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bolagstyrningssystem är vår högsta 
prioritet.	En	god	bolagstyrning	utgör	
grunden för våra beslutsfattar- och 
kontrollprocesser.	 
HANS	ECKERSTRÖM
Styrelsens ordförande

BOLAGSSTYRNING
Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i 

Nobiakoncernen. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, 
bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Nobia tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) sedan juli 2005 och för 
2019	har	bolaget	ingen	avvikelse	att	rapportera.	Vidare	tillämpar	Nobia	årsre-
dovisningslagen	för	hur	bolaget	rapporterar	sitt	arbete	inom	bolagsstyrning.	

Nobia följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fort-
löpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägare 
och	andra	intressenter.	Upplysningsvis	noteras	att	det	varken	har	förekom-
mit några överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktie-
marknaden	enligt	beslut	av	Nasdaq	Stockholms	disciplinnämnd	eller	utta-
lande	av	Aktiemarknadsnämnden. 

Följande	information	finns	finns	tillgängligt	på	www.nobia.com
• Nobias bolagsordning
• Uppträdandekod 
• Bolagstyrningsrapporter sedan 2009 
• Information från Nobia’s bolagsstämma

ÅRSSTÄMMAN 2019
Aktieägarnas rätt att besluta i Nobias angelägenheter utövas vid bolags-
stämma.	Kallelse	till	bolagsstämma	sker	i	enlighet	med	aktiebolagslagen	
och	bolagsordningen.	
Årsstämma	2019	hölls	den	2	maj	på	Lundqvist	&	Lindqvist	Klara	Strand	

Konferens,	Klarabergsviadukten	90	i	Stockholm.	Vid	årsstämman	2019	
deltog 161 aktieägare som representerade 72  procent av aktierna och 
rösterna	i	Nobia.	Vid	stämman	närvarade	styrelsen,	medlemmar	i	kon-
cernledningen	och	revisor.	Till	ordförande	för	stämman	valdes	Hans	Ecker-
ström,	styrelsens	ordförande.	

Årsstämman	fattade	bland	annat	beslut	om:	
• att i enlighet med styrelsens förslag betala ut en utdelning till aktieägarna 

om 4,00 kronor per aktie,
• att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma,
• arvode till styrelsen, styrelsens ordförande, revisionsutskottets ordfö-

rande och ledamot, 
• omval av Hans Eckerström till styrelsens ordförande samt omval av sty-

relseledamöterna Nora Føridal Larssen, Stefan Jacobsson, Jill Little och 
George	Adams.	Lilian	Fossum	Biner,	Christina	Stål	och	Ricard	Wennerk-
lint hade undanbett sig omval, 

• val av Marlene Forsell som ny ledamot i styrelsen,
• omval av Deloitte AB som revisor, med Daniel de Paula som huvudan-

svarig revisor, 
• principerna och riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor 

för VD och övriga ledande befattningshavare, 
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• antagande av ett nytt prestationsaktieprogram,
• ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till årsstämman 
2020	besluta	om	förvärv	och	överlåtelse	av	egna	aktier.	

Det	fullständiga	protokollet	från	årsstämman	återfinns	på	Nobias	webb-	
plats.

Enskilda aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på års- 
stämma kan begära detta i god tid före stämman hos Nobias styrelse 
under	särskild	adress	som	publiceras	på	koncernens	webbplats.

1  AKTIEÄGARE GENOM BOLAGSSTÄMMA
Nobia är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under den svenska aktiebo-
lagslagen,	Nasdaq	Stockholms	regelverk	för	emittenter,	Svensk	kod	för	bolag-
styrning	och	företagets	bolagsordning.	Aktieägarnas	inflytande	utövas		via	
bolagsstämman	som	är	Nobias	högsta	beslutande	organ.	Nobia	har	en	typ	
av	aktieslag	där	varje	aktie	motsvarar	en	röst	vid	bolagsstämman.	Ytterligare	
information	om	Nobia	aktien	och	ägarstrukturen	återfinns	på	sidorna	110-
111.		Årstämman	beslutar	om	bolagsordningen	och	på	årsstämman,	som	är	den	
årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens 
ordförande	och	revisor,	samt	beslutar	om	deras	arvoden.	Vidare	beslutar	års-
stämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition 
beträffande bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelse-
ledamöterna	och	VD.	Årsstämman	beslutar	även	om	valberedningens	tillsät-
tande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och andra anställ-
ningsvillkor	för	VD,	och	övriga	ledande	befattningshavare.

