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Han vill göra vinnarskallar av skån ska rödhökar

Kan du kort dra litet kring ditt
tidigare samarbete med Linköping
Hockey som avslutades 2010?

– Runt 2007 blev jag introducerad
för folket runt Champion Hockey League, CHL. Jag gick in med en tredjedel
av de pengar som krävdes. I den vevan
när de aktuella lagen kontaktades lärde jag känna Mike Helber från Linköping HC. Jag frågade honom: ”Do you
wanna beat the Russians”. Jag förklarade att jag ville bygga upp en professionell europeisk liga där spelarna kunde
stanna i sina respektive hemländer och
parallellt vara med och bygga upp ett
svenskt lag som kunde vinna ligan. Jag
brann för hela idén. Jag var trött på det
svenska ”lagom”. När sedan CHL inte
riktigt fungerade upphörde även samarbetet med LHC.Men jag är glad att
ha stöttat klubben en tid.
Varför blev det Malmö?

– För det första Malmö jobbar mer
som ett företag. Linköping känns i
jämförelse mer som en kommunal
förening. Jag äger idag alltså majoriteten av aktierna i ett företag. Malmö
Redhawks har den största potentialen
av alla svenska hockeyklubbar, givet
rätt ledning och laguppställning. Det
är därför jag är här. Jag ser en stor potential i hela området med närheten
till kontinenten och till Danmark. Du
är i Köpenhamn på 15 minuter från
stationen i Hyllie via Citytunneln och
Öresundsbron.
Kan du tänka dig att investera i en

– En av Nordeuropas främsta – jag
har ju sett några back in USA. Jag känner mig hemma i arenan med dess fina
inramning och akustik. Tillgängligheten är också perfekt för besökarna men
även för spelarna som snabbt kan vara
på plats. Henke Lundqvist i NewYork
får spendera rätt många timmar per
år i gula taxibilar. Det slipper vi här.

Bor: On the road eller till sjöss.
Medborgare i: USA.
Familj: ”Två underbara systrar”
Christina och Sophie samt brodern Max.
Son till finansmannen Jan Stenbeck
och mamman Merrill Mc Leod som

1999: Percy Nilsson går in och löser klubbens
stigande skatteskulder.
2005: Percy Nilsson går in med 60 miljoner
kronor fördelat på tre säsonger för att försäkra sig om att ha ett lag i högsta serien när nya
arenan står klar. Laget åker ur Elitserien och
tar sig tillfälligt tillbaka 2006.
2008: Malmö Arena invigs.

Hur ser balansen ut mellan er scouting och ungdomsverksamheten?

LEDNING
VD: Anders Olson - med lång internationell karriär bakom sig inom Tetra Pak och mångårigt
VD:skap för ishockeyklubben Geneve-Servette.

Hur arbetar ni med sponsring?

– Grabbarna på isen styr graden av
framgång med sponsorarbetet genom
de sportsliga resultaten.
– Anders Olson har redan en del kul
företagspaketeringar på gång.
–Vi har även inlett ett arbete med att

Det sammanlagda marknadsvärdet på Kinnevikgruppens bolag
beräknas idag uppgå till runt 200
miljarder. Ifjol omsatte koncernen över 100 miljarder med en
vinst före skatt på 17. Hugo är
idag mer aktiv i egna projekt än
inom Kinnevik och har överlåtit
merparten av det operativa inom
koncernen på sina syskon främst
storasyster Christina.
Intressen: Sport och affärer.
Resor.
Favoritsporter: Hockey och

foto bildbyrån

1994: Andra SM-guldet

– Att ta oss till Elitserien inom max
två år. För det har vi stärkt organisationen och gjort en del spelarinvesteringar.
– I initialskedet handlar det om att
pumpa in lite oktan i tanken med hjälp
av scouting. Men inom lagidrotten
stegras motivationen och kapaciteten
att vinna av samspelet mellan lagkamraterna. Vi måste bygga laget med en
mix av ungdomar, ledargestalter, lagspelare, några good-boys och några
bad-guys.
Lika viktigt är professionella ledare.
- Tränaren Leif och sportchefen Stefan som kommer från SSK har tidigare varit med och gjort om en ful
ankunge till en vacker svan. Ca en
tredjedel av spelarna i laget är egna
produkter och resten är inköpta utifrån. Lyckas laget kommer intresset
för hockeyn öka i regionen och därmed även andelen egna spelare.

Hugo Stenbeck vill att ett svenskt lag skulle gå långt i Champions Hockey League. När ligan
lades ner minskade Hugos intresse, berättar Mike Helber, klubbdirektör för Linköpings HC.
Bilden är från LHC:s hemmamatch mot Zürich Lions i Champions Hockey League år 2008.

