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Bolagsstyrning i Klövern
Bolagsstyrningen i Klövern är långsiktig och beskriver 
beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, 
styr bolaget och hanterar dess risker. Grunden i Klöverns 
styrning, ledning och kontroll är beroende av gällande lag-
stiftning, Nasdaq OMX stockholms regelverk, svensk 
kod för bolagsstyrning, bolagsordning samt andra externa 
och interna styrdokument och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning

svensk kod för bolagsstyrning omfattar alla svenska bolag 
vars aktier är noterade på en reglerad marknad i sverige. 
Koden är ett komplement till gällande lagstiftning och 
andra regelverk. syftet är att ge en relevant och effektiv 
bolagsstyrning. Koden är inte tvingande, men väljer man 
att avvika krävs en förklaring, enligt principen ”följ eller 
förklara”.

7.3 Revisionsutskott

styrelsen anser att revision är av sådan betydelse att dessa 
frågor ska beredas och beslutas av hela styrelsen, exklusive 
Vd. Vid minst ett tillfälle per år träffas styrelse och revi-
sor utan att Vd eller annan representant från bolaget är 
närvarande. Bolagets revisor deltar vid två styrelsemöten 
per år och redogör för iakttagelser och eventuella syn-
punkter som uppkommit i samband med granskning.

Bolagsordning

Bolagsordningen, som antas på bolagsstämma, är ett 
internt dokument som tillsammans med gällande lagar 
anger verksamhet och styrning av bolaget. Klövern aB är 
ett svenskt publikt bolag, noterat på Nasdaq OMX 
stockholm Mid Cap. Bolaget är registrerat med organisa-
tionsnummer 556482-5833 och har sitt säte samt huvud-
kontor på Nyckelvägen 14 i Nyköping. Verksamheten var 
under 2011 att äga och försälja fastighetsbolag, samt där-
med förenlig verksamhet. Vid utgången av 2011 uppgick 
antal anställda till 132 (126). Räkenskapsåret omfattar 
kalenderår.

Vid årsstämman 2011 gjordes ändringar i bolagsord-
ningen anpassade efter ändringar i aktiebolagslagen och 
koden. Ändringarna berör bl a kallelseförfarandet till 
bolagsstämma samt att val av revisor sker årligen. Vid 
extra bolagsstämma den 12 januari 2012 antogs ny 
bolags ordning. aktuell bolagsordning finns på sidan 113.

Bolagsstämma och rösträtt

Bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen och bolags-
ordningen och är ett aktiebolags högsta beslutande organ. 
Vid bolagsstämman har, enligt bolagsordningen, samtliga 
aktieägare, som har ett ägarregistrerat aktieinnehav senast 
fem dagar innan stämman, rätt att delta och rösta för ägda 
och företrädda aktier. aktieägare har även rätt att få ett 
ärende behandlat på bolagsstämman, förutsatt att ärendet 
anmälts till styrelsen i tid som framgår av kallelsen till 
stämman. Kallelse till bolagsstämma sker enligt aktie-
bolagslagen och utlyses av styrelsen.

Bolagsstyrningsrapport 2011
Klövern AB är ett svenskt publikt fastighetsbolag som är noterat på NAsdAq OMX stockholm Mid 
Cap. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur Klöverns bolagsstyrning bedrivits under 2011.

Viktiga händelser

 ● Ny styrelseordförande
 ● Utdelning om 241 mkr
 ● Ändringar i bolagsordningen
 ● Kallelse till extra bolagsstämma
 ● Ny Vd fr o m 1 januari 2012

Aktieägare

Bolagsstämma

Styrelse Revisor

Valberedning

VD &
bolagsledning
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aktien och ägande

Klöverns aktie är sedan 2003 noterad på Nasdaq 
OMX stockholm Mid Cap. Vid utgången av 2011 fanns 
det totalt 166 544 326 registrerade aktier och rösträtter 
(166 544 326) i bolaget, fördelat på 27 231 aktieägare 
(27 754). Börskursen var 25,90 kr (34,00) per 31 decem-
ber 2011 och börsvärdet, baserat på antal utestående 
aktier, var 4 165 mkr (5 467) vid utgången av 2011. aktie-
kapitalet uppgick till 832 721 630 kr (832 721 630). av 
antalet aktieägare återfanns 84 procent (83) sverige. 

Bolaget har två aktieägare, Corem Property Group 
och arvid svensson Invest, med ett aktieinnehav översti-
gande 10 procent. de tio största ägarna representerade 
tillsammans 63,0 procent (60,5) av totalt antal utestående 
aktier vid utgången av året. Under 2011 omsattes 84,2 
miljoner aktier (81,6) och aktiens värde sjönk med 
–24 procent (48). 

Återköp och utdelning

Klövern har enligt bemyndigande från årsstämman åter-
köpt 5 741 463 aktier motsvarande 3,4 procent av totalt 
antal registrerade aktier, vilka inte är röst- eller utdel-
ningsberättigade. Återköpen har skett under år 2007 och 
2008. Trots fortsatt bemyndigande har inga nya återköp 
gjorts därefter.

Utdelningen ska enligt affärsplanens mål långsiktigt 
överstiga 50 procent av förvaltningsresultatet. Vid 
bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets 
investeringsalternativ, finansiella ställning och kapital-
struktur. Under de senaste fem åren har Klövern i snitt, 
efter föreslagen utdelning till stamaktien samt de prefe-
rensaktier som emitterats i fondemissionen 30 januari 
2012 till Klöverns aktieägare, delat ut 52 procent (52) av 
förvaltningsresultatet.

