
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012

Klövern AB är ett svenskt publikt fastighetsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. 
God styrning med strukturerade interna processer och tydlighet är grunden för Klöverns långsiktiga 
värdeskapande. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur Klövern har styrts under 2012.

VIKTIGA HÄNDELSER

 > Ny VD från och med 1 januari 2012.

 > Beslutad utdelning om 1,25 kr per stamaktie och 
10,00 kr per preferensaktie för räkenskapsåret 2011.

 > Kallelse till årsstämma samt två extra bolagsstämmor.

 > Minskning av antalet styrelseledamöter från  
sju till fem.

 > Ändringar i bolagsordningen.

 > Beslut om nyemissioner av preferensaktier.

1 JANUARI
Rutger Arnhult 

tillträder som VD.

12 JANUARI
Extra bolagsstämma, 

beslut om emission av 

preferensaktier, utdel-

ning på preferensaktier 

samt ändring i bolags-

ordningen.

17 APRIL
Beslut om utdelning på 

stam- och preferens-

aktier, bemyndigande 

om nyemission samt 

minskning av antalet 

styrelseledamöter från 

sju till fem.

29 JUNI
Klövern förvärvar fast-

igheten Borgarfjord 4 

i Kista. Förvärvet beta-

las delvis med nyemit-

terade preferensaktier.

1 OKTOBER 
Klöverns nyemission 

av preferensaktier om 

500 mkr fulltecknad. 

Ytterligare nyemission 

om 150 mkr genom-

förs.

2 MARS
Klövern förvärvar 

börsnoterade Dagon 

AB, till 70 procent med 

nyemitterade preferens-

aktier. Dagons VD Per 

Johansson blir chef för 

Region Syd.

25 MAJ
Styrelsen beslutar 

inleda återköp av egna 

aktier i enlighet med 

årsstämmans beslut. 14 SEPTEMBER
Beslut om nyemission, 

bemyndigande om 

nyemission samt utdelning. 16 NOVEMBER 
Klöverns styrelse 

beslutar att överlåta 

egna aktier i syfte att 

finansiera företags- 

eller fastighetsförvärv.

KLÖVERN – ÅRSREDOVISNING 2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE126 BOLAGSSTYRNING & ÖVERSIKT
Bolagsstyrningsrapport 2012
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REVISOR
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MELLAN/NORR

BOLAGSSTYRNING I KLÖVERN

Bolagsstyrningen i Klövern är långsiktig och beskriver 

beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, 

styr bolaget och hanterar dess risker. Klöverns styrning, 

ledning och kontroll grundar sig på gällande lagstiftning, 

NASDAQ OMX Stockholms regelverk, Svensk kod för 

bolagsstyrning, bolagsordning, andra externa styrdokument 

och rekommendationer samt interna styrdokument såsom 

affärsplan, policyer och attestordning. Klöverns värderingar 

om närhet och engagemang präglar medarbetarnas sätt att 

arbeta, så också när det gäller styrning, ledning och kontroll.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Svensk kod för bolagsstyrning är ett komplement till gällande 

lagstiftning och andra regelverk med syftet att ge relevant och 

effektiv bolagsstyrning. Koden är inte tvingande, men vid avvi-

kelser krävs en förklaring enligt principen ”följ eller förklara”. 

Vid minst ett tillfälle per år träffas styrelse och revisor utan 

att VD eller annan representant från bolaget är närvarande. 

Bolagets revisor deltar vid två styrelsemöten per år och redo-

gör för iakttagelser och eventuella synpunkter som uppkom-

mit i samband med granskning.

Bolagsordning

Bolagsordningen, som antas på bolagsstämma, anger till-

sammans med gällande lagar verksamhet och styrning av 

bolaget. Klövern AB är ett svenskt publikt bolag, noterat på 

NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. Bolaget är registrerat 

med organisationsnummer 556482-5833 och har sitt säte 

samt huvudkontor på Nyckelvägen 14 i Nyköping. Verksam-

heten var fram till 12 januari 2012 att äga och försälja fastig-

hetsbolag, samt därmed förenlig verksamhet. 

Vid extra bolagsstämma den 12 januari 2012 antogs ny 

bolagsordning med ändrad verksamhetsinriktning: Klöverns 

verksamhet är att direkt, eller indirekt genom dotterbolag, 

förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt 

bedriva därmed förenlig verksamhet. Ändringarna i bolags-

ordningen inkluderade även utgivande av nytt aktieslag i 

form av preferensaktier samt ändring av styrelsen på så sätt 

att suppleanter inte kan väljas till styrelsen.

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. 

ÄGARKATEGORIER,  
Andel kapital 
%

 Privat ägande 77

 Finansiella företag 17

  Återköpta egna aktier 3

  Offentlig sektor 2

  Intresseorganisationer 1
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BOLAGSSTÄMMA OCH RÖSTRÄTT
Bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen och bolagsord-

ningen och är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Vid 

bolagsstämman har, enligt bolagsordningen, samtliga aktie-

ägare, 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. Kal-

lelse till bolagsstämma sker enligt aktiebolagslagen och utlyses 

av styrelsen. Kallelse till ordinarie bolagsstämma alternativt 

extrastämma där bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas 

tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. 