1992: Första SM-guldet

Vad ligger i pipen just nu?

Ärver vid faderns bortgång dennes tillgångar i Kinnevikkoncernen tillsammans med sina syskon.

Utbildning: Studier vid internatskolan Kents Hill i Maine samt
internationella affärer och ledarskap vid New York University.

1990: Timo Lahtinen tog över tränarrollen och
laget tar sig till Elitserien med hjälp av ytterligare värvningar som Peter Andersson, Daniel
Rydmark och Peter Sundström.

Vad tycker du om er hemmaarena?

gick bort 2002 resp 2005.

Uppväxt: Mayville Farm, Long
Island utanför New York.

1988: De spektakulära värvningarnas tid inleds. Bland annat blev Pekka Lindmark, Mats
Lusth, och Matti Pauna klara för klubben.

– Det kan jag om det hela drivs av
rätt folk. Tror fortfarande att de inhemska ligorna skulle få ännu mera
fart med ett internationellt slutspel.

Ålder: 32.
Titel: Entrepenör

1984: Byggherren
Percy Nilsson tar över
ordförandeklubban efter
Nils Yngvesson.

internationell liga igen?

Hugo Stenbeck
Född: 30 mars 1979.

MILSTOLPAR
1972: Klubben grundas 1972 som en avknoppning från MFF där man
tidigare varit en hockeysektion.

2011: Hugo Stenbeck investerar 70 miljoner i
klubben fördelade över tre år och blir därmed
största aktieägare före Percy Nilsson.

Hugo Stenbecks primära mål med sin satsning är att nå Elitserien inom
en tvåårsperiod. Där väntar bland annat pappas favoritlag Djurgården.

”Man kan se
oss som ett
radarpar men
ibland tar jag
på mig magisterhatten.”
Percy Nilsson om
samarbetet med
Hugo Stenbeck.

Engagerad ägare.
segling. Men egentligen all sport
som är tillräckligt jämn och innehåller mycket kampmoment.
Favoritklubbar inom hockey:
Malmö Red Hawks och i USA, New
York Islanders.

analysera och förstärka varumärket.

från din far?

Känner du att Malmö Kommun
backar upp er vision?

–Vi jobbar symbiotiskt mot samma
mål. Han är inte direkt involverad i det
operativa men äger ju arenan och har
ett passionerat Malmöhjärta med ett
långt engagemang i klubben. Dessutom är han en stor aktieägare. Jag är
den störste med Percy på andra plats
av våra 109 aktieägare.

– Många inom näringslivet ser på
min far som en stor ikon. Men så såg
han aldrig på sig själv. Han uppfostrade alla oss barn med inställningen
”Ni är mycket bättre än mig”. Det
sade han ofta till oss vid middagsbordet. Men han tog inte ansvar för de
fritidssysslor vi gav oss in i. Gällde
det hockeyträning fick jag själv ställa
klockan på 6. Skulle det spelas tennis
köpte han en strängningsmaskin men
jag fick själv stränga racketen.
– Han hade en gyllene regel som
jag verkligen uppskattade: Att allt
som hade med utbildning, teknologi
eller sport att göra ville han investera i
och hjälpa oss med. Allting utanför det
som motorcyklar, bensin och leksaker
det fick vi spara till själva.

Hur ser du på de egenskaper du fått

Om vi ser till business?

– De kommer backa upp oss mer för
varje framgång.Vi kan bli sportcentrat
nummer 1 i Sverige med oss, Malmö
FF och vår arenastatus. Jag minns
också hur positiva Malmö var när jag
jobbade för att ta America´s Cup till
stan 2005.
Hur ser samarbetet mellan dig och
Percy Nilsson ut?

Sportkarriär under studietiden: Spelade hockey höst/vinter i skollag, kommunala- och
privata lag. Vårarna gällde tennis
och rodd (bl a i Boston) och under
somrarna segling.
Sportkarriär därefter: Tävlat
internationellt i segling. Lyckades med laget Victory Challenge,
2007, kvalificera sig till Americas
Cup. En satsning han själv finansierade efter år 2002 då han tog
över bortgångne fadern Jans engagemang i tävlingen. Vann World
Cup för 6 meters båtar i Newport,
USA, 2009 som skipper på båten
Sophie II. Med samma båt ett antal vinster i Europa. Vunnit Transatlantic Race 2007 och 2010. I år

segrar i Pineapple Cup och The
Antigua Race Week i Västindien
med 90 fotaren Genuine Risk.
Ekonomiskt engagemang
inom idrotten: Stöttat Victory
Challenge ekonomiskt mot
Americas Cup 2002-2007. Gick
2008 genom sitt bolag MTG in
och finansierade Champions
Hockey League med en tredjedel
(tillsammans med Gazprom och
Lundin Group). Den nya turneringen lades ner året efter pga
finanskrisen. Går parallellt in
med 35 miljoner i Linköping
Hockey - ett samarbete som
avslutas 2010. Investerar 2011
70 miljoner kronor i Malmö
Redhawks fördelat över tre år.