Valberedning
Valberedningens sammansättning bestäms av bolagsstäm-
man och ska vara representativ för ägarna i bolaget och 
med uppgift att bereda för stämmans beslut.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag 
avseende;

 ● styrelseordförande 
 ● styrelseledamöter med motivering samt antal 

 ledamöter och arvode
 ● revisorer inklusive arvode och motivering
 ● ersättning för utskottsarbete
 ● regler för valberedningens sammansättning inför 

nästkommande årsstämma
 ● förfarande vid utbyte av ledamot i valberedningen 

innan dess arbete slutförts.

Årsstämman 2011 beslutade att valberedningen ska utses 
årligen och bestå av styrelsens ordförande, en representant 
för varje ägare vars aktieinnehav i bolaget per den 31 
augusti överstiger fem procent av aktierna och rösterna i 
bolaget samt en representant för övriga aktieägare. Ingen 
ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen 
kan göra det via styrelsenominering@klovern.se eller per 
telefon via Klövern 0155-44 33 12.

Ny aktieägare i valberedningen inför årsstämma 2012, 
med ett innehav över fem procent, är ägargruppen Rutger 
arnhult via bolag. Övriga representerade ägare är 
desamma som inför årsstämman 2011.

Bolagsstyrningsrapport 2011

ValBeredningenS SammanSättning inför ÅrSStämma 2012

Representant Ledamot Aktieinnehav 2011-08-31, %

Corem property group patrik Essehorn, ordförande 20,0

arvid svensson invest rickard svensson 15,0

rutger arnhult via bolag* lars Höckenström   6,5

länsförsäkringar fonder* Eva gottfridsdotter nilsson   5,6

Brinova inter Bo Forsén   5,4

Övriga aktieägare samir taha –

styrelsens ordförande Fredrik svensson –

summa aktieinnehav – ägare över 5 % 52,6
*  Ägargrupp.
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Årsstämma 2011
Klöverns årsstämma 2011 hölls den 18 april på Kista-
mässan i Kista, stockholm. Vid stämman närvarade 
103 personer (96) inklusive aktieägare, styrelse, revisor, 
ombud, biträden och gäster. Tillsammans representerades 
67 procent (59) av aktierna och rösterna i bolaget.

Utöver obligatoriska ärenden som anges i bolagsord-
ningen, togs beslut om;

 ● utdelning av 1,50 kr/aktie, totalt 241 mkr (201)
 ● omval av styrelseledamöter Gustaf Hermelin, anna-

Greta Lundh, Fredrik svensson och Rutger arnhult
 ● nyval av styrelseledamöterna ann-Cathrin Bengtson, 

Eva Landén och Erik Paulsson
 ● stefan dahlbo, Lars-Göran Pettersson och Lars 

Rosvall avböjde omval
 ● nyval av Fredrik svensson till styrelsens ordförande
 ● omval av revisor
 ● höjning av sammanlagt styrelsearvode från 875 tkr till 

980 tkr
 ● ersättning till revisionsutskott utgår med max 60 tkr 

per ledamot
 ● arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning
 ● förnyat bemyndigande för styrelsen att förvärva och 

överlåta egna aktier
 ● ändringar i bolagsordningen om bl a förenklat 

kallelse förfarande och revisorsval varje år.

Protokoll från samtliga bolagsstämmor finns på Klöverns 
webbsida, klovern.se 

Årsstämman 2012 kommer att hållas på Kistamässan 
i Kista, stockholm den 17 april 2012 kl 16.00.

extra bolagsstämma 12 januari 2012
Klövern kallade den 6 december 2011 till extra bolags-
stämma den 12 januari 2012, med anledning av bl a fond-
emission och nyemission av preferensaktier i samband 
med ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i 
dagon aB (publ).

Information om fondemission, nyemission och för-
värvet av dagon finns i inledningen av årsredovisningen 
samt på Klöverns webbsida, klovern.se.

Bolagsstyrningsrapport 2011

StyrelSenS SammanSättning under 2011

Ledamot Invald/Avgick Oberoende
Närvaro

styrelsemöten
Arvode

styrelse, tkr
Aktieinnehav3), 

tusental
Aktie-

innehav3), %

Fredrik svensson, ordförande 2005/ nej 18 av 18 242 24 159 15,0

gustaf Hermelin, VD4) 2003/ Ja 18 av 18 – 2 163 1,3

rutger arnhult, VD4) 2009/ nej 18 av 18 136 42 702 26,6

ann-Cathrin Bengtson 2011/ Ja 14 av 14 105 – –

stefan Dahlbo1) 2002/2011 Ja 4 av 4 63 23 0,0

Eva landén 2011/ nej 14 av 14 105 – –

anna-greta lundh 2003/ Ja 18 av 18 136 29 0,0

Erik paulsson 2011/ Ja 13 av 14 105 188 0,1

lars-göran pettersson1) 2010/2011 Ja2) 4 av 4 31 – –

lars rosvall1) 2005/2011 Ja 3 av 4 31 – –

summa – – – 69 264 43,0

1) stefan Dahlbo, lars-göran pettersson och lars rosvall avböjde omval vid årsstämman 2011 och ersattes av ann-Cathrin Bengtson, Eva landén och Erik paulsson.
2) oberoende fr o m november 2010.
3) Direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget per den 31 december 2011, baserat på antal utestående aktier.
4) gustaf Hermelin avgick som VD 31 december 2011 och är fr o m samma datum oberoende. rutger arnhult tillträdde som VD 1 januari 2012.