Kallelse till övriga extrastämmor ska utfärdas tidigast sex veckor 

och senast två veckor före bolagsstämman.

Aktien och ägande

Klöverns stamaktie är sedan 2003 noterad på NASDAQ 

OMX Stockholm Mid Cap. Vid utgången av 2012 fanns det 

totalt 166 544 360 registrerade stamaktier (166 544 326), var 

och en med en röst i bolaget, fördelat på 26 567 aktieägare 

(27 213). Börskursen för stamaktien var 25,60 kr (25,90) 

per 31 december 2012. I januari 2012 emitterade Klövern 

också en preferensaktie som är noterad på NASDAQ OMX 

Stockholm. Vid utgången av 2012 fanns det totalt 18 536 338 

preferensaktier, var och en med en tiondels röst, fördelat på 

20 427 aktieägare (–). Börskursen på preferensaktien var 

136,75 kr (–) per sista december 2012. Börsvärdet, baserat 

på totalt antal utestående aktier, var 6 670 mkr (4 165) vid 

utgången av 2012. Aktiekapitalet uppgick till 925 mkr (833). 

Av aktiekapitalet återfanns 81 procent (84) i svensk ägo. 

 Bolaget har två aktieägare, Corem Property Group och 

Arvid Svensson Invest, med ett aktieinnehav som överstiger 

10 procent av kapitalet. De tio största ägarna represente-

rade tillsammans 59 procent (63) av totalt aktiekapital vid 

utgången av året. Under 2012 omsattes 73,7 miljoner stam-

aktier (84,2) och 9,5 miljoner (–) preferensaktier. Under 

2012 avskildes också aktiekapital från stamaktien till nya 

preferensaktien som tilldelades Klöverns stamaktieägare i en 

fondemission utan likvid. Överföringen från stamaktien till 

preferensaktien motsvarade en värdenedgång i stamaktien 

på 3,30 kr. Mätt på utgående börskurs för stamaktien sjönk 

den med en procent (-24) under året. Justeras utgångsvär-

det med det värde som överförts till preferensaktien steg 

stamaktien med 11 procent under året. Preferensaktien steg 

med 6 procent (–) från första dagens stängningskurs 129 kr 

(30 januari 2012) och fram till årets slut. Mer information om 

aktie ägandet i Klövern samt lista på de största aktieägarna 

återfinns på sid 62−66.

ÅTERKÖP OCH UTDELNING

Klövern hade vid årets slut 5 000 000 återköpta stamaktier 

(5 741 463), motsvarande 3,0 procent (3,4) av totalt antal regist-

rerade aktier, vilka inte är röst- eller utdelningsberättigade. 

Återköpen har skett under år 2007, 2008 och 2012. Under 2012 

har också återköpta aktier sålts. Klövern har ett bemyndigande 

om att återköpa max 10 procent av totalt antal registrerade 

aktier. Klövern har inga återköpta preferensaktier. Efter årets 

slut har samtliga återköpta aktier avyttrats.

Utdelningen ska enligt affärsplanens mål långsik-

tigt överstiga 50 procent av förvaltningsresultatet. Vid 

bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investe-

ringsalternativ, finansiella ställning och kapitalstruktur.

Under de senaste åtta åren har Klövern i snitt, inklude-

rande till årsstämman föreslagen utdelning till stamaktier 

samt pre ferensaktier, delat ut 61 procent av förvaltningsre-

sultatet.

VALBEREDNING

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING
Valberedningens sammansättning bestäms av bolagsstämman 

och ska vara representativ för ägarna i bolaget och med uppgift 

att bereda för stämmans beslut. Valberedningen ska till års-

stämman 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.

Valberedningens arbete

Årsstämman 2012 beslutade att valberedningen ska utses 

enligt oförändrade principer, det vill säga utses årligen och 

bestå av styrelsens ordförande, en representant för varje ägare 

vars aktieinnehav i bolaget per den 31 augusti överstiger 

5 procent av aktierna och rösterna i bolaget samt en represen-

tant för övriga aktieägare. Baserat på aktieägandet per sista 

augusti minskade de representerade ägarna och således också 

antalet ledamöter i valberedningen från sju till sex. 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. Valberedningen har haft fyra möten under 

2012. Valberedningen har fokuserat på frågor kring styrelse-

utvärdering, antal ledamöter och styrelsens kompetens.
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VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING INFÖR 
ÅRSSTÄMMAN 2013  

Representant Aktieägare
Andel av röster per 

2012-08-31, %

Lars Höckenström,  

ordförande 
Corem Property Group 20,3

Rikard Svensson Arvid Svensson Invest 15,4

Mia Arnhult Rutger Arnhult via bolag 8,7

Eva Gottfridsdotter Nilsson Länsförsäkringar fonder1 5,2

Samir Taha Övriga aktieägare 0,0

Fredrik Svensson Klöverns  

styrelseordförande

–

ÄGARE MED INNEHAV ÖVER 5 PROCENT 49,5

1) Ägargrupp  

ÅRSSTÄMMA 2012

Klöverns årsstämma 2012 hölls den 17 april på Kistamässan 

i Kista, Stockholm. Vid stämman närvarade 102 aktieägare. 