Sportidol: Linus Klasen
Lyssnar helst på: Rap
Röstar på: Den rätta kandidaten
Favoritpolitiker: Angela Merkel
Favoritmat: ”Depends on place,
season and friends. ”(You cant
really get kräftor in the Alps
when snowboarding so have to
settle for a nice piece of meat
or fondue).
Favoritdrink: “Whatever my
date wants”
Ledord: Good Morning!
Ogillar: Lata människor, flygplatser och smutsiga hotell.
Passion: Att vinna.

Sportchef: Stefan Nyman-tidigare sportchef
för SSK.

– Har jag en stor affär på gång så frågar jag mig alltid vad pappa skulle ha
gjort i motsvarande situation.
Något om skillnaden mellan USA
och Sverige?

– Jämför jag amerikaner med svenska män är amerikanen mycket mer
aggressiv, mycket mer beslutsam och
mycket hungrigare. De vill vara bättre
än grannen, ha en bättre bil etc Svensken är avundsjuk på grannen medan
amerikanen går till sin chef och säger
att nu måste han få löneförhöjning
så han har råd med en ny Corvette.
Svensken längtar efter att få slå sig ner
i en stol när de pensioneras. Amerikanen vill åt chefens stol på jobbet. Nu.
Din kommentar till den sviktande
konjunkturen

– I skolan fick vi lära oss att sex och
rädsla säljer. Titta på alla tyckare, experter och TV människor. De tjänar
stora pengar just nu på att folk är rädda för en lågkonjunktur. Tycker i det
här läget att vanligt folk ska avvakta
och inte göra något överilat.

Tränare: Leif Strömberg - med meriter från
Färjestad och Södertälje.
Styrelseordförande: Mikael Nilsson –från
Sveriges Åkeriföretag.
Styrelseledamöter: Håkan Paulsson-egen
företagare inom IT. Urs Kraft - en schweizisk
advokat och Hugo Stenbecks juridiske rådgivare sedan ett par år tillbaka. Margrethe van
der Stroom - tidigare ansvarig för affärsutvecklingen inom UEFA. Var affärs- och marknadsansvarig för Americas Cup när Hugo
Stenbeck lärde känna henne genom Victory
Challenge satsningen. Van der Stroom var
även en av initiativtagarna till CHL och den
som tog in Hugo Stenbeck som en av finansiärerna i projektet. ”Margrethe kom till mig med
idén och vi började undersöka det. Först talade
vi om ett summercamp för ungdomar men det
slutade med en europeisk hockeyliga med
Europas tolv bästa lag”, förklarar Stenbeck.
Ekonomi
Omsättning: 36.4 Mkr
Nettoresultat: – 12.1 Mkr
Eget kapital: Avkastning på EK-negativt
Soliditet: 31,2%
Publiksnitt: 4.438
foto bildbyrån

– Både och. Även om konjunkturerna gungar är sport något som står
kvar för det är nåt gemene man vill ha.
– För mig är sport en passion och
en intressant sektor att investera i eftersom samhällen i alla tider satsat på
upplevelser för att hålla folket vid gott
mod. Det går tillbaka ända till gladiatorenas tid.

Malmö Redhawks

Grundare: Lennart Lundberg och Rikard Fagerlund

foto bildbyrån

Ser du på sport som en passion eller
mer som en investering?

foto bildbyrån

Hugo Stenbecks största passion är att vinna, inom både sport och
affärer. Nu har mångmiljardären gått in med 70 miljoner i Malmö
Redhawks och ser som prio 1 att föra upp klubben i Elitserien.
Sport & Affärer fick en pratstund med Hugo i samband med en
träning i september där både Percy Nilsson, nye klubbdirektören
Anders Olson och sportchefen Stefan Nyman närvarade i båset.
Hugo flög upp till intervjun från Malta och segling i Medelhavet.

Avslutningsvis Sport & Affärers
redaktion ligger vid sjön Erken i
Roslagen. Du har själv ett samband
med den här trakten.