Borås Katrinehill 8.
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Styrelse
Klöverns styrelse har det övergripande ansvaret för bola-
get och utses efter förslag av valberedningen vid årsstäm-
man. dess uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter 
i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Åtagandet 
regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod 
för bolagsstyrning och styrelsens arbetsordning. styrelsen 
ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer 
dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med 
integritet och effektivitet.

Sammansättning

styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra 
och högst åtta ledamöter. På årsstämman 2011 omvaldes 
ledamöterna Gustaf Hermelin (Vd), Rutger arnhult, 
anna-Greta Lundh och Fredrik svensson. ann-Cathrin 
Bengtson, Eva Landén och Erik Paulsson ersatte stefan 
dahlbo, Lars Rosvall och Lars-Göran Petterson som 
avböjt omval. Fredrik svensson valdes till styrelsens 
 ordförande. Britt-Marie Einar, Klöverns finans- och 
IR-chef samt vice Vd, är sekreterare vid Klöverns 
 styrelsemöten.

oberoende

Enligt svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq 
OMX stockholm ska majoriteten av de bolagsstämmo-
valda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseleda-
möter som är oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till 
bolagets större aktieägare. För att avgöra en ledamots 
 oberoende ska  valberedningen göra en samlad bedömning 
av samtliga omständigheter som kan ge anledning att 
ifrågasätta ledamotens oberoende. Resultatet av val-
beredningens överväganden ska redovisas i kallelsen till 
årsstämman.

Fyra av Klöverns sju styrelseledamöter, ann-Chatrin 
Bengtson, anna-Greta Lundh, Gustaf Hermelin och 
Erik Paulsson, är  per 1 januari 2012 oberoende såväl till 
bolaget som till större ägare.

arbetsordning

styrelsens arbete följer den arbetsordning som fastställts 
vid första ordinarie styrelsemöte efter årsstämman. av 
arbetsordningen framgår bl a instruktioner för mötes-
intervall samt arbetsfördelning och rapportering mellan 
styrelse, styrelsens ordförande och Vd. Ekonomisk 

 rapportering, investeringar och försäljningar, marknads-
frågor samt organisation är ärenden som behandlas vid 
samtliga ordinarie möten. andra ärenden som strategi 
och framtidsfrågor, hantering av risker, väsentliga policies, 
revision, intern styrning och kontroll, budget, årsredovis-
ning behandlas vid  specifika möten enligt fastställt kalen-
darium.

utskott

Klöverns styrelse anser att frågor som rör revision är av 
sådan betydelse att hela styrelsen deltar i diskussion och 
beslut. 

Klöverns styrelse har under inledningen av 2012 
beslutat om att tillsätta ett ersättningsutskott inklude-
rande hela styrelsen exklusive Vd. Utskottet, förbereder 
till styrelsen, förslag till riktlinjer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för Vd och övriga ledande befatt-
ningshavare, efter principer fastställda av årsstämman.

Styrelseordföranden

styrelsens ordförande utses, efter förslag av valbered-
ningen, vid årsstämman och ansvarar för att leda och 
organisera styrelsens arbete på ett effektivt sätt samt att 
fungera som Vds diskussionspartner och stöd.

Ordföranden ska även;
 ● ansvara för kontakten mellan ägarna och styrelsen
 ● bevaka att styrelsen fullgör sina förpliktelser enligt 

gällande lagar, övriga regelverk, styrdokument och 
arbetsordning

 ● säkerställa att styrelseledamöterna får den utbildning 
och information som krävs för att kunna analysera 
företagets ekonomiska ställning, strategi, planering 
och utveckling

 ● genomföra årlig utvärdering av styrelsens arbete
 ● inrätta en valberedning, enligt uppdrag från årsstäm-

man, och även delta i densamma.

sedan årsstämman 2011 är Fredrik svensson ordförande 
i Klöverns styrelse.

Styrelsens arbete under 2011

styrelsens arbete utvärderas årligen genom en systematisk 
och strukturerad process. syftet är att utveckla  styrelsens 
arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen 
redovisas för valberedningen. 

Bolagsstyrningsrapport 2011
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Under 2011 har Klöverns styrelse haft fem ordinarie (5) 
möten, ett konstituerande (1), fyra möten per capsulam (4) 
samt åtta extra (5), sammanlagt 18 möten (15). Ordinarie 
möten har följt den fastställda arbetsordningens kalenda-
rium för respektive möte. Enligt arbetsordningens kalen-
darium redogörs för resultat och finansiell ställning samt 
investeringar och transaktioner över 10 mkr, vid varje 
 ordinarie möte. därutöver tillkommer bl a ärenden som 
revision, intern styrning och kontroll, ersättningar, policies, 
utvärderingar och budget. En gång per år har styrelsen ett 
möte med fokus på affärsplan, strategi och framtidsfrågor. 
Möten per capsulam har avsett beslut att avge delårsrap-
porter och årsredovisning. de extra mötena har avsett 
transaktioner samt finansfrågor.

revisorer
Vid årsstämman 2011, för tiden intill årsstämman 2012, 
omvaldes Ernst & Young aB till revisorer i bolaget. 
Mikael Ikonen är huvudansvarig revisor i Klövern aB.