Förutom aktieägare närvarade ett tjugotal ytterligare per-

soner såsom styrelseledamöter, revisorer, ombud, biträden, 

analytiker och gäster. Tillsammans representerades 63 pro-

cent (67) av rösterna i bolaget. Utöver obligatoriska ärenden 

som anges i bolagsordningen, fattades beslut om:

 > utdelning av 1,25 kr per stamaktie och 10,00 kr per  

preferensaktie

 > omval av styrelseledamöter Fredrik Svensson, Rutger 

Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Eva Landén och  

Anna-Greta Lundh

 > omval av Fredrik Svensson till styrelsens ordförande

 > omval av revisor 

 

 > oförändrat arvode till styrelsen, exklusive VD, med  

undantag för att styrelsen minskats med två ledamöter, 

och att styrelsens arvode därmed ska uppgå till totalt 

700 000 kr, varav 280 000 kr till styrelseordföranden  

och 140 000 kr till respektive styrelseledamot,

 > arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning,

 > förnyat bemyndigande för styrelsen att förvärva och  

överlåta egna aktier,

 > bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission  

av stam- och/eller preferensaktier.

Protokoll från samtliga bolagsstämmor finns på Klöverns 

webbsida, klovern.se. Årsstämman 2013 kommer att hål-

las på World Trade Center i Stockholm den 17 april 2013 

klockan 16.00.

EXTRA BOLAGSSTÄMMOR 

12 januari 2012

Klövern kallade den 6 december 2011 till extra bolags-

stämma den 12 januari 2012, med anledning av bland annat 

fondemission och nyemission av preferensaktier i samband 

med ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i 

Dagon AB (publ). Information om fondemission, nyemission 

och förvärvet av Dagon finns i årsredovisningen för 2011 och 

2012 samt på Klöverns webbsida, klovern.se.

14 september 2012

Klövern kallade den 22 augusti 2012 till extra bolagsstämma 

den 14 september 2012, med anledning av bland annat beslut 

om nyemission av preferensaktier av högst 1 044 975 preferens-

aktier, beslut om vinstutdelning samt beslut om bemyndigande 

för styrelsen att besluta om nyemission. Mer information finns 

på Klöverns webbsida, klovern.se.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2012

Ledamot Invald/Avgick Oberoende
Närvaro 

styrelsemöten
Arvode  

styrelse, tkr
Aktieinnehav3,  

% av kapital 
Aktieinnehav3,  

% av röster

Fredrik Svensson, ordförande1 2005 Nej 27/35 280 14,4 14,5

Rutger Arnhult, VD1 2009 Nej 34/35 – 26,0 28,4

Ann-Cathrin Bengtson 2011 Ja 29/35 140 – –

Eva Landén1 2011 Nej 34/35 140 – –

Anna-Greta Lundh 2003 Ja 30/35 140 0,0 0,0

SUMMA AKTIEINNEHAV

Gustaf Hermelin2 2003/2012 Ja 9/35

Erik Paulsson2 2011/2012 Ja 9/35

1) Fredrik Svensson, Rutger Arnhult samt Eva Landén är beroende relativt större ägare och Rutger Arnhult samt Eva Landén är beroende relativt ledningen.

2) Avböjde omval vid årsstämman 2012.

3) Direkta eller indirekta innehav vid årsskiftet 2012/2013.      
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STYRELSE

STYRELSENS ANSVAR
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolaget och utses 

efter förslag av valberedningen vid årsstämman. Dess upp-

gift är att förvalta bolagets angelägenheter i bolaget och att 

tillvarata samtliga aktieägares intresse. Åtagandet regleras av 

aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyr-

ning och styrelsens arbetsordning. Styrelsen ska ha en storlek 

och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta 

bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Sammansättning

Klöverns styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 

fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen bestod efter årsstäm-

man 2012 av de fem styrelseledamöterna Fredrik Svensson 

(ordförande), Rutger Arnhult (VD), Ann-Cathrin Bengtson, 

Eva Landén och Anna-Greta Lundh. Britt-Marie Nyman, 

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 bolagsstämmovalda styrel-

seledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter 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 valberedningens överväganden ska redovisas i kallelsen till 

årsstämman.

Tre av fem ledamöter Ann-Cathrin Bengtson, Anna-Greta 

Lundh samt Fredrik Svensson är oberoende relativt bolaget 

och bolagsledningen. Två av dessa, Ann-Cathrin Bengtson 

och Anna-Greta Lundh, är per sista december 2012 dess-

utom oberoende relativt större ägare. 