2  VALBEREDNING
Enligt den instruktion för valberedningen i Nobia som antogs vid årsstäm-
man 2015, väljs ledamöter och ordförande i valberedningen på årsstämma 
för	tiden	intill	slutet	av	nästföljande	årsstämma.	

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter representerande större 
aktieägare	i	bolaget.	Valberedningens	ordförande	är	sammankallande	till	
valberedningens	första	sammanträde.	Valberedningen	har	rätt	att	utse	två	
ytterligare	adjungerande	ledamöter.	Adjungerad	ledamot	ska	hjälpa	val-
beredningen	med	att	utföra	dess	uppdrag	men	har	inte	rösträtt.	Styrel-

sens ordförande får ingå i valberedningen endast som adjungerad leda-
mot.	Valberedningen	bör	enligt	Koden	ledas	av	en	ägarrepresentant.	Av	den	
av årsstämman antagna instruktionen för valberedningen följer vidare att 
valberedningens uppgifter är att till årsstämman lämna förslag till val av sty-
relseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode 
och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, val 
av	ordförande	vid	årsstämma,	samt	val	av	ledamöter	till	valberedningen.	

Av Koden följer att valberedningen, i sitt förslag till styrelse, särskilt ska 
beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att 
eftersträva	en	jämn	könsfördelning.	Koden	innehåller	vissa	krav	beträf-
fande	styrelsens	sammansättning.	Styrelsen	ska	ha	en	med	hänsyn	till	bola-
gets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 
sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolags-
stämmovalda	ledamöternas	kompetens,	erfarenhet	och	bakgrund.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de upp-
gifter	som	enligt	Koden	ankommer	på	valberedningen.

I enlighet med det beslut som antogs vid årsstämman 2019 har valbered- 
ningen	inför	årsstämman	2020	bestått	av	följande	ledamöter:	

Valberedning inför årsstämman 2020
Namn/representant Andel av röster, 20191231

Peter Hofvenstam (ordförande)  
representerande Nordstjernan 24,9%
Ricard Wennerklint  
representerande If Skadeförsäkring 10,7%
Mats	Gustavsson	 
representerande Lannebo fonder 4.6%
Arne Lööw  
representerande Fjärde AP-fonden 7,4%
Summa 47.6%

Ledamöterna i valberedningen representerar cirka 48 procent av aktierna 
och	rösterna	i	bolaget.	Någon	ersättning	till	ledamöterna	utgår	ej.

Valberedningen har haft 6 protokollförda sammanträden inför årsstäm-
man	2020.	

ÖVERSIKT AV STYRNINGEN I NOBIA

Exempel på viktiga externa regelverk:

• Aktiebolagslagen
• Årsredovisningslagen och IFRS
• Nasdaq	Stockholms	regelverk	för	emittenter
• Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
• Svensk kod för bolagsstyrning,
• Modern Slavery Act

Exempel på frivilliga åtaganden:

• FN:s	Globala	mål	för	hållbar	utveckling
• FN:s	initiativ	Global	Compact
• CDP Skogsvård & Klimatförändringar
• Hållbarhetsredovisning	enligt	Global	Reporting	Initiative

Exempel på viktiga interna regelverk:

• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning samt instruktioner  

till verkställande direktören
• Revisionsutskottets arbetsordning
• Nobia Financial & Accounting Manual
• Processer för riskhantering
• Hållbarhetsstrategi
• Uppförandekod
• Leverantörsuppförandekod
• Miljö- och klimatpolicy
• Policy för hållbart skogsbruk
• Modern Slavery statement
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Valberedningens arbete har med utgångspunkt i bolagets strategi och 
prioriteringar genomfört en utvärdering av resultatet av styrelsens egna 
utvärdering, dess storlek och sammansättning samt frågan om val av revi-
sor.	Valberedningen	genomför	intervjuer	och	erhåller	information	från	sty-
relsens ordförande samt övriga styrelseledamöter och koncernchefen gäl-
lande	arbetet	i	styrelsen.	Valberedningen	har	i	sitt	arbete	tillämpat	regel	4.1	
i	Svensk	kod	för	bolagsstyrning	som	sin	mångfaldspolicy.	Valberedningen	
utvärderar årligen sin instruktion och lämnar vid behov förslag till föränd-
ringar	till	årsstämman.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 framgår av kallelsen till 
årsstämman,	vilken	publicerades	på	Nobias	webbplats	den	3	april.

Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag 
via	post	till:	Nobia	AB,	Valberedningen,	Blekholmsterassen	30	E7,	111	64	
Stockholm.

3  REVISOR
Årsstämman utser revisor som granskar årsredovisning och koncernredo-
visning,	styrelsens	och	VD:s	förvaltning,	årsredovisning	och	bokföring	för	
dotterföretag,	samt	avger	revisionsberättelse.	

Vid årsstämman 2019 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB till revi-
sorer	för	tiden	intill	slutet	av	årsstämman	2020.	Huvudansvarig	revisor	är	
auktoriserad	revisor	Daniel	de	Paula.	

Valberedningens förslag till revisionsbolag samt huvudansvarig revisor 
inför årsstämman 2020 framgår av kallelsen till årsstämman, vilken public-
erades	på	Nobias	webbplats	den	3	april.	Nobias	köp	av	tjänster	från	Delo-
itte,	utöver	revision,	framgår	av	Not	6.

4  STYRELSEN
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter.	Styrelsen	ska	löpande	bedöma	bolagets	och	koncernens	
ekonomiska situation och tillse att bolagets organisation är utformad så att 
finansiella	rapporteringen,	medelsförvaltningen	och	bolagets	ekonomiska	
förhållanden	i	övrigt	kontrolleras	på	ett	betryggande	sätt.	 

   Enligt Nobias bolagsordning ska styrelsen, till den del den utses av 
bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre 
suppleanter.	Högst	en	stämmovald	styrelseledamot	får	arbeta	i	bolagets	
ledning	eller	i	ledningen	av	bolagets	dotterföretag.	Vidare	ska	en	majoritet	
av de stämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget 
och	bolagsledningen.	

Vid årsstämman 2019 beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter 
utan	suppleanter.	I	samband	med	att	Morten	Falkenberg	i	september	2019	
lämnade posten som VD och koncernchef valde han även att avgå som sty-
relseledamot	vilket	förde	med	sig	att	en	plats	i	styrelsen	varit	vakant.	I	sty-
relsen ingår representanter från arbetstagarnas organisationer, i enlighet 
med	lagen	om	styrelserepresentation	för	privatanställda.

Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till Nobias verksam-
het, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning 
präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämmovalda ledamö-
ternas kompentens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördel-
ning	ska	eftersträvas.	Andelen	kvinnor	i	styrelsen	uppgår	till	tre	av	sex	års-
stämmovalda ledamöter1) ,	det	vill	säga	50	procent.	Kraven	i	Svensk	kod	för	
bolagsstyrning	på	könsfördelning	har	bedömts	bli	uppfyllda.

Nobias styrelse uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning krav på att majori-
teten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till Nobia 
och bolagsledningen, samt att minst 4 av dessa även är obero ende i förhål-
lande	till	Nobias	större	aktieägare.	Andra	tjänstemän	i	bolaget	deltar	i	sty-
relsens sammanträden som föredragande och koncernens ekonomi- och 
finansdirektör	har	under	hela	året	tjänstgjort	som	styrelsens	sekreterare.

En presentation av styrelseledamöterna samt deras närvaro på möten 
återfinns	på	sidorna	106-107.	

Styrelsens arbete 2019
Styrelsens arbete regleras av den arbetsordning som styrelsen årligen fast-
ställer samt genom instruktionen rörande arbetsfördelningen mellan styrel-
sen	och	verkställande	direktören.	Vidare	följer	styrelsen	en	föredragnings-

STYRELSENS OCH UTSKOTTENS ARBETET ÅRSPLANERING 2019
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E 2019-02-05  
Helårsbokslut samt 
bokslutskommuniké,
Vinstdisposition, 
Hållbarhetsfrågor, 
Förslag årsstämma, 
VD:s	ersättning,	
Struktur frågor, 
Brexit.

2019-05-02  
Delårsrapport första 
kvartalet,  Uppdate-
ring från VD,  Stra-
tegi samt Brexit 

Konstiturerande sty-
relsemöte och val  av 
utskottsledamöter

2019-06-13  
Rapport från 
 styrelsens utskott, 
rapport från VD, 
strukturfrågor, 
 globala och lokala 
 tillväxtinitiativ och 
investeringar.

2019-07-19  
Delårsrapport
andra kvartalet, Rap-
port från  VD och 
investeringar.

