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VB: Förfrågan Sveriges Television

Joachim Dyfvermark <joachim.dyfvermark@svt.se>
Sön 2020-09-06 23:12
Till:  EXT-Ola Christoffersson <ola@kamrat.tv>

1 bifogade filer (380 kB)
Ovälkommet beskydd - Patricia Hedelius.docx;

Från: Cris�na Bergner <cris�na.bergner@astralaw.se>
Skickat: den 4 september 2020 13:12
Till: Joachim Dyfvermark <joachim.dyfvermark@svt.se>; westerbergola@gmail.com
<westerbergola@gmail.com>; Sven Bergman <sven.bergman@svt.se>; Axel Björklund
<axel.bjorklund@svt.se>
Kopia: Stephane Pleijel <stephane.pleijel@astralaw.se>
Ämne: Sv: Förfrågan Sveriges Television
 
Hej Joachim,
Då du meddelat a� vi endast får läsa delar av materialet som ni har innan en eventuell intervju, kommer vi
inte ha en helhetsbild a� utgå ifrån och kan därför inte som försvarare medverka i en intervju.
Vår klient lämnar dock följande kommentar �ll din/er informa�on i mail: 
 
Jag har som koncernchef aldrig hört talas om en 20m dollar transaktion i Uzbekistan under 2012. Lämnade
Telia den 1 feb 2013 efter drygt 5 år.
 
Först föreslår jag att ni läser Patricia Hedelius bok “Telia, alliansregeringen och korruptionen”, kapitel
“ovälkommet beskydd”, sid 176. Där konstaterar hon efter intervjuer med flera anställda på Telia att
 
1 Jag omgående vägrade att betala för beskydd
2 Förutom Tero K informerade jag både chefsjuristen och HR-chefen om både begäran och mitt beslut.
 
Boken publicerades för 5 år sedan så ovan är ingen ny information. 
 
Det finns ett ”erkännande” av Telia i USA, som är en överenskommelse mellan Telia och Department of Justice
(DOJ). Men både Telia och DOJ konstaterar samtidigt i samma dokument att någon sådan transaktion aldrig
genomfördes. Dokumentet har funnits på nätet sedan 2017. 
 
Trots en nästan 10-årig förundersökning och flera interna och externa revisioner och undersökningar genom
åren, ingick inga transaktioner från 2012 i åtalet där samtliga frikändes.
 
En investering av den storleken, enligt bolagets regler och principer hade krävt att jag, som koncernchef
rekommenderat och styrelsen beslutat. Jag har inte rekommenderat, och skulle aldrig under några
omständigheter betala för “beskydd” och naturligtvis tog styrelsen aldrig ett sådant beslut under 2012.
 
 
Vi har kopierat in UG´s ansvarig utgivare av uppenbara skäl. För det fall du/ni inte har läst, eller har �llgång
�ll, Patricia Hedelius bok bifogas utdrag med kapitlet ”Ovälkommet beskydd” i de�a mail.
 
Vänliga hälsningar
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Cris�na Bergner
Partner, Advokat
Mobile: +46 70 108 8688
Telephone: +46 8 520 279 00
E-mail: cris�na.bergner@astralaw.se
 
ASTRA ADVOKATER
Dro�ninggatan 98
111 60 Stockholm
Sweden
 
www.astralaw.se
 
Our services are subject to ASTRA ADVOKATER general terms and condi�ons which can be found at our website, along with informa�on about how we

process personal data.

---------------------------------------------------

This communica�on is for use by the intended recipient and contains informa�on that may be privileged, confiden�al and exempt from disclosure or

copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally no�fied that any dissemina�on, use, copying or

distribu�on of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please no�fy the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system.

 

Vänliga hälsningar / Kind regards,

Cris�na Bergner
Advokat / Partner

+46 8 520 279 00
+46 70 108 86 88
www.astralaw.se

Från: Joachim Dyfvermark <joachim.dyfvermark@svt.se> 
Skickat: den 1 september 2020 15:20
Till: Cris�na Bergner <cris�na.bergner@astralaw.se>; westerbergola@gmail.com
Kopia: Stephane Pleijel <stephane.pleijel@astralaw.se>
Ämne: Sv: Förfrågan Sveriges Television
 
Hej Cris�na,
 
Har inte hört något från er, ville bara skicka en påminnelse.
 