Arbetsordning

STYRELSEORDFÖRANDEN
Styrelsens ordförande utses, efter förslag av valberedningen, 

vid årsstämman och ansvarar för att leda och organisera sty-

relsens arbete på ett effektivt sätt samt att fungera som VD:s 

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 årsstämman, 

och även delta i densamma.

Styrelsens arbete följer den arbetsordning som fastställts vid 

första ordinarie styrelsemöte efter årsstämman. Av arbets-

ordningen framgår bland annat instruktioner för mötesinter-

vall samt arbetsfördelning och rapportering mellan styrelse, 

styrelsens ordförande och VD. Ekonomisk rapportering, 

investeringar och försäljningar, marknadsfrågor samt orga-

nisation är ärenden som behandlas vid samtliga ordinarie 

möten. Andra ärenden som strategi och framtidsfrågor, han-

tering av risker, väsentliga policyer, revision, intern styrning 

och kontroll, budget, årsredovisning behandlas vid specifika 

möten enligt fastställt kalendarium. 

Utskott 

UTSKOTTENS UPPGIFT
Om styrelsen inrättar utskott ska det av styrelsens arbetsord-

ning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt 

styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rap-

portera till styrelsen. Revisionsutskott ska bestå av minst tre 

styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst 

en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till 

bolagets större aktieägare.

Klöverns styrelse anser att frågor som rör revision och ersätt-

ning till ledande befattningshavare är av sådan betydelse att 

hela styrelsen sånär som på VD deltar i diskussion och beslut. 

Klöverns styrelse beslutade under 2012 att hela styrelsen, 

exklusive VD, utgör såväl ersättnings- som revisionsutskott. 

Ledamot som är beroende relativt bolagsledningen deltar ej i 

beslut rörande ersättningsfrågor avseende VD. Ersättnings-

utskottet förbereder till styrelsen förslag på riktlinjer för 

ersättning och andra anställningsvillkor för VD och övriga 
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ledande befattningshavare, efter principer fastställda av års-

stämman. 

Ersättningsutskottet har haft tre protokollförda möten 

under 2012. Under mötena behandlas frågor såsom ersätt-

ning och tantiem till ledningen.

Styrelsens arbete under 2012

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en systematisk 

och strukturerad process. Syftet är att utveckla styrelsens 

arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen 

redovisas för valberedningen. Utfallet 2012 visade att styrel-

sen fungerar väl, men att det finns en önskan om att mer tid 

avsätts för strategiska, framåtriktade frågor.

Under 2012 har Klöverns styrelse haft fem ordinarie (5) 

möten, ett konstituerande (1), sex möten per capsulam (4) 

samt 23 extra styrelsemöten (8), sammanlagt 35 möten (18). 

Ordinarie möten har följt den fastställda arbetsordningens 

kalendarium för respektive möte. Enligt arbetsordningens 

kalendarium redogörs för resultat och finansiell ställning 

samt större investeringar och transaktioner, vid varje ordi-

narie möte. Därutöver tillkommer bland annat ärenden som 

revision, intern styrning och kontroll, ersättningar, policyer, 

utvärderingar och budget. En gång per år har styrelsen ett 

möte med fokus på affärsplan, strategi och framtidsfrågor. 

Möten per capsulam har huvudsakligen avsett beslut att 

avge delårsrapporter och årsredovisning. Under 2012 har det 

varit ett antal extra styrelsemöten med anledning av det stora 

antalet förvärvade bolag och fastigheter samt finansiering av 

desamma.

Sedan årsstämman 2011 är Fredrik Svensson ordförande 

i Klöverns styrelse.

REVISORER

Vid årsstämman 2012, för tiden intill årsstämman 2013, 

omvaldes Ernst & Young AB till revisorer i bolaget. Mikael 

Ikonen är huvudansvarig revisor i Klövern AB. Revisorer 

väljs enligt bolagsordningen varje år. 

I uppdraget ingår granskning av bolagets bokföring och 

årsredovisning 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 bola-

gets niomånadersrapport. Granskningarna utförs i enlighet 

med god revisionssed i Sverige och sammanställs i revisions-

berättelser och rapporter som årligen behandlas av styrelsen. 

I avrapporteringen till styrelsen framgår huruvida Klöverns 

organisation är utformad så att bokföring, finansiell förvalt-

ning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras 

på ett betryggande sätt.

KONCERNEN

Bolagsstrukturen i Klövern består av moderbolaget Klövern 

AB samt 21 direktägda aktiva dotterbolag (16). All verksam-

het sker i Sverige indelade i 17 affärsenheter. Städerna är 

grupperade i fyra regioner Stockholm, Mellan/Norr, Öst 

och Syd där syftet bland annat är att dela på spetskompetens 

inom projektverksamhet och uthyrning. 

VD OCH BOLAGSLEDNING

VD utses av, och är underordnad, styrelsen. VD:s viktigaste 

uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. 

