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Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen 
och Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporten redogör för bolagsstyrningen 
i ÅF under verksamhetsåret 2012.

Bolagsstyrningsrapport 

ÅF har under 2012 inga avvikelser från koden. Det har 
inte förekommit några överträdelser av NASDAQ OMX 
Stockholms regelverk för emittenter eller god sed på 
aktie marknaden.

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Ernst & Young. 

Bolagsstyrning inom ÅF
ÅF AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, 
vars B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Styrning, 
ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, 
verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med 
gällande lagar, regler och rekommendationer samt ÅFs 
bolags ordning och interna regelverk.

Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av stäm-
man fastställda bolagsordningen. Därtill fi nns styrelsens 

arbetsordning och styrelsens instruktion för den verk-
ställande direktören som styrelsen utser. ÅF har infört 
och utvecklat andra processer och styrmedel för att 
skapa en effektiv verksamhet och lönsam tillväxt.

För att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor 
har styrelsen inrättat Revisionsutskottet och Ersättnings-
utskottet. En viktig stödfunktion till revisionsutskottet är 
ÅFs interna revision och hållbarhetsfunktion.

Styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt 
företagets fi nansiella rapportering granskas av den 
externa revisor som utses av årsstämman.

Interna policys och instruktioner utgör väsentliga styr-
dokument för hela företaget som tydliggör ansvar och 
befogenheter inom speciella områden, till exempel infor-
mationssäkerhet, regelefterlevnad och riskhantering.
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ÅFs årsstämma 2012  
Årsstämma 2012 hölls på ÅFs huvudkontor i Solna den 7 maj. 
Totalt deltog 161 aktieägare representerande 54 procent av 
kapitalet och 69 procent av rösterna. Protokoll från årsstäm-
man liksom allt underlag till årsstämman återfi nns på ÅFs 
webb, avdelningen för bolagsstyrningsfrågor.

Extra bolagsstämma
Den 19 november ägde en extra bolagsstämma rum, föran-
ledd av behovet av apportemission till Danir AB i samband 
med förvärvet av Epsilonkoncernen, ändring av bolagsord-
ningen, samt utökning av styrelsen med två ledamöter. 
Protokoll och övriga handlingar avseende den extra bolags-
stämman går att fi nna på ÅFs webb, avdelningen för 
bolags styrningsfrågor.

Valberedning
I enlighet med beslut vid ÅFs årsstämma den 7 maj 2012 ska 
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2013 utses 
av minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktie-
ägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens 
ordförande. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningen består av dess ordförande Staffan Westlin, 
utsedd av Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, Annika 
Andersson utsedd av Swedbank Robur, Ulf Dinkelspiel i egen-
skap av styrelseordförande, Jan Särlvik som är utsedd av 
Nordea Fonder, Karl Åberg, utsedd av CapManPublic Market 
Funds, samt tillkom i samband med förvärvet av Epsilon även 
Göran Larsson, styrelseordförande Danir AB.

Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman fram-
lägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens 
sammansättning och arvodering samt om eventuell sär-
skild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valbered-
ningen lägga fram förslag om styrelsens respektive års-
stämmans ordförande samt om revisorer och deras 
arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt upp-
drag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod 
för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbete
Valberedningen har fram till och med februari 2013 haft 5 pro-
tokollförda möten samt kontakt däremellan. För att bedöma 
i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som 
kommer att ställas på styrelsen till följd av företagets läge 
och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrel-
sens storlek samt sammansättning vad avser exempelvis 
bransch erfarenhet och kompetens. Som underlag för valbe-
redningens arbete har styrelsens ordförande informerat om 
styrelsens arbete under året samt arbetet i revisions- och 
ersättningsutskotten. Valberedningen har även tagit del av 
utvärderingen av styrelsen och dess arbete, samt intervjuat 
enskilda medlemmar av styrelsen.

Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valbered-

ningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningens 
förslag, redogörelseför valberedningens arbete inför års-
stämman 2013 samt kompletterande information om före-
slagna styrelseledamöter offentliggörs i samband med kal-
lelsen och presenteras på årsstämman 2013.