2019-09-12  
Rapport från VD, 
 uppdatering digi-
talisering, upp-
förandekoden, 
strukturfrågor.	Verk-
samhetsbesök i Tida-
holm.	

Fastställande styrel-
sens arbetsordning,  
och väsentliga poli-
cyer, Firmateckning

2019-10-23  
Delårsrapport 
tredje kvartalet, 
Avrapportering från 
revisorn, rapport 
från VD,  Strukturf-
rågor samt strategisk 
plan 2020-

 2019-11-26
Strukturfrågor och 
investeringsbeslut

2019-12-03  
Styrelsemöte.	Preliminärt	
Inriktnings beslut avseende 
ny	fabrik.	

2019-12-04  
Styrelsemöte.	Slutligt	
inriktningsbeslut avseende 
ny	fabrik.
 
2019-12-06  
Rapport från styrelsens 
utskott, rapport från VD, 
Budget samt strategisk 
plan	2020-.
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T 2019-01-30   
Helårsbokslut samt 
bokslutskommuniké,
Vinstdisposition, 
Redovisnings frågor, 
Rapport och pre-
sentation från den 
externa revsiorn

2019-04-30  
Delårsrapport 
första kvartalet, 
Redovisnings frågor,

Riskhantering, revi-
sorns revisionsplan, 
rapportering Uppfö-
randekod.

. 2019-07-18  
Delårsrapport
andra kvartalet, 
Redovisnings frågor, 

Uppdatering och 
avrapportering Intern 
Kontroll	frågor.

2019-10-22  
Delårsrapport 
tredje kvartalet, 
Redovisningsfrå-
gor, Rapport och 
presentation från 
den externa revsi-
orn,	Genomgång	av	
Gruppens	försäk-
ringsparaply.

2019-12-04  
Redovisningsfrågor, Rap-
portering från Intern 
 Kontroll samt uppdatering 
riskhantering
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T 2019-01-28 

Principer och utfall 
för  ersättning, princi-
per för långsiktig  
och årlig rörlig lön, 
utfall av årliga rör-
liga löner 2018,  VD 
lön	2019.

2019-11-04  
Aktieägardirekti-
vet, Bonusprinciper 
2020, utvärdering av 
prestationsprogram-
met	(LTI)	2019.
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plan med fasta punkter för styrelsemöten såsom affärsläge, investeringar, 
budget,	delårs-	och	årsbokslut.	Ordföranden	leder	och	fördelar	styrelsear-
betet samt ser till att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagord-
ningen	blir	behandlade.	

Under verksamhetsåret 2019 hade styrelsen 10 sammanträden inklu-
sive	ett	konstituerande	styrelsemöte.	Styrelsebeslut	har	fattats	enhälligt	
utom vid ett tillfälle då en av arbetstagarrepresentanterna var av avvikande 
mening	avseende	inriktningsbeslutet	av	den	nya	svenska	fabriken.	Ett	av	sty-
relsemötena hölls i Tidaholm och var en kombinerad styrelse och studie-
resa	där	lokala	ledningen	fick	tillfälle	att	presentera	sin	verksamhet	i	mer	
detalj.
Bolagets	externa	revisorer	deltar	vid	tre	möten	i	revisionsutskottet.	Sty-

relsen har löpande under året regelbundna genomgångar med revisorn, 
följande	punkter	har	behandlats	i	2019:
• Vid ett tillfälle avhandlades i första hand planeringen av årets revision, 
• Resultatet från den översiktliga granskingen av det tredje kvartalet, samt 

granskning av processer för intern kontroll och affärskritiska system rap-
porterades, 

• Avrapportering i samband med fastställande av årsbokslutet, 

• Vidare informerar revisorerna årligen för övriga uppdrag som utförts av 
revisorernas	firma,

Revisorn	har	därutöver	träffat	styrelsen	utan	ledningens	närvaro.
Utvärdering av styrelsens arbete och sammansättning har genomförts 

för	2019.	En	medlem	av	styrelsen	har	ställt	ett	antal	frågor	som	underlag-
för	en	utvärdering	och	diskussion	med	ordföranden.	Resultatet	av	utvär-
deringen	har	redovisats	för	valberedningen.	Styrelsen	utvärderar	även	VD	
löpande	under	året.	Styrelsen	har	också	utvärderat	revisionsutskottet.	
Någon	renodlad	internrevisionsfunktion	finns	idag	inte	upprättad	inom	

Nobia.	Styrelsen	har	prövat	frågan	och	bedömt	att	befintliga	strukturer	för	
uppföljning	och	utvärdering	ger	ett	tillfredsställande	underlag.	För	vissa	speci-
algranskningar	kan	också	externa	insatser	göras.	Beslutet	omprövas	årligen.