– Ja vi hyrde gården Kristineholm
under 15 år och tillbringade många
somrar där.
– Minns att jag som liten grabb
fick förtroendet att kalla hem korna till mjölkning med koskällan. Ett
uppdrag jag uppskattade. Jag fiskade
mycket, både abborre och kräftor. Om
du träffar arrendatorn Mr. Eriksson
så hälsa honom från mig! Vi satt ofta i
fiskebåten tillsammans.
text Gustaf Berencreutz

Hugo Stenbeck tillsammans med sportchefen
Stefan Nyman och vd Anders Olson.

”
Varje gång
man mister en stor
partner
måste
man hitta
nya vägar
och vi har
tvingats
bli mer
kreativa.


Mike Helber,
klubbdirektör

i LHC

Tiden efter Stenbeck
Mike Helber, klubbdirektör för Linköpings HC, om vägen framåt utan
riskkapital från Hugo Stenbeck.

Miljardären Hugo Stenbeck, uppvuxen i New York, brann för att skapa ett
Champions Hockey League. I LHC
fanns Mike Helber
med ett amerikanskt
förflutet. Samsynen
under processen att
etablera ligan ledde
fram till ett samarbete.
– Hugos investering i LHC var en Mike Helber
direkt koppling till
CHL och han ville gärna att en svensk
klubb skulle gå långt. Vi var det enda
laget som var kvalificerade bägge åren,
men när ligan lades ner inför andra
året minskade Hugos intresse.
Samarbetet avslutades och numera
är det Malmö Redhawks som får ta
del av Stenbecks miljoner.
– Varje gång man mister en stor
partner måste man hitta nya vägar och
vi har tvingats bli mer kreativa. Självklart skulle jag önska att det fanns en
person i klubben med Hugos ekonomi bakom sig. Vi kan inte längre gå efter de namnkunnigaste spelarna som
han hjälpte oss med.
Trots att LHC har minst antal säsonger i Elitserien, bortsett från nykomlingen Växjö, omsätter klubben
mest – cirka 170 miljoner kronor.
Förklaringen ligger i flertalet dotterbolag vars överskott går tillbaka in i
den sportsliga verksamheten.
– Vi har idag fem dotterbolag där vi
vill vara kund åt oss själva till 50 procent och resterande delen ska säljas
externt. Det ger oss en stabil organisation och vi kan behålla duktiga personer året runt, säger Mike Helber.
– I näringslivet pratas det om att fokusera på kärnverksamheten, men i ishockeyn räcker det inte med att bara
vara bra på att sälja biljetter,TV-rättigheter och företagsavtal. Vi har nu jobbat hårt med att starta ett bolag runt
transporter och frågan är bara hur långt
från kärnverksamheten man kan gå.

Företagsbyggandet lär fortsätta för
LHC, inte minst när riskkapitalet är
svårarbetat inom ishockeyn.
– Så länge vi har det här NHL-avtalet kommer vi inte kunna ha externa
riskkapitalbolag som finns i fotbollen.
Vi är kritiska till själva avtalet som gör
att NHL-klubbar kan bryta gällande
kontrakt och ta över fantastiska spelare för småsummor.
Ett exempel på en tillfällig kreativ
lösning var uthyrningen av nyckelspelarna Tony Mårtensson och Mattias Weinhandl till KHL.
– Tony och Mattias var ett speciellt fall. De valde att skriva långa avtal
med oss och sedan kom ryska ligan
och erbjöd tjocka sedelbuntar. Lösningen blev jättebra när de kunde få
till en bra långsiktig ekonomi och vi
fick pengar att ersätta dem med andra bra spelare.
I nuläget påverkar resultaten på rinken i stor utsträckning ekonomin. Säsongen 2010/11 åkte LHC ut redan i
kvartsfinalen och underskottet blev
tre miljoner. Skulle laget nått till semifinal hade det inneburit ett nollresultat.
– Målsättningen i år är att klara ekonomin på bara grundserien, men det
blir svårt. Hockeyns dilemma är att de
toppklubbar som siktar på att vinna
behöver först satsa på att ha ett topplag för att gå långt i slutspelet, och
då måste man ta en ekonomisk risk.
Lyckas man inte sedan gå långt blir
det ett underskott, säger Mike Helber
och avslutar:
– LHC kommer att ta två guld inom
fem år.
text JOHAN THORÉN

LHC:S BOLAG
Linköpings Hockey
Club AB (moderbolaget), Ispalatset i
Linköping AB, LHC
Event AB
Linköping Health
Care AB, LHC Ord & Bild AB, Sports Air AB.