De tio största ägarna den 31 december 2012

Ägare A-aktier B-aktier
Innehav 
 procent

Röster
procent

Ångpanneföreningens 
Forskningsstifelse 1 602 876 3 832 576 13,6 36,4

Danir AB 0 5 985 915 14,9 11,0

Swedbank Robur
fonder 0 2 731 024 6,8 5,0

CapMan Oyj 0 1 923 133 4,8 3,5

Nordea fonder 0 1 802 161 4,5 3,3

AFA Försäkring 0 1 347 593 3,4 2,5

SHB fonder 0 1 078 156 2,7 2,0

Odin fonder 0 981 307 2,5 1,8

SHB fonder (Finland) 0 952 000 2,4 1,7

SEB fonder 0 859 775 2,1 1,6
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Styrelse 
Styrelsen i ÅF ska bestå av lägst sex och högst tio ledamöter 
med högst fem suppleanter som utses av bolagsstämman. 
Under 2012 var antalet styrelseledamöter valda av års-
stämman åtta utan suppleanter. På en extra bolagsstämma 
den 19 november 2012, valdes ytterligare två ledamöter. 
Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. De anställda 
är representerade i styrelsen.

Till ledamot av styrelsen nyvaldes vid årsstämman 2012 
Kristina Schauman och Joakim Rubin. Patrik Enblad och 
Helena Skåntorp avböjde omval. Ulf Dinkelspiel, Anders 
Narvinger, Eva-Lotta Kraft, Björn O. Nilsson, Anders Snell 
samt Lena Treschow Torell omvaldes. Ulf Dinkelspiel val-
des av årsstämman till styrelsens ordförande för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Styrelsen utsåg Lena Treschow 
Torell till vice ordförande. Vid en extra bolagsstämma den 
19 november valdes Johan Glennmo och Dan Olofsson till 
nya ledamöter. Verkställande direktören, Jonas Wiström, 
är inte ledamot men deltar på styrelsemötena som föredra-
gande. Vidare deltar koncernens CFO, Stefan Johansson 
som föredragande. Styrelsens sekreterare är ÅFs informa-
tionschef Viktor Svensson. För närmare presentation av 
styrelsen, se sidorna 112–113.

Oberoende
Styrelsesammansättningen i ÅF uppfyller både Nasdaq OMX 
Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrnings 
krav om oberoende ledamöter. Styrelseledamöterna Björn O. 
Nilsson, Anders Snell, Johan Glennmo och Dan Olofsson 
anses ha beroendeställning gentemot ÅFs större ägare. 
Johan Glennmo och Dan Olofsson anses även ha beroende-
ställning gentemot bolaget med hänsyn till den tilläggsköpe-
skilling som kan komma att utgå till Danir i anledning av ÅFs 
förvärv av Epsilon.

Styrelsens arbete
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som 
klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och 
ledamöternas inbördes arbetsordning, beslutsordningen 
inom styrelsen, styrelsens sammanträdesplan, kallelse, 
dagordning och protokoll för styrelsemötena samt styrelsens 
arbete med redovisnings- och revisionsfrågor. ÅFs styrelse 
håller ett konstituerande möte omedelbart efter årsstämman. 
Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per 
kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrel-
sens arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat 
innehåller rapport från VD, ekonomirapporter och diverse 
strategiska frågor. Styrelsen har valt att utse ett ersättnings-
utskott och ett revisionsutskott.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2012
Styrelse Ersättningsutskott Revisionsutskott

Totalt antal möten 14 3 4

Ulf Dinkelspiel, ordförande 14 3 (ordf) 2

Patrik Enblad, ledamot avgick årsstämman 2012 3

Johan Glennmo, ledamot fr o m 29 november 2012 1

Eva-Lotta Kraft, ledamot 14 4

Anders Narvinger, ledamot 14 3

Björn O. Nilsson, ledamot 13

Dan Olofsson, ledamot fr o m 29 november 2012 1

Joakim Rubin, ledamot fr o m årsstämman 2012 11

Kristina Schauman, ledamot fr o m årsstämman 2012 11 3 (ordf)

Helena Skåntorp, ledamot avgick årsstämman 2012 3 1 (ordf)