Utöver VD ingår sju personer i ledningsgruppen, var och en 

med unika ansvarsområden.

Bolagsledningens arbete under 2012

Bolagsledningen har haft 13 protokollförda möten (24) 

under 2012. Utöver frågor rörande den löpande verksam-

heten hanteras även ärenden av finansiell karaktär, strategi, 

personal, transaktioner samt finansiell rapportering. Under 

2012 har ledningens möten också handlat om integrationen 

av det förvärvade fastighetsbolaget Dagon, framtagandet av 

en ny affärsplan samt ny profil för Klövern.

Förändringar i bolagsledningen

Rutger Arnhult tillträdde sin befattning som VD 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). Per Johansson 

ingår, genom förvärvet av Dagon AB (mars 2012), i Klöverns 

bolagsledning som chef för Region Syd. Per Johansson var 

tidigare VD för Dagon.

MIKAEL IKONEN 

Född 1963. Auktoriserad 

revisor sedan 1996, anställd 

hos Ernst & Young AB 

sedan 1988. 

Övriga uppdrag: NPF Swe-

den Holding AB, Corem 

Property Group, Hemsö 

Fastighets AB, Fortin Pro-

perties AB, 11 Real Asset 

Fund AB, AlpCot Agro AB, 

Cramo Holding AB, Nolit-

nac Holding AB, Unibail 

Rodamco AB samt SFF  

Real Estate AB. 

Aktieinnehav i Klövern: 
Inget innehav. 
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STYRELSE

Styrelsen i Klövern består av 

fem ledamöter med Fredrik 

Svensson som ordförande.

FREDRIK SVENSSON

Ordförande sedan årsstämma 2011. 
Ledamot 2005–2011.  
Född 1961.  

VD i AB Arvid Svensson (ASA).

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Case 

Investment AB, Fastighets AB Balder (publ), 

United Log AB samt Tenzing AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern1: 26 599 466 stamaktier 

och 2 241 596 preferensakter, via bolag, direkt 

och indirekt.

Beroende relativt större ägare.

RUTGER ARNHULT

Ledamot sedan 2009.  
Född 1967.  

VD i Klövern AB. 

Styrelseuppdrag: Ordförande i M2 Asset 

Management AB, ledamot Corem Property 

Group AB(publ), Vytal Diagnostics AB, 

Locellus AB och Arnia Holding AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern1: 47 776 261 stamaktier 

och 298 628 preferensaktier, via bolag, direkt 

och indirekt.

Beroende relativt bolaget, bolagsledningen 

och större ägare.
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ANN-CATHRIN BENGTSON

Ledamot sedan årsstämma 2011. 
Född 1962.  

Ordförande i Aros Congress Holding AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i 

Länsförsäkringar Bergslagen. 

Ledamot i Best Western Hotels och 

styrelsesuppleant i Visita.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern1: Inget innehav.

Oberoende ledamot.

EVA LANDÉN

Ledamot sedan årsstämma 2011. 
Född 1965.  

VD i Corem Property Group AB (publ).

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Corem 

Property Group AB (publ). 

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav i Klövern1: Inget innehav.

Beroende relativt bolaget, bolagsledningen 

och större ägare.

ANNA-GRETA LUNDH

Ledamot sedan 2003. 
Född 1955.  

VD i Länsförsäkringar Södermanland.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i 

Humlegården Fastigheter AB, Almi Invest 

Östra Mellansverige, Agria, Agria International 

samt Eskilstuna-kuriren.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Klövern1: 34 609 stamaktier  

och 735 preferensaktier, privat.

Oberoende ledamot.

1) Aktieinnehav per 2013-02-28.
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RUTGER ARNHULT

VD  
Född 1967.  

Anställd sedan 2012.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Ordförande i M2 

Asset Management AB, ledamot 

Corem Property Group AB(publ), 

Vytal Diagnostics AB, Locellus AB 

och Arnia Holding AB.

Aktieinnehav i Klövern1:  
47 776 261 stamaktier och 

298 628 preferensaktier, via bolag, 

direkt och indirekt.

Tidigare anställning: 
Informations- och IR-chef 

Fastighets AB Tornet 1999–2003. 

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Klövern1: 3 000 

stamaktier och 75 preferensaktier. 

BRITT-MARIE NYMAN

Finans- och IR-chef, vVD 
Född 1965.  

Anställd sedan 2004.

ELISABETH NORLING

Personalchef 
Född 1964. 

Anställd sedan 2007.

Tidigare anställning: 
Affärsområdeschef och 

rekryteringskonsult Proffice 

2005–2007. 

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Klövern1: Inget 

innehav.

MATTIAS RICKARDSSON

Ekonomichef 
Född 1974.  

Anställd sedan 2003.

Tidigare anställning: 
Dotterbolags controller  

Österströms Rederi 1999–2003.

Utbildning: Universitetsstudier i 

ekonomi.

Styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Klövern1: Inget 

innehav.