Revisorer väljs enligt bolagsordningen varje år. I upp-
draget ingår granskning av bolagets bokföring och års-
redovisning samt bolagsledningens och styrelsens förvalt-
ning av bolaget. Revisorerna ska även, om inte annat 
särskilt beslutas, ta del av bolagets bolagsstyrningsrapport, 
styrelsens rapport över intern kontroll samt översiktligt 
granska bolagets niomånadersrapport. Granskningarna 
utförs i enlighet med god revisionssed i sverige och sam-
manställs i revisionsberättelser och rapporter som årligen 
behandlas av styrelsen.

av rapporteringen till styrelsen framgår huruvida 
Klöverns organisation är utformad så att bokföring, finan-
siell förvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan 
kontrolleras på ett betryggande sätt.

MIKAeL IKONeN

Född 1963. auktoriserad revisor 
sedan 1996, anställd hos Ernst 
& Young aB sedan 1988. 
Övriga uppdrag: Ing Real Estate 
Nordic Holding aB, Russian 
Real Estate Investment aB, 
11 Real asset Fund aB, 
Citycon aB, scandic Hotels 
aB, Cramo Holding aB, 

Unibail Rodamco aB samt sFF Real Estate aB. 
Aktieinnehav i Klövern: Inget innehav.

Koncernen
Bolagsstrukturen i Klövern består av moderbolaget 
Klövern aB samt 16 direktägda aktiva dotterbolag (14). 
all verksamhet sker i sverige med fokusering på tio prio-
riterade städer. de tio orterna är indelade i tre marknads-
områden där syftet bl a är att dela på spetskompetens. 

Vd och bolagsledning
Vd utses av, och är underordnad, styrelsen. Vds vikti-
gaste uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av 
bolaget. 

Utöver Vd ingår sex personer i ledningsgruppen, var 
och en med unika ansvarsområden.

Bolagsledningens arbete under 2011

Bolagsledningen har haft 24 protokollförda möten (25) 
under 2011.

Utöver frågor rörande den löpande verksamheten 
hanteras även ärenden av finansiell karaktär, strategi, 
 personal, transaktioner samt finansiell rapportering.

förändringar i bolagsledningen

Gustaf Hermelin lämnade posten som Vd den sista 
december 2011. Till ny Vd utsåg  styrelsen Rutger 
arnhult som tillträdde sin befattning den 1 januari 2012. 
Rutger arnhult har varit styrelseledamot i Klövern sedan 
årsstämman 2009 och närmast arbetat som Vd i Corem 
Property Group aB (publ).

Thomas Nilsson, IT- och fastighetschef samt vice Vd 
avgick ur bolagsledningen den 1 september 2011. Marknads -
områdeschef Öst PG sabel utsågs samtidigt till vice Vd.

Bolagsstyrningsrapport 2011
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FRedRIK sVeNssON
Född 1961. ordförande sedan  2011.
VD i aB arvid svensson (asa).
Övriga styrelseuppdrag: ordförande 
i Case investment aB. ledamot i Balder 
aB, Dagon aB, United log aB samt 
tenzing aB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav: 24 159 466 stamaktier och 
603 986 preferensaktier, via bolag.
Beroende relativt större ägare.

RUtgeR ARNhULt
Född 1967. ledamot sedan 2009. 
VD i Klövern aB.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i M2 
asset Management aB. ledamot i 
Corem property group aB, Vytal 
Diagnostics aB och locellus aB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav: 42 702 000 stamaktier och 
1 067 550 preferensaktier, via bolag.
Beroende relativt bolaget och större 

ägare.  

ANN-CAthRIN BeNgtsON
Född 1962. ledamot sedan 2011.
ordförande i aros Congress Holding aB 
med dotterbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande i 
länsförsäkringar Bergslagen. ledamot i 
Best Western Hotels och styrelsesupp-
leant i sveriges Hotell- och 
restaurangföretagare.
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: inget innehav.
oberoende ledamot.

gUstAF heRMeLIN
Född 1956. ledamot sedan 2003.
VD i Brinova Fastigheter aB.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Diös 
Fastigheter aB och aMF Fastigheter.
Utbildning: Ekonomistudier HHs.
Aktieinnehav: 2 162 800 stamaktier och 
54 068 preferensaktier, privat, via familj 
och bolag. 
oberoende ledamot.

eVA LANdéN
Född 1965. ledamot sedan 2011.
VD i Corem property group aB.
Övriga styrelseuppdrag: –
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav: inget innehav.
Beroende relativt bolaget och större 
ägare.

ANNA-gRetA LUNdh
Född 1955. ledamot sedan 2003.
VD länsförsäkringar södermanland.
Övriga styrelseuppdrag: ledamot i 
Humlegården, almi invest Östra 
Mellansverige samt Eskilstuna-Kuriren.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav: 29 409 stamaktier och 
735 preferensaktier, privat.
oberoende ledamot.

eRIK PAULssON
Född 1942. ledamot sedan 2011.
Entreprenör och aktiv ägare inom bygg- 
och fastighetsbranschen.
Övriga styrelsuppdrag: ordförande i 
Backahill aB, skistar aB, Wihlborgs 
Fastigheter aB och Fabege aB. ledamot 
i nolato aB och Brinova Fastigheter aB.
Utbildning: Folkskola, företagsledare 
sedan 1959.
Aktieinnehav: 188 500 stamaktier och 
4 712 preferensaktier, privat och via 
familj. Dessutom tillkommer ett aktie-
innehav via Brinova Fastigheter aB.
oberoende ledamot.

aktieinnehav per 31 januari 2012.