Anders Snell, ledamot 14

Lena Treschow Torell, vice ordförande 13 3

Fredrik Sundin, pers. rep. ordinarie 12

Anders Toll, pers. rep. ordinarie suppl. till årsstämman 2012 11

Anders Forslund, pers. rep. suppleant 2

Magnus Forslund, pers. rep suppleant avgick årsstämman 2012 0

Patrik Tillack, pers. rep. suppleant ord. till årsstämman 2012 4

Personalrepresentanternas suppleanter deltar endast vid ordinarie personalrepresentanters frånvaro och på konstituerande mötet.
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Arbetet under året
Styrelsens arbete har under året, utöver det konstitue-
rande sammanträdet, innehållit 14 sammanträden, varav 
två hölls per capsulam och tre per telefon med i förväg 
utsänt material som underlag. Fyra av sammanträdena 
hölls i anslutning till att bolaget lämnade delårsrapport. I 
samband med styrelsesammanträde i september besök-
tes ÅFs kontor i Helsingfors.

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, 
affärsplaner, budget, bokslut och förvärv samt andra 
beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av 
styrelsen. Redovisning av utvecklingen av bolagets verk-
samhet och ekonomi har varit en stående punkt på dagord-
ningen. Vid septembersammanträdet genomfördes ett 
strategiseminarium med en grundlig genomgång av varje 
division. I samband med huvuddelen av de ordinarie 
sammanträdena sker en ingående presentation av en verk-
samhet eller avdelning inom ÅF.

En gång om året diskuterar styrelsen frågor som rör 
successionsplanering för ledande befattningshavare inom 
företaget. 

Utvärdering av styrelsen och verkställande 
direktören
En gång per år initierar styrelseordföranden en utvärdering av 
styrelsens arbete genom att varje styrelseledamot anonymt 
besvarar ett detaljerat frågeformulär. Frågeformuläret omfat-
tar bland annat samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur sty-
relsearbetet har genomförts. Avsikten med utvärderingen är 
att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur 
styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för 
att effektivisera styrelsearbetet. Resultatet av utvärderingen 
diskuteras i styrelsen och kommuniceras till valberedningen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktö-
rens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot 
de uppsatta målen. En gång per år görs en formell utvärde-
ring som diskuteras med den verkställande direktören.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla och lämna 
rekommendationer om VDs och företagsledningens lön, övriga 
anställningsvillkor samt incitamentsprogram. Utskottet ska 
även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättnings-
frågor som rör samtliga anställda i bolaget. Ersättningsutskottet 
rapporterar till styrelsen. Inför 2013 års årsstämma har ersätt-
ningsutskottet haft 3 möten. I ersättningsutskottet ingår Ulf Din-

kelspiel (ordförande), Anders Narvinger och Lena Treschow 
Torell. Verkställande direktören och personaldirektören deltar 
som adjungerade. Ersättning har utgått till styrelse ledamöterna 
för arbetet i ersättningsutskottet.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utgör en viktig kommunikationsväg mel-
lan styrelsen och företagets revisorer. Revisionsutskottet 
stödjer styrelsen i arbetet med kvalitetssäkring av den 
fi nansiella rapporteringen samt med uppföljning av resulta-
ten av de externa revisorernas granskning. Stödfunktion 
till revisionsutskottet är funktionen för internrevision. 
Revisionsutskottet har från årsstämman 2012 bestått 
av Kristina Schauman (ordförande), Ulf Dinkelspiel och 
Eva-Lotta Kraft. Samtliga ledamöter är oberoende i förhål-
lande till ägare och bolagsledning. Under 2012 har utskot-
tet haft fyra protokollförda möten. Bolagets revisor har del-
tagit vid samtliga revisionsutskottsmöten. CFO deltar som 
adjungerad liksom chefen för koncernekonomi. Bolagets 
internrevisor deltar vid två möten per år. Ersättning till sty-
relseledamöterna har utgått för arbetet i revisionsutskottet.

