
Bob Geldof var nöjd med de
åtgärder som Petter Stordalen,
huvudägare och ordförande i
hotellkedjan Choice, gjort för
miljön. Hotellkedjan Choice,
som omsätter 4,3 miljarder
kronor och har 8000 anställda
i Norden, har fattat beslut om
att gå över till ekologisk mat
och bara använda förnybar
energi. Principen ska vara att
gå över till en totalt ren verk-
samhet på sikt. 

Beslut ökar kostnader
”Besluten är egentligen inte
ekonomiskt försvarbara efter-
som de ökar kostnaderna.
Men folk kommer i längden
inte att vilja bo på hotell som
förstör miljön”, säger Petter
Stordalen. 

GERHARD LARSSON

gerhard.larsson@di.se

031-711 34 80

”Företagen måste överge
maximal vinst som drivkraft
och inrikta verksamheten på
optimal vinst där miljöhot
och fattigdom tas med i
beräkningen”, säger han och
framhåller att vinsten på lång
sikt inte blir lägre. 

Bob Geldof, som gjort sig
känd genom välgörenhets-
galor som startade med Live
Aid 1984, reser världen runt
och propagerar för ökat soci-
alt ansvar från näringslivet
och krafttag mot fattigdom
och miljöhot från ansvariga
politiker och makthavare.  

Nyligen besökte han Indien

och talade med premiärminis-
tern Mohammad Singh och
oppositionspolitikern Sonja
Gandhi. Ett tema var miljön
och den kraftiga tillväxt i bil-
försäljningen som väntas efter
lanseringen av världens billi-
gaste bil Tata Nano.

Kör en Toyota
”Även fattiga länder måste
visa ett miljöansvar, men jag
skulle gärna se att en bil som
Tata Nano storsålde i väst om
den görs helt förnybar med
miljöbränsle”, säger Bob Gel-
dof, som själv har en Toyota
Lexus med elhybridmotor.
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Rutorna ska fyllas i så att varje

rad, vågrätt och lodrätt, och

varje 3x3-ruta, innehåller siff-

rorna 1–9 utan att någon siffra

förekommer två gånger.

Lösning till 14/1

DAGENS SUDOKUDi
� Några sudokulösningar
har blivit fel i DI. Här följer de
rätta lösningarna.

� Rätt lösning till 3/1

� Rätt lösning till 11/1

Bob Geldof
� Bob Geldof som föddes den

5 oktober 1951 i Dublin bildade

1975 bandet Boomtown Rats

som 1979 hade sin största hit

med ”I don’t like Mondays”. 

� När musikkarriären dalade

mobiliserade Bob Geldof stor

del av  pop- och rockvärlden

och genomförde välgören-

hetsgalan 1985 Live Aid  mot

fattigdomen sedan han blivit

chockad av ett BBC-program

om svälten i Etiopien.

� Efter musikkarriären har

Bob Geldof utvecklat en egen

affärsverksamhet med åtta

producerande företag och

mängder av webbtidiningar

och webb-tv-kanaler.

Verksamheten ligger i bolaget

Ten Alps Communication.

Di FAKTA

PEKAR PÅ PROBLEM. Bob Geldof, till höger, talade inför Petter Stordalen och andra anställda inom hotellkedjan Choice
. FOTO: MAGNUS GOTANDER

Geldof på grön turné
Rockstjärnan och biståndsprofeten Bob
Geldof sågade girighet och principen om
maximal vinst när han talade till cirka 
1 000 personer vid hotellkedjan Choices
vinterkonferens i Göteborg i går.

Live Aid-generalen sågar företagens vinsttänkande

TV8

Nya varu-
märken.
Aktietorgs-

noterade

klädbolaget

Heart of

Brands växer

kraftigt, se-

nast förvärvades Pour. Vd Pia

Imbro avslöjar att fler nya

varumärken är på gång.

På www.ditv.se i dag

Magkänsla. När riskkapitalbola-

get Varennes vd Tommy Jacobs-

son avgör vilka bolag han ska in-

vestera i är alltid entreprenören

den enskilt viktigaste faktorn.

RISKKAPITALISTENS VAL

Se oss när du vill – var du vill på www.ditv.se

Risk för stjärnsmäll. I dag

kommer en av USA:s största

banker, Citigroup, med sin

delårsrapport. Marknadens

aktörer frågar sig hur stora

nedskrivningarna på grund av

subprimelånekrisen blir.

KLOCKAN 20.30 REPRIS 02.45

på           i kväll

Legend. Han

började skri-

va sina artik-

lar redan på

1920-talet.

Och än i dag

fängslas mil-

joner läsare

över hela världen av hans liv

och hans berättelser.

I dag tisdag 
15 januari

I dag måndag 14 januari
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Dominick Dunne – i rätt-

visans tjänst: Amerikansk

dokumentärserie från 2007.

Kirurger mitt i frontlinjen:

Brittisk dokumentärserie.

Bloomberg: Senaste nytt

från den  europeiska finans-

marknaden.

� Vd mot väggen: Ameri-

kanskt samhällsprogram.

Wow-faktorn: Brittisk doku-

mentärserie.

Världen i fokus: Dagligt

utrikesmagasin.

� DiTV: Börs- och affärs-

nyheter.

� Anita Roddick: Mrs Body

Shop: Dokumentär.

� Bosses: Amerikansk

dokumentär från 2006.

Wow-faktorn (R): Brittisk

dokumentärserie.

Dominick Dunne – i rätt-

visans tjänst (R)

� Anita Roddick: Mrs Body

Shop (R): Dokumentär.

Världen i fokus (R): Dagligt

utrikesmagasin.

� DiTV: Börs- och affärs-

nyheter.

Deutsche Welle 

� 18:00 Vd mot väggen
Träffa två vd:ar som är viktiga

för alla världens datoranvända-

re: Paul Otellini, Intel, och John

Thompson, Symantec (bilden).

� 21:00 
Anita Rod-
dick: Mrs
Body Shop
Kosmetika-

företaget Body

Shops grunda-

re i närbild.

� 21:55 Bosses
En titt in i vår komiska och täv-

lingsinriktade värld. Mänsklig-

heten delas in i två grupper:

chefer och underhuggare.

Marknadsläget. Börsexper-

terna på SEB Aktiehandel

kommenterar dagens 

viktigaste kursförändringar

på Stockholmsbörsen och

analyserar vad de beror på

www.ditv.se klockan 13.30.

BÖRSKOLL MED SEB

Ur askan i elden. Skandias förre

koncernchef Lars-Eric Petersson

åtalades på måndagen tillsam-

mans med förre finansdirektören

Ulf Spång för grovt skattebrott.
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