Styrelse

Bolagsstyrningsrapport 2011



108 / klövern – årsredovisning 2011

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsledning
RUtgeR ARNhULt
Född 1967. Verkställande direktör, 
anställd sedan 1 januari 2012.
Tidigare anställning: VD i Corem 
property group aB
Utbildning: Civilekonom.
Styrelseuppdrag: ordförande i M2 asset 
Management aB. ledamot i Corem 
property group aB, Vytal Diagnostics aB 
och locellus aB.
Aktieinnehav i Klövern: 42 702 000 stam-
aktier och 1 067 550 preferens aktier, via 
bolag.

BRItt-MARIe eINAR
Född 1965. Finans- och ir-chef, vVD, 
anställd sedan 2004.
Tidigare anställningar: informations- och 
ir-chef Fastighets aB tornet 1999 –2003, 
Journalist Veckans affärer 1997–1999 
och Finanstidningen 1990–1997, 
treasurer Östgöta Enskilda Bank 1989–
1990.
Utbildning: Civilekonom. 
Styrelseuppdrag: inga.
Aktieinnehav: 3 000 stamaktier och 75 
preferensaktier, 123 614 köpoptioner, 

privat och via närstående. 

MIKAeL FORKNeR
Född: 1960. Enhetschef i norrköping 
samt Marknadsområdeschef syd, 
anställd sedan 2010.
Tidigare anställningar: Fastighetschef 
stockholms Fastighetskontor 2005–
2010, parkeringschef stockholms gatu- 
och fastighetskontor 2001–2005.
Utbildning: Jurist.
Styrelseuppdrag: inga.

Aktieinnehav: inget innehav.

hANs LINdh
Född 1966. Enhetschef i Västerås samt 
Marknadsområdeschef Väst, anställd 
sedan 2010.
Tidigare anställningar: Chef asset 
Management iCa Fastigheter 2009–
2010, Fastighetschef iCa Fastigheter 
2004–2009, affärsutvecklingschef iCa 
Fastigheter 2003–2004, regionchef 
Munters 2000–2003.
Utbildning: Universitetsstudier ekonomi. 
Styrelseuppdrag: inga.
Aktieinnehav: inget innehav.

eLIsABeth NORLINg
Född 1964. personal- och Miljöchef, 
anställd sedan 2007.
Tidigare anställningar: affärs-
områdeschef och rekryteringskonsult 
proffice 2005–2007, delägare intraKey 
1998–2005, Försäljningschef graphium 
1996–1998, affärsområdeschef lärData 
1992–1996.
Utbildning: Civilekonom. 
Styrelseuppdrag: inga.
Aktieinnehav: inget innehav.

MAttIAs RICKARdssON
Född 1974. Ekonomichef, 
anställd sedan 2003.
Tidigare anställningar: Dotterbolags-
controller Österströms rederi 1999–
2003.
Utbildning: Universitetsstudier i eko-
nomi.
Styrelseuppdrag: inga.
Aktieinnehav: 61 000 köpoptioner.

Pg sABeL
Född 1964. Marknadsområdeschef Öst, 
vVD, anställd sedan 2007.
Tidigare anställningar: Chef projektut-
veckling ap Fastigheter 2000–2007, 
projekt- och fastighetschef skanska 
Fastigheter 1991–2000.
Utbildning: Civilingenjör. 
Styrelseuppdrag: inga.
Aktieinnehav: 5 000 stamaktier och  
125 preferensaktier.

aktieinnehav per 31 januari 2012.
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ersättningar och incitamentsprogram
styrelsen föreslår och årsstämman beslutar om principer 
för ersättning och andra anställningsvillkor för Vd, vVd 
och övrig ledande befattningshavare. Grundlönen ska 
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta 
den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig 
ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mät-
bara kriterier, utformade i syfte att främja bolagets lång-
siktiga värdeskapande. de incitamentsprogram som finns 
är långsiktiga och har till syfte att främja engagemanget i 
bolaget och därmed även öka värdet för aktieägarna. 

styrelsens och utskottens arvode föreslås av valbered-
ningen och fastställs av årsstämman.

Styrelse

styrelsen erhöll under 2011 totalt 980 tkr (875) att 
 fördela mellan styrelsens ledamöter, exklusive Vd. 
Ordförandens arvode uppgick till 280 tkr (250) och 
övriga ledamöters arvode var 140 tkr (125) per ledamot. 
styrelsens arvode höjdes vid årsstämman 2011 efter att 
varit oförändrat sedan år 2005.

Verkställande direktör

Processen för fastställande av villkoren för Vds ersättning 
ska vara formaliserad och transparent och innehålla för-
hållandet mellan fast och rörlig ersättning samt ta  hänsyn 
till sambandet mellan prestation och ersättning. Rörlig 
ersättning för avgående Vd kunde uppgå till ett belopp 
motsvarande högst sex månatliga grundlöner, med möj-
lighet att avsätta bonusbeloppet som pension i stället för 
lön. För 2011 utgår rörlig ersättning till avgående Vd 
med 6 månadslöner (6), vilket tillsammans med en rörlig 
ersättning om 6 månadslöner för 2010 belastade resultatet 
för 2011. Vds förmåner under 2011, utöver lön och pen-
sion, var sjukvårdsförsäkring, kostförmån samt tjänstebil 
och del i Klöverns vinstandelsstiftelse. Under anställ-
ningstiden hos bolaget får pensionspremien uppgå till 
högst 35 procent av grund lönen. Pensionsåldern är 65 år. 
Vid uppsägning från bolagets sida utgår full lön och 
samtliga förmåner, enligt ovan, under uppsägningstiden. 
Ersättningen avräknas mot inkomster från eventuell 
annan arbetsgivare. Vid uppsägning från Vds sida utgår 
full lön inklusive samtliga förmåner under uppsägnings-
tiden så länge anställningsförhållandet består. Uppsägning 

från bolagets sida är tolv månader och från den anställdes 
sida sex månader. avgångsvederlag utgår ej. Nye Vd:n, 
från 1 januari 2012, har inte rätt till rörlig ersättning, men 
erhåller i stället en något högre månatlig lön. Övriga för-
måner är desamma som för avgående Vd.

