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Bolagsstyrningsrapport
Pricer AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets B-aktie är noterad på börsen
NASDAQ Stockholm, Small Cap.
Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning,
”Koden” (för ytterligare information om bolagskoden se www.bolagsstyrning.se).
Denna rapport lämnas av Styrelsen för Pricer AB, men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.
Enligt styrelsens uppfattning har Pricer under 2017 följt koden i alla avseenden. Den har lästs av bolagets revisor
som har avgivit ett särskilt yttrande om att bolagsstyrningsrapportens lagstadgade information är förenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Aktiestruktur och ägare
Pricer har två aktieslag; A-aktier och i B-aktier.
A-aktier berättigar till fem röster per aktie och Baktier berättigar till en röst per aktie. Antalet aktier
uppgick till 225 523 A-aktier och 110 746 258 B-aktier,
alla med ett kvotvärde på en (1) krona.
Antal aktieägare uppgick den 31 december 2017 till
16 518. De tio största ägarna svarade för 38,2 procent
av antalet aktier och 38,7 procent av antalet röster.
Pohjola Bank (Göran Sundholm) var största ägare
med 10,1 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter, se sid. 10.

Bolagsstämma
Pricers högsta beslutade organ är årsstämman, där
samtliga aktieägare har rätt att närvara, få ärenden behandlade samt att rösta för samtliga sina aktier. Stämman hålls en gång per år (i förekommande fall kan även
extra bolagsstämma hållas). Bolagsstämman utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisorer samt beslutar om ändringar i bolagsordningen.
Därutöver fastställer bolagsstämman resultat- och ba58
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lansräkningar samt disposition av bolagets vinst eller
förlust. Den beslutar vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt
beslutar om arvode för styrelsen och revisorerna och
fastställer principerna för ersättning till verkställande direktör och ledning. Årsstämman i Pricer hålls vanligtvis i
april eller maj månad i Stockholm. Tid och plats för årsstämman offentliggörs så snart styrelsen fattat beslut
därom, vanligtvis i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om tid och plats för årsstämman går
att hitta på bolagets webbplats www.pricer.com.
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet
och på bolagets webbplats. Aktieägare som är införd
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma
och rösta för sitt aktieinnehav. De aktieägare som inte
själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom
ombud.
All information om bolagets bolagsstämmor finns
att hämta på bolagets webbplats.
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Bolagsordningen innehåller inga begränsningar
i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en
bolagsstämma. Inte heller regleras frågan om ändring
av bolagets bolagsordning i denna.

Valberedning
Valberedningen representerar Pricers aktieägare.
Valberedningens uppgift är att utvärdera styrelsens
sammansättning och arbeta fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande för årsstämman, val
av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse och revisorer.
Slutligen har valberedningen att föreslå principer för
tillsättande av ny valberedning. Aktieägare kan lämna
förslag till valberedningen i enlighet med de instruktioner som finns på bolagets webbplats.
Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre
ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller
ange hur ledamöterna ska utses.

Styrelsen
Storlek och sammansättning
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden fram till slutet av nästkommande
årsstämma. I enlighet med Koden utses också styrelsens ordförande av årsstämman.
Styrelsen i Pricer ska, enligt bolagsordningen, bestå
av lägst tre och högst sju ledamöter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet styrelseledamöter. Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser
om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.
För en presentation av styrelsens medlemmar, se
sidan 64.
Uppgift
Det är styrelseordföranden som organiserar och leder
styrelsens arbete så att det utövas enligt gällande regler. Styrelseordföranden följer kontinuerligt verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar
för att styrelsen får den information och dokumentation
som krävs för att den ska kunna utföra sitt arbete.
Styrelsen ansvarar för bolagets strategi och organisation samt förvaltning av bolagets angelägenheter.
Styrelsen tillser att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Styrelsen kontrollerar fortlöpande
bolagets respektive koncernens ekonomiska situation,
som avrapporteras månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra den bedömningsskyldighet som följer av lag och
noteringsregler. Styrelsens arbete regleras av en särskilt
upprättad arbetsordning. Generellt gäller att styrelsen
behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen
som strategiplaner, budgetar och prognoser, produktutveckling, kapitalbindning och finansiering och förvärv
av företag, rörelser eller betydande investeringar.
Utskott
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet bl.a. övervaka bolagets finansiella rapportering och bereda
frågor rörande bolagets finansiella rapportering och
revision i enlighet med 8 kap. 49 b § aktiebolagslagen och fullgöra de uppgifter som följer av EU:s förordning nr 537/2014. Revisionsutskottet har också