BOLAGSLEDNING

I Klöverns ledning ingår VD Rutger Arnhult samt  

ytterligare sju befattningshavare med olika ansvarsområden. 
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HANS LINDH

Regionchef  
Mellan/Norr 
Född 1966.  

Anställd sedan 2010.

PG SABEL

Regionchef  
Stockholm, vVD 
Född 1964. 

Anställd sedan 2007.

Tidigare anställning:  
Chef projektutveckling  

AP Fastigheter 2000–2007.

Utbildning: Civilingenjör.

Styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Klövern1: 
5 000 stamaktier och 125 

preferensaktier.

Tidigare anställning:  
Chef Asset Management ICA 

Fastigheter 2009–2010.

Utbildning: Universitetsstudier i 

ekonomi.

Styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Klövern1: Inget 

innehav.

Tidigare anställning: 
Fastighetschef Stockholms 

Fastighetskontor 2005–2010. 

Utbildning: Jurist.

Styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Klövern1: Inget 

innehav.

MIKAEL FORKNER

Regionchef Öst 
Född 1960. 

Anställd sedan 2010.

PER JOHANSSON

Regionchef Syd 
Född 1960. 

Anställd sedan 2012.

Tidigare anställning:  
VD Dagon AB (publ)

Utbildning: Gymnasieekonom.

Styrelseuppdrag: Ledamot i 

fastighetsägarna syd Malmö-

Burlöv distriktet.

Aktieinnehav i Klövern1: Inget 

innehav.

1) Aktieinnehav per 2013-02-28.
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ERSÄTTNINGAR OCH INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen föreslår, och årsstämman beslutar om, principer för 

ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vVD och 

övriga ledande befattningshavare. Grundlönen ska vara mark-

nadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes 

ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning ska vara 

kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade i 

syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De inci-

tamentsprogram som finns är långsiktiga och har till syfte att 

främja engagemanget i bolaget och därmed även öka värdet för 

aktieägarna. Styrelsens och utskottens arvoden föreslås av val-

beredningen och fastställs av årsstämman.

Styrelsearvode

Styrelsen erhöll under 2012 totalt 770 tkr (980) att fördela 

mellan styrelsens ledamöter, exklusive VD. Fram till årsstäm-

man 2012 utgjordes styrelsen av sju personer och därefter fem. 

Ordförandens arvode uppgick till 280 tkr (280) och övriga 

ledamöters arvode var 140 tkr (140) per ledamot och helår.

ERSÄTTNING TILL VD OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Processen för fastställande av villkoren för VD:s ersättning ska 

vara formaliserad och transparent och innehålla förhållandet 

mellan fast och rörlig ersättning samt ta hänsyn till sambandet 

mellan prestation och ersättning.

Verkställande direktör

Klöverns VD har inte rätt till rörlig ersättning. VD:s förmåner 

under 2012, utöver lön och pension, var sjukvårdsförsäkring, 

kostförmån samt tjänstebil och del i Klöverns vinstandelsstif-

telse. Under anställningstiden hos bolaget får pensionspremien 

uppgå till högst 35 procent av grundlönen. 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 VD:s sida utgår full lön inklusive samtliga för-

måner under uppsägningstiden så länge anställningsförhållan-

det består. Uppsägning från bolagets sida är tolv månader och 

från den anställdes sida sex månader. Avgångsvederlag utgår ej.

Vice VD och övriga ledande befattningshavare

Rörlig ersättning till Klöverns två vice VD:ar samt övriga 

fem ledande befattningshavare kan uppgå till ett belopp mot-

svarande tre månatliga grundlöner. Rörlig ersättning grun-

dar sig på utfall i förhållande till mål avseende driftöverskott, 

resultat efter skatt och uthyrning. 

Pensionspremien får uppgå till högst 35 procent av 

grundlönen. Pensionsåldern är 65 år. Uppsägning från bola-

gets sida är tolv månader och från den anställdes sida sex 

månader. Avgångsvederlag utgår ej. Förmåner utöver lön och 

pension är sjukvårdsförsäkring, kostförmån, del i Klöverns 

vinstandelsstiftelse samt rätt till tjänstebilsförmån.

Övriga medarbetare

Principen om marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner 

gäller även för övriga medarbetare. Samtliga medarbetare omfat-

tas av avgiftsbestämda pensionsplaner som bekostas av bolaget. 

Förmåner utöver lön och pension är sjukvårdsförsäkring och 

kostförmån samt del i Klöverns vinstandelsstiftelse. Kollektiv-

avtal finns med Fastighetsanställdas förbund. Bolaget hade sam-

manlagt 185 medarbetare (132) vid utgången av 2012.

Revisorer

Arvode till revisorer fastställs, efter förslag från valbered-

ningen, på årsstämman. Årsstämman 2012 beslöt att arvode 

ska utgå enligt godkänd räkning. Arvode för revisionsuppdrag 

uppgick under 2012 till 2,8 mkr (1,4), varav Dagon 0,5 mkr. 