Vice Vd och övriga ledande befattningshavare

Rörlig ersättning kan uppgå till ett belopp motsvarande 
tre månatliga grundlöner. Rörlig ersättning grundar sig 
på utfall i förhållande till mål avseende driftöverskott, 
resultat efter skatt och uthyrning. För 2011 har rörlig 
ersättning motsvarande 1,73 månadslöner (1) belastat 
resultatet för sista kvartalet 2011. I februari 2012 beslu-
tade styrelsen om en något högre ersättning, tre respektive 
två månadslöner för två ledande befattningshavare avse-
ende 2011. Mellanskillnaden belastar första kvartalet 
2012. Pensionspremien får,  under anställningstiden hos 
bolaget uppgå till högst 35 procent av grundlönen. 
Pensionsåldern är 65 år. Uppsägning från bolagets sida är 
tolv månader och från den anställdes sida sex månader. 
avgångs vederlag utgår ej. Förmåner utöver lön och pen-
sion är sjukvårdsförsäkring och kostförmån och del i 
Klöverns vinstandelsstiftelse samt rätt till tjänste  bils-
förmån.

övriga medarbetare

Principen om marknadsmässiga och konkurrenskraftiga 
löner gäller även för övriga medarbetare. samtliga medar-
betare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som 
bekostas av bolaget. Förmåner utöver lön och pension är 
sjukvårdsförsäkring och kostförmån samt del i Klöverns 
vinstandelsstiftelse. Kollektivavtal finns med Fastighets-
anställdas förbund. 

Bolaget hade sammanlagt 132 medarbetare (126) vid 
utgången av 2011.

revisorer

arvode till revisorer fastställs, efter förslag från valbered-
ningen, på årsstämman. Årsstämman 2011 beslöt att arv-
ode ska utgå enligt godkänd räkning. arvode för revi-
sionsuppdrag uppgick under 2011 till 1 437 tkr (1 772). 
Ersättning för övriga uppdrag var sammanlagt 5 tkr (5). 
Ingen annan revisionsverksamhet eller skatterådgivning 
har förekommit under 2011 eller 2010.

Bolagsstyrningsrapport 2011
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incitamentsprogram

avgående Vd har erhållit rörlig ersättning motsvarande 
sex månatliga grundlöner för räkenskapsåret 2011, vilket 
motsvarar 100 procent av maximal avsättning på sex 
månadslöner. Vds rörliga ersättning uppgick till 1,3 mkr 
(1,2) för räkenskapsåret 2011, vilket tillsammans med 
rörlig ersättning avseende 2010 belastat resultatet för 
2011.

För två vice Vd:ar samt övriga fyra ledande befatt-
ningshavare uppgick motsvarande rörlig ersättning till 
1,73 månatliga grundlöner, motsvarande 58 procent av 
maximal ersättning om tre månadslöner. Totalt uppgick 
dessa sex ledande befattningshavares rörliga ersättning till 
1,1 mkr (1,2) för räkenskapsåret 2011, vilket belastat 
resultatet för 2011. I februari 2012 beslutade styrelsen om 
en något högre ersättning, tre respektive två månadslöner, 
för två ledande befattningshavare avseende 2011. Mellan-
skillnaden belastar första kvartalet 2012. Tillträdande Vd 
har inte rätt till rörlig ersättning.

Två ledande befattningshavare har köpoptioner i 
Klövern med Investment aB Öresund som motpart. 
Innehavet framgår på sid 108.

Vinstandelsstiftelse

Klöverns vinstandelsstiftelse omfattar samtliga medarbe-
tare som varit anställda under viss period. avsättning till 
stiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per 
anställd och år och baseras på en kombination av 
Klöverns resultat, avkastningskrav och utdelning till 
aktieägarna. Vid utgången av 2011 ägde stiftelsen totalt 
861 000 aktier i Klövern motsvarande 0,5 procent av 
totalt antal utestående aktier. Under februari 2012 fattade 
styrelsen beslut om avsättning för 2011 motsvarande ett 
prisbasbelopp om 42 800 kr per heltidsanställd.