5  REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet företräder styrelsen med att bland annat övervaka pro-
cesserna kring att säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen, risk-
hantering och intern kontroll samt biträder valberedningen med förslag till 
val	av	revisor.	Dessutom	ska	utskottet	informera	styrelsen	om	resultatet	
av den externa revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den 
finansiella	rapporteringens	tillförlitlighet.	I	revisionsutskottets	uppgifter	
ingår även att granska interna kontrollrapporter som sammanställs av kon-
cernens	funktion	för	intern	kontroll.	Revisionsutskottet	har	också	till	upp-
gift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och 
revisorsarvoden.
Revisionsutskottet	består	av	två	styrelseledamöter:	Marlene	Forsell	

(ordförande)	och	Nora	Førisdal	Larssen.	De	externa	revisorerna	rappor-	
terar	till	utskottet	vid	tre	ordinarie	möten.	Minst	fyra	möten	hålls	per	år	
och	ytterligare	sammanträden	hålls	vid	behov.

Under 2019 höll revisionsutskottet fem möten och revisorerna del-
tog	i	tre	av	dessa	möten.	Återkommande	ämnen	som	normalt	behandlas	i	
utskottet	är:	
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 tillväxtinitiativ och 
investeringar.

2019-07-19  
Delårsrapport
andra kvartalet, Rap-
port från  VD och 
investeringar.

2019-09-12  
Rapport från VD, 
 uppdatering digi-
talisering, upp-
förandekoden, 
strukturfrågor.	Verk-
samhetsbesök i Tida-
holm.	

Fastställande styrel-
sens arbetsordning,  
och väsentliga poli-
cyer, Firmateckning

2019-10-23  
Delårsrapport 
tredje kvartalet, 
Avrapportering från 
revisorn, rapport 
från VD,  Strukturf-
rågor samt strategisk 
plan 2020-

 2019-11-26
Strukturfrågor och 
investeringsbeslut

2019-12-03  
Styrelsemöte.	Preliminärt	
Inriktnings beslut avseende 
ny	fabrik.	

2019-12-04  
Styrelsemöte.	Slutligt	
inriktningsbeslut avseende 
ny	fabrik.
 
2019-12-06  
Rapport från styrelsens 
utskott, rapport från VD, 
Budget samt strategisk 
plan	2020-.

R
E

V
IS

IO
N

S
-

U
T

S
K

O
T

T
E

T 2019-01-30   
Helårsbokslut samt 
bokslutskommuniké,
Vinstdisposition, 
Redovisnings frågor, 
Rapport och pre-
sentation från den 
externa revsiorn

2019-04-30  
Delårsrapport 
första kvartalet, 
Redovisnings frågor,

Riskhantering, revi-
sorns revisionsplan, 
rapportering Uppfö-
randekod.

. 2019-07-18  
Delårsrapport
andra kvartalet, 
Redovisnings frågor, 

Uppdatering och 
avrapportering Intern 
Kontroll	frågor.

2019-10-22  
Delårsrapport 
tredje kvartalet, 
Redovisningsfrå-
gor, Rapport och 
presentation från 
den externa revsi-
orn,	Genomgång	av	
Gruppens	försäk-
ringsparaply.

2019-12-04  
Redovisningsfrågor, Rap-
portering från Intern 
 Kontroll samt uppdatering 
riskhantering

E
R

S
Ä

T
T

N
IN

G
S

-
U

T
S

K
O

T
T

E
T 2019-01-28 

Principer och utfall 
för  ersättning, princi-
per för långsiktig  
och årlig rörlig lön, 
utfall av årliga rör-
liga löner 2018,  VD 
lön	2019.

2019-11-04  
Aktieägardirekti-
vet, Bonusprinciper 
2020, utvärdering av 
prestationsprogram-
met	(LTI)	2019.

1)	Exklusive	Morten	Falkenberg	som	avgick	från	styrelsen	2	september	2019.