MVH
 
Joachim Dyfvermark
/ reporter

Uppdrag granskning (Mission: Inves�gate)
Swedish Television

T +46 8 784 5012
M +46 70 6227575
joachim.dyfvermark@svt.se

mailto:cristina.bergner@astralaw.se
http://www.astralaw.se/
tel:+46%208%20520%20279%2000
tel:+46%2070%20108%2086%2088
https://www.astralaw.se/
mailto:joachim.dyfvermark@svt.se
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Encryp�on: Signal / Telegram / WhatsApp

Från: Cris�na Bergner <cris�na.bergner@astralaw.se>
Skickat: den 27 augus� 2020 11:29
Till: Joachim Dyfvermark <joachim.dyfvermark@svt.se>; westerbergola@gmail.com
<westerbergola@gmail.com>
Kopia: Stephane Pleijel <stephane.pleijel@astralaw.se>
Ämne: Sv: Förfrågan Sveriges Television
 
Hej Joachim,
Jag har få� di� mail vidarebefordrat från min kollega Stephane Pleijel då vi båda är Lars Nybergs försvarare.
 
För a� vi ska kunna göra en bedömning av om vi kan tänka oss a� ställa upp på en intervju, an�ngen med vår
klient eller själva som ombud, måste vi få del av den dokumenta�on som du anger a� ni har i mailet.
 
När vi få� del av materialet så lovar jag återkomma så snart som möjligt.
 
Vänliga hälsningar
 

 
Cris�na Bergner
Partner, Advokat
Mobile: +46 70 108 8688
Telephone: +46 8 520 279 00
E-mail: cris�na.bergner@astralaw.se
 
ASTRA ADVOKATER
Dro�ninggatan 98
111 60 Stockholm
Sweden
 
www.astralaw.se
 
Our services are subject to ASTRA ADVOKATER general terms and condi�ons which can be found at our website, along with informa�on about how we

process personal data.

---------------------------------------------------

This communica�on is for use by the intended recipient and contains informa�on that may be privileged, confiden�al and exempt from disclosure or

copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally no�fied that any dissemina�on, use, copying or

distribu�on of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please no�fy the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system.

 

Vänliga hälsningar / Kind regards,

Cris�na Bergner
Advokat / Partner
+46 8 520 279 00  |  +46 70 108 86 88
cris�na.bergner@astralaw.se

ASTRA ADVOKATER
Dro�ninggatan 98, 111 60 Stockholm, Sweden
www.astralaw.se

mailto:cristina.bergner@astralaw.se
mailto:joachim.dyfvermark@svt.se
mailto:westerbergola@gmail.com
mailto:westerbergola@gmail.com
mailto:stephane.pleijel@astralaw.se
mailto:cristina.bergner@astralaw.se
http://www.astralaw.se/
tel:+46%208%20520%20279%2000
tel:+46%2070%20108%2086%2088
mailto:cristina.bergner@astralaw.se
https://www.astralaw.se/


2020-09-07 E-post - Joachim Dyfvermark - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20200831001.08&popoutv2=1 4/5

Our services are subject to general terms and condi�ons which can be found at our website.

This communica�on is for use by the intended recipient only.

Från: Joachim Dyfvermark <joachim.dyfvermark@svt.se>
Datum: 25 augus� 2020 11:41:13 CEST
Till: Stephane Pleijel <stephane.pleijel@astralaw.se>
Kopia: Ola Westerberg <westerbergola@gmail.com>
Ämne: Förfrågan Sveriges Television

 
Hej Stephane Pleijel, 
 
Uppdrag granskning kommer a� presentera nya detaljer om Telias mutor i Uzbekistan. I e�
reportage som kommer a� sändas den 16 september kommer vi a� visa a� Telia avtalade om
helt nya betalningar med Gulnara Karimova hösten 2012 – sam�digt som Lars Nyberg gång på
gång på i olika intervjuer och på presskonferenser hävdade a� den typen av betalningar inte ägt
rum. 
 