Ytterligare information om ersättningar finns i not 3, på 
sidorna 86–87 i årsredovisningen för 2011.

erSättningar

Belopp i tkr 2011 2010

Styrelseordförande

stefan Dahlbo 63 250

Fredrik svensson 210 –

Övriga styrelseledamöter

rutger arnhult 136 125

ann-Cathrin Bengtson 105 _

lars Holmgren – 31

Eva landén 105 –

anna-greta lundh 136 125

Erik paulsson 105 –

lars-göran pettersson 31 94

lars rosvall 31 125

Fredrik svensson 31 125

VD

grundlön 2 815 2 583

rörlig ersättning 2 548 1 140

Förmåner 69 68

vVD (2 personer)

grundlön 2 908 2 617

rörlig ersättning 441 434

Förmåner 131 127

Övriga ledande befattningshavare  
(4,7 personer 2011, 5,5 personer 2010)

grundlön 5 125 5 118

rörlig ersättning 701 765

Förmåner 488 363

Övriga anställda

grundlön 49 653 46 542

rörlig ersättning – –

Förmåner 2 920 2 561

summa 68 752 63 193

Avtalsenliga pensionskostnader (inkl Fora)

Verkställande direktör 936 867

Vice verkställande direktör (2 personer) 967 925

Övriga ledande befattningshavare  
(4,7 personer 2011, 5,5 personer 2010)

 
1 773

 
1 731

Övriga anställda 5 283 4 703

summa 8 959 8 226

Lagstadgade sociala kostnader(inkl. löneskatt)

styrelseordförande 86 79 

Övriga styrelseledamöter 210 196

Verkställande direktör 2 031 1 401

Vice verkställande direktör (2 personer) 1 346 1 223

Övriga ledande befattningshavare  
(4,7 personer 2011, 5,5 personer 2010)

 

2 488

 

2 383

Övriga anställda 17 082 16 042

summa 23 243 21 324

tOtALt 100 954 92 743

stefan Dahlbo, lars-göran pettersson och lars rosvall avböjde omval 
vid årsstämman 2011 och ersattes av ann-Cathrin Bengtson, Eva landén 
och Erik paulsson. Fredrik svensson utsågs till styrelsens ordförande.
lars Holmgren avböjde omval vid årsstämman 2010 och ersattes av 
lars-göran pettersson.
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intern styrning och kontroll
Klövern möter dagligen risker som kan påverka verksam-
heten och förmågan att nå uppsatta mål. För att begränsa 
riskernas påverkan krävs god intern styrning och kontroll.

Styrelsens ansvar för den finansiella rapporteringen

styrelsen är enligt aktiebolagslagen och svensk kod för 
bolagsstyrning ytterst ansvarig för att bolaget har en god 
intern styrning och kontroll, med en hantering som säker-
ställer att den finansiella rapporteringen överensstämmer 
med fastställda krav. Hanteringen grundar sig i ramverket 
för Coso, Committee of sponsoring Organization of the 
Treadway Commission, som är framtaget som hjälp att 
sortera och strukturera organisationens risker. Processerna 
styrs, utöver lagar, gällande regelverk och rekommenda-
tioner, även till stor del av interna policies och styrdoku-
ment. den interna styrningen påverkar alla funktioner i 
bolaget och omfattar såväl riskbedömning och rutiner 
som uppföljning av mål. 

Kontrollmiljö

Kontrollmiljö och kontrollåtgärder säkerställer effektivi-
teten i bolaget och utgör basen för den interna kontrollen. 
Kontrollmiljön ska ge förståelsen för bolagets värderingar 
samtidigt som den tryggar efterlevnaden av policies och 
måluppfyllelse.

den formella beslutsordningen utgår från ansvars-
fördelning mellan styrelse och Vd och omfattar arbets-
ordning samt Vd och rapporteringsinstruktioner. 

Övergripande policies uppdateras löpande och fast-
ställs av styrelsen en gång per år. styrelsen har under året 
antagit följande policies:

 ● Finanspolicy
 ● Informations- och IR-policy
 ● IT-policy
 ● Miljöpolicy
 ● Jämställdhetsplan
 ● Kris- och katastrofplan

Väsentliga processer, utöver den finansiella rapporte-
ringen, som bl a redovisningsinstruktioner samt projekt- 
och hyresadministration finns upprättade i separata 

 dokument, vilka utvärderas och utvecklas löpande utefter 
ändringar i lagar, rekommendationer, risker och rutiner. 
dokumenten fungerar som stöd och vägledning i besluts-
processerna för varje enskild medarbetare och omfattar 
såväl beslutsvägar som ansvarsfördelning, tillvägagångs-
sätt och befogenheter.

riskbedömning och kontrollaktiviteter

Omfattning och bedömning av bolagets riskhantering i 
sin helhet, och den finansiella rapporteringen i synnerhet, 
görs kontinuerligt av bolagsledningen, styrelsen och revi-
sorer. Ekonomiavdelning och fastighetsavdelning arbetar 
sida vid sida och gör fortlöpande uppföljning och analyser  
på koncern-, dotterbolags- och fastighetsnivå på såväl 
resultat-, balans- som på verifikationsnivå för att säker-
ställa att riktlinjer följs. Ett begränsat antal personer har 
firmateckningsrätt och en attestordning finns upprättad.

Koncernens verksamhet, finansiella hantering och 
förvaltning revideras två gånger per år av bolagets reviso-
rer som rapporterar iakttagelser och eventuella synpunk-
ter direkt till styrelsen. Klöverns IT-miljö håller en hög 
nivå gällande säkerhet, tillgänglighet och effektivitet. 
Principer för redovisning, rapportering och revisionssyn-
punkter gås igenom vid ordinarie revision av årsbokslut.

information och kommunikation

den externa informationen sköts utifrån den informa-
tions- och IR-policy som är anpassad efter Nasdaq 
OMX stockholms regelverk och svensk kod för bolags-
styrning och kommuniceras via pressreleaser och webb-
sidan.