Revisorer 
I valberedningens uppgifter ingår att föreslå årsstämman revi-
sor. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar 
granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionsbola-
get Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revi-
sor, omvaldes av årsstämman 2012 till bolagets revisor fram 
till slutet av årsstämman 2013. Ernst & Young genomför revi-
sionen av ÅF AB samt av fl ertalet större enheter inom koncer-
nen. Revision sker av årsbokslut. Samtidigt sker en översiktlig 
granskning av delårsbokslut per september. Dessutom sker 
en granskning av koncernens bolagsstyrningsrapport och en 
granskning huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar 
till ledande befattningshavare har följts.

Verkställande direktör och koncernledning 
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets 
och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direk-
tör. Verkställande direktören leder verksamheten inom de 
ramar som styrelsen fastställt. Instruktioner för arbetsfördel-
ning mellan styrelse och verkställande direktör har fastställts 
av styrelsen. Dessa uppdateras och fastställs varje år.

Verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp 
som löpande ansvarar för olika delar av verksamheten. 
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Från och med augusti 2012 bestod ÅFs ledningsgrupp, 
förutom av VD, av divisionscheferna, CFO, bolagsjurist, 
informationschef, ansvarig för affärsutveckling och M&A, 
samt VDs assistent som är protokollförare i koncernled-
ningen. För information om ledamöterna i koncernled-
ningen se sidorna 114-115.

ÅFs koncernledning har som regel möte en gång per 
månad och avhandlar frågor som koncernens fi nansiella 
utveckling, förvärv, koncerngemensamma utvecklings-
projekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning och andra 
strategiska frågor. Under 2012 har elva protokollförda 
koncernledningsmöten avhållits.

Varje månad har VD och CFO genomgång med respek-
tive divisionsledning av divisionens resultat- och balans-
räkning, nyckeltal samt större projekt.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll 
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 
aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning som 
innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur 
den interna kontrollen avseende den fi nansiella rapporte-
ringen är organiserad.

Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad och utvär-
dera det interna kontrollsystemet. Intern kontroll i ÅF har 
utformats med målet att bolagets verksamhet är effektiv 
och ändamålsenlig, att den fi nansiella rapporteringen är till-
förlitlig samt att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. 
ÅF delar upp Intern kontroll av den fi nansiella rapporteringen 
i beståndsdelarna Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontroll-
aktiviteter, Information & kommunikation och Uppföljning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avse-
ende den fi nansiella rapporteringen. En viktig del av kontroll-
miljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt 
defi nierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organi-
sationen samt att styrande dokument i form av policys, rikt-
linjer och manualer fi nns tillgängliga. 

Beskrivning av intern kontroll i ÅF fi nns i det processori-
enterade ledningssystem som används för verksamhets-
styrning och verksamhetsstöd. Här beskrivs organisations-
strukturen och de befogenheter och ansvar som följer med 
verksamhetens olika roller. Genom en processorienterad 
utformning av ledningssystemet styrs berörda till gällande 

rutiner och verktyg för aktuellt arbetsmoment och därmed 
ges goda förutsättningar för att leva upp till uppställda krav 
och förväntningar på en god kontrollmiljö. Ledningssyste-
met fi nns tillgängligt för alla medarbetare via ÅFs intranät.

Riskbedömning
ÅFs riskbedömning avseende den fi nansiella rapporteringen 
syftar till att identifi era och utvärdera de väsentligaste risk-
erna som påverkar den fi nansiella rapporteringen i grup-
pens bolag, affärsområden, divisioner och processer. Risk-
bedömningen resulterar i kontrollmål som stödjer att de 
grundläggande kraven på den externa fi nansiella rapporte-
ringen uppfylls och utgör underlag för hur riskerna ska han-
teras genom olika kontrollstrukturer. Risker behandlas, 
bedöms och rapporteras av ÅF centralt tillsammans med 
divisionerna. Vidare behandlas risker i särskilda fora, till 
exempel risker kopplade till fastprisprojekt och förvärv.

Kontrollaktiviteter
För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt att 
den fi nansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en 
rättvisande bild, fi nns i varje process ett antal kontrollaktivite-
ter inbyggda. Dessa kontrollaktiviteter involverar alla nivåer 
av organisationen.