Uppdrag granskning har – �llsammans med frilansjournalisten Ola Westerberg – tagit del av en
stor mängd dokument som bevisar de hi�lls okända betalningarna. Det är kontrakt, mejl,
kontoutdrag och förhörsprotokoll från amerikanska utredare som visar a� Telia (genom
brevlådeföretaget EURASIA ADVISORY SERVICES LIMITED avtalar a� betala 20 miljoner dollar �ll
MORRIBY GLOBAL LTD, (kontrollerat av Gulnara Karimova). Betalningarna beskrivs i interna Telia-
mejl som ”protec�on fee”. Affären döljs genom e� upplägg med det kinesiska bolaget ZTE. 
 
I reportaget kommer vi a� visa innehåll i dokument som berör er klient Lars Nyberg enligt
följande: 
 

1. Internt Telia-mejl från 12 juli 2012 som visar a� Gulnara Karimova vill ha
”protec�on fee”. 

2. I dokument som kommer från amerikanska utredare framgår a� Kivisaari/Nyberg
godkänner betalningarna – om de sköts från Ucell och inte syns i moderbolagets
bokföring. 

3. E� MoU gällande upplägg/betalning finns klart i september 2012. 
4. Avtalet är daterat 22 november 2012. 
5. Det kinesiska företaget ZTE fakturerade Ucell, men skickade inga produkter. Istället

gick pengarna �ll EURASIA ADVISORY SERVICES LIMITED och vidare �ll MORRIBY
GLOBAL LTD.  

6. I e� mötesprotokoll från kinesiska ZTE kan man bland annat läsa: 
”Ucell, our customer in Uzbekistan, needed to pay expenses to a third party (an
interested related party of the government of Uzbekistan) to avoid possible
troubles in the country in the future.”  

7. Kontoutdrag (för MORRIBY GLOBAL LTD) på le�ska banken ABLV visar a�
åtminstone 12 av de avtalade 20 miljonerna betalades. 

8. Telias största ägare (staten) fick då 2012-2013 inte informa�on om det nya
avtalet. 

9. De misstänkta mutorna förhandlas fram sam�digt som Nyberg framträder
offentligt hösten 2012 för a� kommentera Uppdrag gransknings första avslöjande: 

”Det är grova anklagelser som har riktats mot TeliaSonera och jag känner mig
övertygad om a� TeliaSonera inte har mutat någon och inte heller deltagit i någon
penningtvä�.”
 
"There is zero tolerance on corrup�on and bribery at Teliasonera. This is extremely
important for me personally and something we pay a�en�on to every single day. I have
said it before and I will repeat it: Teliasonera did not bribe anyone; Teliasonera did not
par�cipate in money laundering.”  

 

mailto:joachim.dyfvermark@svt.se
mailto:stephane.pleijel@astralaw.se
mailto:westerbergola@gmail.com
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Uppgi�erna i de nya dokumenten överensstämmer med informa�onen i de interna memon från
Gulnara Karimova som Uppdrag granskning kunde visa i reportaget ”Kuriren från Moskva” år
2013. 
 
Juridiska experter som Uppdrag granskning konsulterat menar a� de nya uppgi�erna hade
kunnat medföra en fällande dom – om de hade presenterats för �ngsrä�en innan
preskrip�ons�den löpte ut. 
 
Intervjuförfrågan 
Uppdrag granskning har vid två �llfällen talat med Lars Nyberg i telefon, sy�et har varit a�
presentera de nya uppgi�erna och få Nybergs kommentar. Nyberg har avvisat och lagt på. 
 
Vi försöker nu genom de�a mejl i första hand a� få en intervju med Lars Nyberg, i andra hand få
en intervju med Nybergs juridiska ombud. Det är vik�gt för oss a� Nyberg får redovisa sin
inställning �ll de nya uppgi�erna. 
Reportaget ska vara färdigt den 7 september, så intervjun måste äga rum senast 4 september.  
 
Vänligen
 
Joachim Dyfvermark
/ reporter

Uppdrag granskning (Mission: Inves�gate)
Swedish Television

T +46 8 784 5012
M +46 70 6227575
joachim.dyfvermark@svt.se
Encryp�on: Signal / Telegram / WhatsApp

mailto:joachim.dyfvermark@svt.se