löpande understött verkställande direktören i större
finansierings- och strukturfrågor samt förberedelse
av dessa ärenden till styrelsen.
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet bereder frågor rörande ersättningar
och anställningsvillkor för bolagsledningen och utarbetar förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare, som
styrelsen lägger fram för beslut av årsstämman.

Utvärdering av styrelsen
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete inklusive enskilda ledamöters insatser.
Detta sker genom en årlig, strukturerad utvärdering
med efterföljande diskussioner i styrelsen och valberedningen, där det sammanställda resultatet från
enkäten, inklusive kommentarer som lämnats, presenteras genom att för varje fråga återge enskilda svar samt
medel och standardavvikelse.

Verkställande direktör (VD)
och Koncernledning
VD tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes
arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker
utan bolagsledningens närvaro. bolagets VD leder
den löpande operativa verksamheten. En skriftlig instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. VD rapporterar
till styrelsen och presenterar en särskild VD-rapport
vid varje styrelsemöte som bland annat innehåller information om hur verksamheten utvecklas utifrån de
beslut som styrelsen har fattat.
VD arbetar i samråd med ordföranden fram dagordning för respektive sammanträde och bestämmer
erforderligt beslutsunderlag och dokumentation till
aktuella ärenden. Övriga ledamöter kan begära att
visst ärende ska upptas på dagordningen. Inför varje
ordinarie sammanträde förser verkställande direktören styrelsen med en statusrapport innehållande
minst följande punkter: marknad, försäljning, produktion, forskning och utveckling, ekonomi, personal och
i förekommande fall legala tvister.
Koncernledningen i Pricer består, vid utgången av
året, vid sidan av VD av fem medlemmar som har det
löpande ansvaret för olika delar av verksamheten. För
en presentation av koncernledningens medlemmar,
se sidan 65.

Extern revisor
Revisor utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Revisionsfirman Ernst & Young AB är valda vid årsstämman 2017 med auktoriserade revisor
Rickard Andersson som huvudansvarig revisor.

Styrinstrument
Bolagsstyrningen inom Pricer sker genom externa
regler som aktiebolagslagen, Börsens Regelverk för
emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)
och andra relevanta lagar, förordningar och regler.
De interna regelverken som reglerar styrningen av
Pricer består främst av bolagsordningen, styrelsens
arbetsordning, VD-instruktion, övriga policydokument som fastställs av styrelsen för olika områden,
ex. Attest- och befogenhetsregler, Finans, Kommunikation, Mångfald.
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Bolagsstyrningsrapport (forts.)
Bolagsstyrning 2017 i Pricer
Årsstämman 2017

Styrelsens arbete

Vid årsstämman den 27 april 2017 deltog 49 aktieägare som representerade 24,2 procent av rösterna samt
24,4 procent av antalet aktier i bolaget. Pricers styrelse, ledning och bolagets revisorer var närvarande vid
stämman. Årsstämman fattade följande beslut om:

Under verksamhetsåret 2017 hade styrelsen 18 styrelsemöten. Styrelseledamöternas närvaro vid sammanträdena framgår av sammanställningen nedan.
Verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören deltar vid samtliga styrelsemöten utom vid
ärenden där hinder på grund av jäv föreligger, exempelvis när ersättning till verkställande direktören fastställs och när verkställande direktörens arbete utvärderas. Under 2017 har bolagets revisorer närvarat vid
ett styrelsemöte.
Mötena har företrädesvis hållits på bolagets
huvudkontor i Stockholm eller via telefon.
Styrelsens arbete har under 2017 har följt den årlig
föredragningsplan som fastställs inför varje nytt verksamhetsår. Utöver föredragningsplanens ordinarie
ärenden har styrelsen inför årsstämman 2017 arbetat
fram ett förslag på ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare som antogs
på årsstämman 2017.
Styrelseordförande Bo Kastensson avgick från styrelsen den 10 augusti med omedelbar verkan. Styrelsen valde sig emellan Bernt Ingman till ny styrelseordförande för tiden fram till dess ny ordförande valts av
kommande årsstämma.
Styrelsen beslutade den 14 augusti att utse bolagets CFO Helena Holmgren, till tillförordnad VD och
Koncernchef under en övergångsperiod tills ny VD
rekryterats. Anledningen var att tidigare VD Andreas
Renulf valt att lämna bolaget.
Ersättningsutskottet har under året bestått av styrelseledamöterna Bernt Ingman och Olof Sand. Utskottet har haft ett flertal telefonöverläggningar samt
vid två tillfällen träffat ledningen. En rapport har upprättats och tillställts styrelsen inkluderande förslag till
beslut.
Revisionsutskottet bestod fram till den 10
augusti av styrelseledamöterna Bernt Ingman och
Bo Kastensson, och därefter av Bernt Ingman och
Hans Granberg. Utskottet har haft fem möten, varav
bolagets revisor deltagit på ett av dessa. Utskottets
arbete har under året framförallt berört bolagets Finanspolicy samt nya IFRS regelverk.
För 2017 har styrelsen och styrelsens arbete utvärderats genom en webbaserad styrelseutvärdering
som genomförts av en extern leverantör där styrelsens ledamöter individuellt och anonymt, tar ställning
till påståenden avseende styrelsen som helhet, styrelsens ordförande, VDs arbete i styrelsen samt den
egna arbetsinsatsen. Utvärderingen fokuserar bland
annat på förbättring av styrelsens effektivitet och fokusområden samt behov av specifik kompetens och
arbetsformer. Utvärderingen har sedan presenterats
inför valberedningen och har utgjort underlag för förslag till styrelseledamöter och ersättningsnivåer.
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en
med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund.

• Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
• Föreslagen utdelning med 0,50 kr per aktie fastställdes.
• Att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
• Att styrelsearvodet för kommande mandatperiod
fastställdes till totalt 1 595 000 kr och att arvodet
till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd
räkning.
• Omval av styrelseledamot Bo Kastensson, vilken
även valdes som styrelsens ordförande samt att
följande övriga styrelseledamöter omvaldes:
-

Hans Granberg
Bernt Ingman
Olof Sand
Jenni Virnes
samt att Jonas Guldstrand nyvaldes till styrelsen

• Att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget
godkänd räkning enligt valberedningens förslag.
• Valberedningens förslag till beslut om principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2018
fastställdes.
• Principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.
• Långsiktigt incitamentsprogram enligt styrelsens
förslag.
• Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier enligt styrelsens förslag.
• Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt förslag till
årsstämman.
Årsstämmans beslut i dess helhet framgår av det fullständiga protokollet från bolagsstämman, vilket tillsammans med övrig information om bolagsstämman finns
tillgänglig på bolagets webbplats, www.pricer.com.
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Styrelseledamöternas närvaro 2017
Styrelse och utskott
Närvaro vid möten 1)

Styrelseledamöter
Bernt Ingman, ordförande 2)
Bo Kastensson, ordförande 2)
Hans Granberg 2)
Jonas Guldstrand 3)
Olof Sand
Jenni Virnes
Christina Åqvist 4)
Summa arvoden:

Invald Arvode,
år
TSEK
2014
2014
2014
2017
2015
2016
2015

Oberoende
gentemot bolaget
och bolagsledningen

Oberoende
gentemot större
aktieägare

Styrelse
(18)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

18/18
14/14
18/18
12/12
16/18
18/18
5/6

318
339
213
147
213
213
67
1 510

Revisions- Ersättningsutskott
utskott
(5)
(2)
5/5
3/3
2/2

2/2

2/2

Avser perioden 1 januari - 31 december 2017.
Den 10 augusti 2017 avgick Bo Kastensson som styrelseordförande och styrelseledamot i Pricer AB (publ).
Bernt Ingman valdes samtidigt av styrelsen till ny styrelseordförande fram till nästa årsstämma 26 april 2018. Hans Granberg invaldes till
revisionsutskottet.
3)
Jonas Guldstrand nyvaldes vid årsstämman 27 april 2017.
4)
Christina Åqvist avgick vid årsstämman 27 april 2017.
1)

2)

Ersättningar

Efterlevnaden av svenska
börsregler under 2017

Styrelsen
Vid årsstämman 2017 fastställdes, i enlighet med valberedningens förslag, ett totalt arvode till styrelsen
på 1 595 000 kronor, att fördelas med 495 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till
övriga fem ledamöter vardera.
Ingen särskild ersättning har utgått till styrelseledamöterna som valts till ersättnings- respektive
revisionsutskotten.
Förutom ovan nämnda arvoden har inga andra ersättningar eller finansiella instrument utgått eller funnits tillgängliga, förutom rena kostnadsutlägg.

Pricer har under räkenskapsåret 2017 inte varit föremål för beslut av NASDAQ Stockholms disciplinnämnd
eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden avseende
överträdelse av NASDAQ Stockholms regelverk eller
av god sed på aktiemarknaden.

Revisorerna
Vid årsstämman 2017 fastställdes valberedningens
förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av
bolaget godkänd räkning.
Verkställande direktör och
ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2017 antogs styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Verkställande direktörens och ledande befattningshavares ersättning fastställs av styrelsen efter förslag
från ersättningsutskottet.

Valberedning 2018
Den 23 oktober 2017 offentliggjordes valberedningen
inför årsstämman 2018 genom pressmeddelande och
på bolagets webbplats. Den består av Göran Bronner,
Ulf Palm, Göran Sundholm, och Gunnar Ek, tillika
ordförande för valberedningen samt Bernt Ingman,
styrelsens ordförande.
Valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Förutom
Göran Sundholm är samtliga valberedningens ledamöter oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.
Pricers valberedning har inför årsstämman haft 7
möten. Valberedningens förslag till årsstämman 2018
finns på www.pricer.com.
Ingen särskild ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.
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Mångfaldspolicy
Valberedningen i Pricer AB har tillämpat regel 4.1 i
Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy
vid framtagandet av förslag till styrelse. Detta innebär
att Pricers styrelse ska bestå av en väl sammanvägd
blandning av de kompetenser som är viktiga för att
styra Pricers strategiska arbete på ett ansvarsfullt och
framgångsrikt sätt. För att uppfylla detta eftersträvas
kunskap om bl.a. detaljhandel, digital handel, bolagsstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser,
finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Tidigare styrelseerfarenhet är en annan viktig
kompetens. Vidare är det viktigt att styrelseledamöterna inte har för många verkställande eller icke-verkställande uppdrag än att de hinner lägga ner den tid
som krävs för styrelsearbetet i Pricer AB.
Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet som gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och kompetens är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna.
Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är
viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en
jämn könsfördelning i styrelsen.
Årsstämman 2017 beslutade i enlighet med
valberedningens förslag vilket innebar att 6 ledamöter valdes, 1 kvinna och 5 män, med en sammansättning i övrigt baserad på kriterier som mångfaldspolicyn adresserar.
I valberedningens arbete inför årsstämman 2018
har mångfaldspolicyn tillämpats som den är beskriven ovan. Det har resulterat i det förslag som valberedningen gör till stämman där totalt 5 ledamöter
föreslås, 1 kvinna och 4 män enligt kallelsen till årsstämman.
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Intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den
svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för
bolagsstyrning.
I årsredovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets system för intern
kontroll och riskhantering avseende den finansiella
rapporteringen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har en viktig uppgift i att bereda styrelsens
arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Beredningen innefattar frågor om internkontroll och regelefterlevnad, kontroll av redovisade
värden, uppskattningar, bedömningar och övrigt som
kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Utskottet har gett i uppdrag åt bolagets revisor att särskilt granska hur väl reglerna för intern kontroll, såväl
övergripande som detaljerade, efterlevs i bolaget.
Pricers process för intern kontroll ska möjliggöra
ett rimligt säkerställande av kvaliteten och riktigheten
i den finansiella rapporteringen. Dessutom ska den
säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet
med tillämpliga lagar och förordningar samt de krav
som finns på börsnoterade företag i Sverige.

Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen utgörs bland annat av
organisations- och systemstruktur, beslutsvägar och
ansvarsfördelning som är dokumenterade och kommunicerade i styrdokument, policyer och manualer.
Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens ansvar och styrelsens arbete i utskott.
För att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och god
intern kontroll har styrelsen delegerat det praktiska
ansvaret till den verkställande direktören samt upprättat en instruktion för den verkställande direktören.
För att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen har företaget ett antal interna styrinstrument såsom Attest- och befogenhetsrutiner samt en
standardmodell för den löpande månatliga rapporteringen som utarbetats tillsammans med styrelsen.
Pricer använder sig av ett integrerat affärssystem,
som hanterar samtliga ekonomiska flöden.
Riskhantering
Vad gäller den finansiella rapporteringen bedöms
riskerna främst ligga i att materiella fel kan uppkomma
i redovisningen av bolagets finansiella ställning
och resultat. Styrelsen ansvarar för att väsentliga
finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella
rapporteringen identifieras och hanteras.

Kontrollaktiviteter och Uppföljning
Bolaget utför även ett antal kontrollaktiviteter som
har till uppgift att säkerställa korrekthet och fullständighet i den finansiella rapporteringen. Rutiner och
åtgärder har utformats för att hantera väsentliga risker relaterade till den finansiella rapporteringen, vilka
identifierats i riskbedömningen. Kontrollaktiviteter
finns på såväl övergripande som detaljerad nivå i koncernen. Exempelvis görs fullständiga månadsbokslut
som följs upp av ansvariga enhets- och funktionschefer och controllers.
Koncernledningen träffas minst månadsvis för
uppföljning av verksamheten. Dessutom besöker personer från ekonomifunktionen bolag i koncernen flera
gånger om året för att diskutera aktuella frågor samt
behandlar resultat- och finansiell ställning och för att
följa upp att processer följs och utvecklas. Styrelsen
följer upp verksamheten genom månadsrapporter,
där verkställande direktören kommenterar verksamhetens utveckling samt resultat och finansiell ställning. Fortlöpande genomförs åtgärder och aktiviteter
med syfte att förstärka och effektivisera den interna
kontrollen.
Den interna kontrollen följs upp löpande. Främst
sker detta i form av avvikelserapportering jämfört
med budget/prognos samt föregående års utfall.
Styrelsen går igenom varje delårsrapport och diskuterar innehållet med ekonomi- och finansdirektören och i förekommande fall med bolagets revisorer.
Bolaget följer upp de förbättringspunkter i den interna kontrollen som rapporteras av den externa revisorn. Utöver detta har den verkställande direktören
tillsammans med ekonomi- och finansdirektören regelbundna möten med styrelsens revisionsutskott för
att diskutera löpande finansiella frågor. De ekonomer
som anställs i dotterbolagen har ett uttalat ansvar att
rapportera avvikelser till den centrala ekonomi- och
controllerorganisationen. Styrelsen har i enlighet med
reglerna i Koden tagit ställning till behovet av en speciell internrevisionsfunktion. Mot bakgrund av ovan
har styrelsen funnit att det i nuläget inte föreligger
sådant behov i bolaget.
Arbetet under året
Arbetet med att förbättra bolagets internkontroll har
fortsatt genom att det integrerade affärssystemet som
flertalet av bolagets dotterbolag använder har vidareutvecklats tillsammans med rapportsverktyg för att
förbättra rapporteringskvalité och analyserna av bolagets ekonomiska utveckling. Ekonomiavdelningen
har även ägnat en stor del av året att analysera konsekvenserna och förbereda övergången till de nya IFRS
regelverken som börjar gälla fr o m 1 januari 2018 avseende intäkter från kontrakt med kunder (IFRS 15) samt
finansiella instrument (IFRS 9) så att kunskaperna om
regelverket medvetandegörs internt samt att avrapporteringen av effekterna av dessa regelverk på bolagets finansiella rapportering görs på ett korrekt sätt.
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STYRELSE