 
ANDELEN MÄN OCH  
KVINNOR I STYRELSEN, %

Kvinnor, 50 
Män, 50

 
NATIONALITET  
I STYRELSEN, %

Svensk, 50

Engelsk, 33 

Norsk, 17
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• Övervakning av finansiella rapporteringsrutiner hänförliga till årsbokslut 
och granskning av redovisningsprinciper avseende finansiell rapportering 
(bland annat IFRS 16), 

• Kvartalsrapporter, finansrapporter,
• Arbetsplan för och löpande rapportering från funktionen  

för Intern Kontroll,
• Granskning av bolagsstyrningsrapporten och extern hållbarhetsrappor-

tering,
• Riskhantering såsom granskning av risker och övervakning av hantering 

av verksamhetsrisker, processer och rapportering,
• Granskning av vissa koncernpolicyer innan beslut fattas av styrelsen,
• Rapporter avseende misstänkta förseelser mot uppförandekoden  

genom Speak-up, Nobias visselblåsarssystem

Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revi-
sionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla 
styrelseledamöter och för revisorerna. Koncernens ekonomi- och finans-
direktör och Chef för intern kontroll har deltagit i revisionsutskottets sam-
manträden. Respektive styrelseledamots deltagande visas i tabellen på 
sidan 106-107.

6  ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott vilket under peri-
oden från årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020 består av Hans Eck-
erström (styrelsens ordförande) och Nora Førisdal Larssen.

Utskottets uppgift är att ta fram förslag till styrelsen avseende VD:s kompen-
sation och anställningsvillkor. Utskottet har även till uppgift att ta ställning till 
VD:s förslag till kompensation och andra anställningsvillkor för de chefer som 
raporterar till VD. Utskottet bereder vidare förslaget till årsstämman avseende 
principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattnings-
havare samt följer och utvärderar pågående och under året avslutade program 
för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt genomförandet av 
bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha-
vare. Utskottet har under året haft två sammanträden.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som rörlig lönedel. 
Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 40 
procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan uppgå 
till maximalt 65 procent av fast årslön. Undantag kan även göras för andra 
ledande befattningshavare efter beslut  i  styrelsen. Den rörliga lönedelen 
fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis koncernens resultat, resul-
tat i den enhet man ansvarar för och individuella/kvantitativa mål. Den rör-
liga lönedelen baseras på en intjäningsperiod om ett år. Målen för VD fast- 
ställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter 
tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott.

Sedan 2005 har Nobia, enligt beslut på respektive årsstämma, genom-
fört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa prestations- 
aktieprogram beskrivs närmare i förvaltningsberättelsens ekonomiska 
översikt på sidorna 46-51. Ledande befattningshavares ersättningar och 
förmåner redovisas i Not 4 på sidorna 79-80. 

KONCERNLEDNING 
Koncernchefen ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och sam-
ordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till kon-

cernchefen och andra beslut fattade av styrelsen. Vid utgången av 2019 
bestod koncernledningen av 12 personer. För ytterligare information om 
koncernledningen, se sidorna 108-109. Koncernledningen sammanträder 
regelbundet enligt ett fastställd schema. Mötena ägnas åt uppföljning av 
strategisk och verksamhetsmässig utveckling, större förändringsprogram, 
risker samt andra frågor av strategisk art och av betydelse för koncernen 
i sin helhet. VD och ekonomi- och finansdirektören träffar därutöver led-
ningen för varje kommersiell affärsenhet flertalet gånger per år vid lokala 
ledningsgruppsmöten.

HÅLLBARHETSSTYRNING
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och drivs på 
olika nivåer, från styrelsens godkännande av koncernövergripande poli-
cys och principer till operativ översyn, riskanalys och målinriktat arbete i 
våra affärsenheter. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela bolagets verk-
samhet och alla medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet. Nobias 
engagemang och åtagande har implementerats i ramverk och arbetspro-
cesser. Läs vidare på sidorna 36 - 45 och 114-115.

REVISORER
Vid årsstämman 2019 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB till revisorer 
för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är aukto-
riserad revisor Daniel de Paula. Valberedningens förslag till revisionsbolag 
samt huvudansvarig revisor inför årsstämman 2020 framgår av kallelsen till 
årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 3 april. Reviso-
rernas interaktion med styrelsen har beskrivits ovan. Nobias köp av tjäns-
ter från Deloitte, utöver revision, framgår av Not 6, sidan 82.

REVISORS YTTRANDE OM 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN 
Till bolagsstämman i Nobia AB (publ) organisationsnummer 556528-2752.

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räken-
skapsåret 2019 på sidorna 105-109 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt min-
dre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalan-
den.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 
kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 
§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm 3 april 2020
Deloitte AB

Daniel de Paula
Auktoriserad revisor
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