Ersättning för övriga uppdrag var sammanlagt 1,3 mkr (0,0), 

varav Dagon 0,8 mkr. Ingen annan revisionsverksamhet eller 

skatterådgivning har förekommit under 2012.

Incitamentsprogram

För Klöverns VD utgår ingen rörlig ersättning. För två vice 

VD:ar och fem övriga ledande befattningshavare utgår 

för räkenskapsåret 2012 rörlig ersättning motsvarande en 

månadslön. Totalt uppgick dessa sju (6) ledande befattnings-

havares rörliga ersättning till 0,9 mkr (1,1), vilket belastat 

resultatet för 2012. 

För räkenskapsåret 2011 utgick en rörlig ersättning om 

1,73 månadslöner för vice VD:ar och ledande befattningsha-

vare. Beloppet belastade resultatet under 2011. I februari 2012 

beslutade styrelsen i stället om en högre ersättning, tre res-

pektive två månadslöner för en vice VD samt en övrig ledande 

befattningshavare. Mellanskillnaden belastade 2012. 

Vinstandelsstiftelse

Klöverns vinstandelsstiftelse omfattar samtliga medarbetare 

som varit anställda under viss period. Avsättning till stiftel-

sen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd 

och baseras på en kombination av Klöverns resultat, avkast-

ningskrav och utdelning till aktieägarna. Vid utgången av 

2012 ägde stiftelsen totalt 981 000 stamaktier (861 000) och 

18 025 preferensaktier (–) i Klövern motsvarande 0,5 procent 

av totalt aktiekapital och 0,6 procent av antalet röster. För 

räkenskapsåret 2012 utgår ingen avsättning  till stiftelsen. 

Ytterligare information om ersättningar finns i not 3, på 

sid 86–87 i årsredovisningen för 2012.
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ERSÄTTNINGAR I KLÖVERN

Belopp i tkr 2012 2011

Styrelseordförande 

Fredrik Svensson 280 210

Stefan Dahlbo – 63

Övriga styrelseledamöter 

Ann-Cathrin Bengtsson 140 105

Eva Landén 140 105

Anna-Greta Lundh 140 136

Rutger Arnhult – 136

Erik Paulsson 35 105

Lars-Göran Pettersson – 31

Lars Rosvall – 31

Fredrik Svensson – 31

Gustaf Hermelin 35 –

Verkställande direktör

Grundlön 3 016 2 815

Rörlig ersättning – 2 548

Förmåner 162 69

Vice verkställande direktör ( 2 personer)

Grundlön 3 323 2 908

Rörlig ersättning 337 441

Förmåner 172 131

Övriga ledande befattningshavare (4,7 personer)

Grundlön 5 766 5 125

Rörlig ersättning 514 701

Förmåner 471 488

Övriga anställda

Grundlön 75 840 49 653

Rörlig ersättning – –

Förmåner 4 084 2 920

SUMMA 94 455 68 752

Avtalsenliga pensionskostnader inkl. Fora

Verkställande direktör 1 068 936

Vice verkställande direktör (2 personer) 988 967

Övriga ledande befattningshavare (4,7 personer) 1 663 1 773

Övriga anställda 7 898 5 283

SUMMA 11 617 8 959

Belopp i tkr 2012 2011

Lagstadgade sociala kostnader inkl. löneskatt

Styrelseordförande 88 86

Övriga styrelseledamöter (3,5 personer) 124 210

Verkställande direktör 1 258 2 031

Vice verkställande direktör (2 personer) 1 443 1 346

Övriga ledande befattningshavare (4,7 personer) 3 127 2 488

Övriga anställda 25 710 17 082

SUMMA 31 750 23 243

Löner, arvoden, förmåner och sociala kostnader Dagons styrelse

Dagons styrelse, 6 personer 1 097 0

SUMMA 1 097 0

TOTALT 138 919 100 954

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Klövern möter dagligen risker som kan påverka verksamhe-

ten och förmågan att nå uppsatta mål. För att begränsa ris-

kernas 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 Tread-

way Commission, för att hjälpa till att sortera och strukturera 

organisationens risker. Processerna styrs, utöver lagar, gäl-

lande regelverk och rekommendationer, även till stor del av 

interna policyer och styrdokument. Den interna styrningen 

påverkar alla funktioner i bolaget och omfattar såväl riskbe-

dömning och rutiner som uppföljning av mål.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljö och kontrollåtgärder säkerställer effektiviteten 

i bolaget och utgör basen för den interna kontrollen. Kontroll-

miljön ska ge förståelsen för bolagets värderingar samtidigt 

som den tryggar efterlevnaden av policyer och måluppfyllelse. 

Den formella beslutsordningen utgår från ansvarsfördelning 

mellan styrelse och VD och omfattar arbetsordning samt 

VD och rapporteringsinstruktioner. Övergripande policyer 

uppdateras löpande och fastställs av styrelsen en gång per år. 