Styrelse
BERNT INGMAN

HANS GRANBERG

Styrelseordförande
sedan 2017
Född: 1954
Utbildning:
Civilekonom
Invalsår: 2014
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande
i Beijer Ref AB,
Handelsbankens lokalkontor
i Kista och i Sveriges
Bostadsrättscentrum AB

Ledamot
Född: 1953
Utbildning:
Gymnasieexamen
Invalsår: 2014
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i
Investment AB Karlsvik

Beroende: Oberoende i
förhållande till såväl bolaget
och dess ledning som i
förhållande till bolagets större
aktieägare

Beroende: Oberoende i
förhållande till såväl bolaget
och dess ledning som i
förhållande till bolagets större
aktieägare
Aktieinnehav (eget och
närstående): 1 764 A-aktier
2 392 300 B-aktier

Aktieinnehav (eget och
närstående): 90 000 B-aktier

JONAS GULDSTRAND

OLOF SAND

Ledamot
Född: 1966
Utbildning:
Civilekonom
Invalsår: 2017
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i
Intersport Sverige Holding AB

Ledamot
Född: 1963
Utbildning:
MBA och AMP (Advanced
Management Program)
Invalsår: 2015
Övriga uppdrag:
Koncernchef i Quant
AB, Styrelseordförande i
Claremont AB

Beroende: Oberoende i
förhållande till såväl bolaget
och dess ledning som i
förhållande till bolagets större
aktieägare
Aktieinnehav (eget och
närstående): 5 500 B-aktier

Beroende: Oberoende i
förhållande till såväl bolaget
och dess ledning som i
förhållande till bolagets större
aktieägare
Aktieinnehav (eget och
närstående): 100 000
B-aktier

JENNI VIRNES
Ledamot
Född: 1974
Utbildning:
MSc. Industrial engineering
and Management.
Invalsår: 2016
Övriga uppdrag: Beroende: Oberoende i
förhållande till såväl bolaget
och dess ledning som i
förhållande till bolagets större
aktieägare
Aktieinnehav (eget och
närstående): -

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2017.
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KONCERNLEDNING

Koncernledning
HELENA HOLMGREN
Tillförordnad VD och
koncernchef

CHARLES JACKSSON
Regionchef,
Amerika-regionen

Född: 1976
Utbildning:
MBA
Anställd sedan: 2015

Född: 1963
Utbildning:
Fil. kand. i företagsekonomi
Anställd sedan: 2014

Aktieinnehav:
51 540 B-aktier
190 000 optioner *

Aktieinnehav:
12 893 B-aktier
380 000 optioner *

NILS HULTH
Säljchef Skandinavien
och Rest of the World

JOHAN
VON KONOW
Verksamhetschef,
forskning och utveckling

Född: 1971
Utbildning:
Fil. mag. i datavetenskap
Anställd sedan: 2006
Aktieinnehav:
40 000 B-aktier,
190 000 optioner *

Född: 1976
Utbildning:
Kandidatprogram i industriell
design
Anställd sedan: 2013
Aktieinnehav:
37 896 B-aktier

JÖRGEN
JOST AUF DER STROTH
Verksamhetschef, inköp,
tillverkning och logistik

ANNIKA
BLONDEAU HENRIKSSON
Interim ekonomi- och
finansdirektör

Född: 1964
Utbildning:
Master i elektronisk mekanik
Anställd sedan: 2018

Född: 1969
Utbildning:
Civilekonom
Anställd sedan: 2017 (interim)

Aktieinnehav: -

Aktieinnehav: -

* varje option ger rätt till en aktie
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