning. Brottsmisstanken framfördes inte ens till
styrelsen utan först i anmälan till åklagare när Revisorerna redan avgått. Det
noteras vidare att Revisorernas helomvändning inte kan haft sin grund i någon
överträdelse av regulatoriska regler eftersom Revisorerna vid möte med Allras
företrädare så sent som dagarna före den 16 mars 2017 uttalade att det inte förelåg
några överträdelser av regulatoriska regler.
Revisorernas sent påkomna (och till Allra inte substantierade) kritik och deras
avträdande sammanfaller i tiden med det mediadrev som påbörjades mot Allra. Det
är omöjligt att slita sig från intrycket att helomvändningen motiverades av att
Revisorerna till varje pris sökte undvika att själva hamna i skottgluggen för drevet.
Man har helt enkelt, i strid mot generellt tillämpliga förpliktelser vid
sysslomannauppdrag, satt sina egna intressen före uppdragsgivarens och varit
likgiltig inför den skada som man därmed åsamkade uppdragsgivaren.
I sammanhanget kan vi inte heller undgå att notera att Revisorerna i sin anmälan
om förtida avgång den 16 mars 2017 synes ha påstått att den svenska lagen om
värdepappersmarknaden och dess regler och praxis om sundhet skulle vara
tillämpliga på verksamhet bedriven av Luxemburgbolaget Allra Asset. Detta
påstående är uppenbart felaktigt då Allra Asset löd under regelverket i Luxemburg.
Det kan således inte uteslutas att Revisorernas åtgärder baserats på att de inte ens
förmått orientera sig om vilket lands lag som var tillämplig avseende aktuella
regulatoriska frågor. Det noteras dessutom att detta missförstånd påtalades för
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Revisorerna av Allras företrädare före den 16 mars 2017. Konstigt nog tycks inte
påpekandet av detta grundläggande fel avseende tillämpligt regelverk ha påverkat
Revisorerna på något observerbart sätt.
Oavsett vilket som är motivet till Revisorernas agerande har agerandet varit grovt
vårdslöst.
Revisorernas och Pensionsmyndighetens agerande och uttalande i olika
sammanhang har orsakat Allrakoncernen och dess aktieägare mycket stor
ekonomisk skada. Skadeståndsanspråk har redan framställts mot
Pensionsmyndigheten. Genom detta brev meddelar vi nu också skriftligen att också
Revisorerna gjort sig skyldiga till skadeståndsgrundande handlingar och
underlåtenhet. Våra klienter förbehåller sig således rätt att framställa
skadeståndsanspråk mot Revisorerna.
Bedömning 1

I det fallet det istället är Bedömning 1 som är felaktig och vårdslös följer att
Revisorerna grovt oaktsamt och under lång tid underlåtit att uppmärksamma
Allrakoncernen och dess aktieägare på att Derivattransak-tionerna med Allra Dubai
kunde ifrågasättas på det sätt som Revisorerna sedermera ifrågasatte dem.
Hade Revisorerna vid sina många tidigare genomgångar av transaktionerna och
Allrakoncernens verksamhet istället givit uttryck för den uppfattning som man
sedermera uttryckte vid sin helomvändning i februari-mars 2017— eller i vart fall
någon form av tvivel på Derivattransaktionernas lämplighet och lagenlighet — hade
våra klienter helt kunnat undvika eller i vart fall kraftigt reducera sina skador.
Det noteras vidare att åklagarmyndigheten framfört uppfattningen att utdelningar
från Allra Dubai till Allra Sverige och från Allra Sverige till det bolagets
aktieägare står i strid med penningtvättslagstiftningen samt på den grunden beslutat
ta vissa bankkonton i beslag. Detta bestrids förvisso av Allra och dess företrädare.
Det anmärkningsvärda förhållandet som nu är ifråga är dock att också sådana
utdelningar tidigare har varit föremål för Deloittegruppens och Revisorernas
granskning och revision. Emellertid har Revisorerna inte anmärkt på dessa
utdelningar trots sin sedermera i mars 2017 uttalade misstanke om att vinster i
Allra Dubai genererats genom brottsliga gärningar. Om utdelningarna, som nu
påstås, skulle ha gjorts med medel åtkomna genom brottslig gärning tycks det
således som att det av Revisorernas Bedömning 2 följer att Revisorerna medverkat
till gärningen.
Civilrättsligt gäller att Revisorerna i så fall grovt vårdslöst underlåtit att påtala
denna i så fall allvarliga regelöverträdelse för Allrakoncemen och dess aktieägare.
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Begäran m m

Allra begär nu att Revisorerna redovisar vilka överväganden — om några — man
gjort under sina olika gransknings- revisions och andra uppdrag för Allrakoncernen
såvitt avser penningtvätt. Om inte Allrakoncernen och dess aktieägare erhåller
tillfredställande förklaringar i dessa delar kan det komma ifråga att inge
reservationsvis anmälan av Revisorerna till åklagarmyndigheten för att få också
Deloittes och Revisorernas potentiella ansvar utrett. I sammanhanget noterar vi att
Allras granskning av Revisorernas överväganden förhindras av att Revisorerna
utan lagligt stöd vägrar utlämna den så kallade revisionsakten. Och även om
Revisorerna skulle ha lagstöd för att vägra utlämna revisionsakten är det uppenbart
att man själv kan välja att utlämna denna om man inte anser sig ha något att dölja.
Anledningen till att så likväl inte sker kan svårligen vara annan än att den kommer
att exponera Revisorernas felaktiga hantering.
Vi anmodar under alla förhållanden Revisorerna att bevara alla delar av
revisionsakterna avseende Allrakoncernen och underliggande handlingar och
revisionsbevis och att bevara all email-korrespondens, annan korrespondens,
mötesanteckningar, rapporter etc. som avser Allra eftersom detta kommer att
utgöra bevismedel i kommande processer mot bland andra Pensionsmyndigheten
och/eller Revisorerna.
Skada

Det är i dagsläget för tidigt att bedöma våra klienters skador, men redan Allra
Sveriges skadeståndsanspråk torde uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor med
hänsyn tagen till värderingen av koncernen vid årsskiftet 2016/17. Denna summa
bör således reserveras i Deloitte ABs bokföring och redovisning och i
förekommande fall anmälas till Revisorernas försäkringsgivare.
Avslutning

Avslutningsvis erinras ånyo om att Allra med styrka tillbakavisar varje påstående
om missförhållanden, överträdelse av regulatoriska regler, brott och annat
klandervärt beteende av Allra eller dess företrädare.
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Med vänliga hälsningar
p.p. Malffl Wååk
Marcus Johansson
Partner/Advokat
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Dir +46 8 670 66 78
Mob +46 734 15 26 78
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