Bolagsledningens interna kommunikation utgörs 
främst av ledningsgruppens protokollförda möten. 
Kommunikationen i bolaget sker bl a genom regelbundna 
konferenser samt möten med ansvariga för respektive 
affärsenhet och övriga chefer. Relevant information, 
intern och extern, förmedlas löpande till berörda medar-
betare. den interna informationen sker till stor del via 
bolagets intra nät. Intranätets huvudsakliga syfte är att ge 
medarbetarna en strukturerad helhetsbild av verksamhe-
ten och fungerar som en lättillgänglig plattform att hämta 
aktuell information och dokumentation ifrån.

Bolagsstyrningsrapport 2011
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uppföljning

Finansiell uppföljning av samtliga affärsenheter och bolag 
samt på koncernnivå sker kvartalsvis mot budget och 
prognos enligt en väl utarbetad modell. Resultatet analyse-
ras av såväl affärsenhet, fastighets- och ekonomiavdelning 
samt resultatansvarig marknadsområdeschef. Rapportering 
sker till bolagsledning, styrelse och revisorer.

internrevision

Klövern har en decentraliserad och transparent organisa-
tion där bl a finansverksamhet, ekonomi- och hyresadmi-
nistration sköts från huvudkontoret. Uppföljning av 
resultat och balans görs kvartalsvis av såväl de olika 
 funktionerna som av affärsenheterna, bolagsledning och 
styrelse. Tydlig dokumentation via policies och instruktio-
ner tillsammans med återkommande uppföljning och 
regelbundna diskussioner med revisorerna säkerställer 
processernas korrekthet. Hantering och rapportering 
granskas formellt av bolagets revisorer två gånger per år 
och utfallet rapporteras till styrelsen. Baserat på ovan 
anses det därför inte föreligga något behov av intern-
revision.

Utförlig information om Klöverns riskbedömning, 
exponering och hantering finns i avsnittet Risk och käns-
lighet på sidorna 62–65 i årsredovisningen för 2011.

Kista lidarände 1
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Bolagsordning för Klövern aB (publ), org.nr 556482-5833
antagen på Klöverns extra bolagsstämma den 12 januari 2012.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Klövern aB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Nyköping. Bolagsstämma kan hållas i 
Nyköping eller stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, 
förvalta, utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
aktiekapitalet ska vara lägst trehundra miljoner (300 000 000) kronor och högst 
en miljard tvåhundra miljoner (1 200 000 000) kronor.

5. Aktier 
5.1 Antal aktier och aktieslag
antal aktier ska vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyr-
tio miljoner (240 000 000).

aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. stamaktier och 
 pre ferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av 
aktiekapitalet. stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning 
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig 
utdelning av tio (10) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kro-
nor per aktie. avstämnings dagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i 
juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad 
året efter årsstämman. Härtill ska preferensaktierna medföra företrädesrätt fram-
för stamaktierna till en utdelning om 2,50 kronor per aktie under första kvartalet 
2012 med avstämningsdag för utbetalning sista vardagen i mars 2012. 

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdel-
ning understigandes tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller 
flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara 
medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefat-
tande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definie-
ras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas 
eller om endast utdelning understigande tio (10) kronor per preferensaktie 
 lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta 
beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. 
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. 

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 2,50 kronor och utbetalad 
utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdel-
ningen understiger tio (10) kronor) till ”Innestående Belopp”. För det fall utdel-
ning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma 
ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. avdraget ska 
ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktie ägare och därvid anses 
utgöra reglering av den del av lnnestående Belopp som uppkommit först i tiden. 
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats 
om åtta (8) procent (”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkning ska ske med 
början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett (eller 
borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och baseras på skillna-
den mellan 2,50 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade 
utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan 
tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett 
från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits 
ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med 
den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till 
Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräknings-
beloppet. 

5.3 Emissioner 
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission 
har aktie ägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie 
ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i 
 första hand berättigade aktie ägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om 
inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges 
ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 
förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission 
av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i 
förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts 
ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontant emission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
 företrädesrätt. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
tecknings optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan 
komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konver-
tiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom 
 utgivande av  stamaktier. Fondemission får dock även ske genom utgivande av 

preferensaktier till ägare av stamaktier. därvid gäller att endast stamaktieägarna 
har rätt till de nya aktierna. Fond aktierna fördelas mellan stamaktieägarna i för-
hållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med 
år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier 
enligt följande grunder. 

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska 
 inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om 
beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka 
preferensaktier som ska inlösas. 

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre 
månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för 
aktien med ett belopp beräknat som summan av 175 kronor plus Innestående 
Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på lnnestående Belopp belöpande 
Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betal-
ning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäk-
ning därå. 

5.5 Bolagets upplösning 
Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna 
 tillgångar erhålla 150 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (inne-
fattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 
innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt 
inte medföra någon rätt till skiftesandel.

6. Styrelsen
styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. 

7. Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett 
eller två registrerade revisionsbolag.

8. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett ska 
lämnas i annons i svenska dagbladet.

10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upp-
tagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållan-
dena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 
12.00 den dag, som anges i  kallelsen till stämman. sistnämnda dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
den som inte är upptagen i aktieboken ska, på de villkor styrelsen bestämmer, 
ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 12 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling:
 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. val av en eller två justeringsmän;
 4. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. godkännande av dagordningen;
 6.  framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i före-

kommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut om
  a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i före-

kommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,
  c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8.  bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssupple-

anter eller registrerade revisionsbolag;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 10. val av styrelseledamöter samt styrelseordförande; 
 11.  val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;
 12. beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 13. beslut avseende valberedningen; 
 14.  annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolags ordning.

13. avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.