Styrelsen har under året antagit följande policyer:

 > Finanspolicy  > Informations- och IR-policy

 > IT-policy  > Miljöpolicy

 > Kris- och katastrofplan
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Efter årets slut har styrelsen även antagit en jämställdhets-

policy. Väsentliga processer, utöver den finansiella rappor-

teringen, som bland annat 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, tillvägagångssätt 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 revisorer. 

Ekonomiavdelning och fastighetsavdelning arbetar sida vid 

sida och gör fortlöpande uppföljningar och analyser på kon-

cern-, dotterbolags- och fastighetsnivå på resultat-, balans- 

och verifikationsnivå för att säkerställa att riktlinjer följs. 

Ett begränsat antal personer har firmateckningsrätt och en 

attestordning finns upprättad.

Koncernens verksamhet, finansiella hantering och för-

valtning revideras två gånger per år av bolagets revisorer som 

rapporterar iakttagelser och eventuella synpunkter 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 informations- 

och IR-policy som är anpassad efter NASDAQ OMX 

Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning och 

kommuniceras via pressreleaser och webbsidan.

Bolagsledningens interna kommunikation utgörs främst 

av ledningsgruppens protokollförda möten. Kommuni-

kationen i bolaget sker bland annat genom regelbundna 

konferenser samt möten med ansvariga för respektive affärs-

enhet och övriga chefer. Relevant information, intern och 

extern, förmedlas löpande till berörda medarbetare.

Den interna informationen sker till stor del via bolagets 

intranät. Intranätets huvudsakliga syfte är att ge medar-

betarna en strukturerad helhetsbild av verksamheten och 

fungerar som en lättillgänglig plattform att hämta aktuell 

information och dokumentation ifrån.

Uppföljning

Finansiell uppföljning av samtliga affärsenheter och bolag 

samt koncernen sker kvartalsvis mot budget och prognos 

enligt en väl utarbetad modell. Resultatet analyseras av såväl 

affärsenhet, fastighets- och ekonomiavdelning samt resul-

tatansvarig regionchef. Rapportering sker till bolagsledning, 

styrelse och revisorer.

Internrevision

Klövern har en decentraliserad och transparent organisation. 

Finansverksamhet, ekonomi- och hyresadministration samt 

extern och, merparten av, den interna informationen sköts 

från huvudkontoret. Uppföljning av resultat och balans görs 

kvartalsvis av såväl de olika funktionerna som av affärsenhe-

terna, bolagsledning och styrelse. Tydlig dokumentation via 

policyer och instruktioner, tillsammans med återkommande 

uppföljning och regelbundna diskussioner med revisorerna, 

säkerställer processernas korrekthet. Hantering och rap-

portering granskas formellt av bolagets revisorer två gånger 

per år och rapporteras till styrelsen. Baserat på ovan anses det 

därför inte föreligga något behov av internrevision. Utförlig 

information om Klöverns riskbedömning, exponering och 

hantering finns i avsnittet Risk och känslighet på sid 68−71 i 

årsredovisningen för 2012.

KLÖVERN – ÅRSREDOVISNING 2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE138 BOLAGSSTYRNING & ÖVERSIKT
Bolagsstyrningsrapport 2012



BOLAGSORDNING

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 dot-

terbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastig-

heter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

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 tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000).

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferens-

aktier. Stamaktier och preferensaktier 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 stam-

aktierna till årlig utdelning av tio (10) kronor per aktie med 

kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per aktie. Avstäm-

ningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, 

september respektive december månad efter årsstämman 

samt mars månad året efter årsstämman. Härtill ska prefe-

rensaktierna medföra företrädesrätt framför 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 utdelning understigandes tio (10) kronor 

per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska prefe-

rensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara 

medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definie-

ras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande 

Uppräkningsbelopp såsom det definieras 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 utdelningen understiger tio 

(10) kronor) till ”Innestående Belopp”. För det fall utdelning 

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 utbe-

talning sker till preferensaktieägare 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 skillnaden 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. Upp-

lupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och 

ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet. 
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5.3 Emissioner 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller 

kvittningsemission har aktieägarna 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 aktieägarna 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 kontantemis-

sion 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 inskränk-

ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 

kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrä-

desrätt. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvitt-

ningsemission ge ut teckningsoptioner 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 konvertiblerna.

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. Fondaktierna fördelas mellan stamak-

tieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapita-

let, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolags-

stämma 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 prefe-

rensaktier 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 betalning). Från den dag lösenbe-

loppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning 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 (innefattande 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. 
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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 bolags-

stämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-

ställning av hela aktieboken avseende förhållandena 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 revisionsberät-

telsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen;

 7. beslut om

  a)  fastställande av resultaträkningen och balansräk-

ningen samt, i förekommande fall, koncernresultat-

räkningen 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 reviso-

rer och revisorssuppleanter eller registrerade revisions-

bolag;

 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 befatt-

ningshavare;

 13. beslut avseende valberedningen; 

 14.  annat ärende som ankommer på stämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordning.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregis-

ter enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument.
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