Hanteringen sker genom att riskerna accepteras alterna-
tivt reduceras eller elimineras. Inom ÅF består dessa kon-
trollaktiviteter dels av en organisation med tydliga roller 
som möjliggör en effektiv och, ur ett internkontrollperspek-
tiv, lämplig ansvarsfördelning, dels av specifi ka kontrollak-
tiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga 
risker för fel i rapporteringen. För alla ÅFs enheter, inklu-
sive de utländska enheterna, sker en kontinuerlig resultat-
analys och andra kontrollaktiviteter genom divisionernas 
centrala ekonomifunktioner och genom ÅF ABs enhet 
Koncernekonomi. All redovisning och rapportering i ÅFs 
svenska enheter exklusive fd Epsilon är centraliserad till ÅF 
Business Services (ÅBS) placerad på huvudkontoret, där 
processerna har likformats och kontinuerligt stärks. 

Exempel på kontrollaktiviteter inom ÅBS är bland annat 
resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter inom proces-
serna intäkter och fordringar, utbetalningar, anläggningstill-
gångar, pågående arbeten, lön, moms/skatt, löpande bok-
föring, konsolidering och rapportering samt registervård.
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Information och kommunikation
Information och kommunikation av policys, processbeskriv-
ningar, rutiner och verktyg gällande den fi nansiella rapporte-
ringen återfi nns i ledningssystemet som fi nns tillgängligt för 
alla berörda via ÅFs intranät. Uppdatering sker vid föränd-
rade interna eller externa krav och förväntningar på den 
fi nansiella rapporteringen. 

För kommunikation med interna och externa parter 
fi nns en kommunikations- och IR-policy som anger riktlinjer 
för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn 
är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efter-
levs på ett korrekt och fullständigt sätt. Den interna kom-
munikationen syftar till att varje medarbetare ska förstå 
ÅFs värderingar och affärsverksamhet. För att nå syftet 
med informerade medarbetare sker ett aktivt internt 
arbete, där information löpande kommuniceras via 
koncernens intranät.

Uppföljning
Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp 
löpande både av styrelse och ledning för att säkerställa kva-
liteten i processerna. Företagets ekonomiska situation och 
strategi avseende den fi nansiella ställningen behandlas vid 
varje styrelsemöte. Styrelsen får dessutom utförliga månat-
liga rapporter avseende den fi nansiella ställningen och 
utvecklingen av verksamheten. Revisionsutskottet fyller en 
viktig funktion genom att säkerställa kontrollaktiviteter för 
väsentliga riskområden i processerna till den fi nansiella rap-
porteringen. Revisionsutskottet, ledningen samt funktionen 
intern revision följer regelbundet upp rapporterade brister.

ÅFs system för ekonomisk styrning och kontroll ger 
stora möjligheter till effektiv uppföljning av ekonomin i 
varje del av verksamheten. Rapporter tas ut månadsvis för 
varje resultatenhet och rapporter avseende uppdragens 
ekonomi präglas av tillförlitlighet och detaljrikedom. Kon-
staterade felaktigheter och vidtagna åtgärder rapporteras 
i linjeorganisationen till närmast högre nivå. ÅFs interna 
revision genomför oberoende revisioner i verksamheten 
för uppföljning av att intern kontroll och ledningssystem 
tillämpas i syfte att att leva upp till ÅFs interna ambitioner, 
externa krav och förväntningar. Prioriterade områden för 
ÅFs interna revision är ÅFs varumärke, värdegrund och 
etik, processer och system samt de uppdrag som ÅF 
åtagit sig att utföra. Rapportering sker till verkställande 
direktör och styrelsens revisionsutskott.

Hållbart företagande 
ÅF arbetar strategiskt och långsiktigt för att bli ett mer 
hållbart företag. ÅFs hållbarhetsmål utgör ett fundament 
i arbetet. Företagets hållbarhetsarbete ska bidra till företa-
gets tillväxt och följs upp av styrelse och koncernledning. 
För närmare information om ÅFs hållbarhetsarbete, se 
sidorna 42–47.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i ÅF AB, org.nr 556120-6474

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrap-
porten för räkenskapsåret 2012 på sidorna 106–111 och för 
att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen 
anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. 
Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolags-
styrningsrapporten har en annan inriktning och en väsent-
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, 
och att dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 19 mars 2013
Ernst & Young AB

Lars Träff
Auktoriserad revisor
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