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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att effektivt och kontrollerat 
styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrningen i Hemsö baseras bland annat på 
aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter (räntebärande 
instrument) samt interna regler och riktlinjer. 

Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av samtliga 
bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en 
reglerad marknad. Hemsö har obligationer noterade på Nasdaq 
Stockholm och är därmed inte skyldigt att tillämpa Koden. Hemsö 
har dock valt att på frivillig grund tillämpa Kodens regler.

Hemsö har under året efterlevt tillämpliga börsregler och inga 
överträdelser har rapporterats.

Aktier och ägande
Aktiekapitalet i Hemsö uppgick vid årets slut till 1 000 010 kr, 
fördelat på totalt 100 001 000 aktier. Bolagets aktier ger rätt till en 
röst per aktie och medför motsvarande rätt till andel av bolagets 
tillgångar samt utdelning. Bolagstämman beslutar om utdelning. 

Hemsös ägare är Tredje AP-fonden (70 procent av aktiekapitalet 
och rösterna) samt Hemsö Intressenter AB (30 procent av aktie-
kapitalet och rösterna). Hemsö Intressenter AB ägs till lika delar  
av Tredje AP-fonden och AB Sagax.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Samtliga 
aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen 
och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman. 
Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. 
Vissa beslut, till exempel ändring av bolagsordningen, kräver enligt 
aktiebolagslagen kvalif cerad majoritet. 

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat utdel-
ning, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseord-
förande och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer. 

Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur 
många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. 

Årsstämman 2015
Årsstämman 2015 hölls den 23 april 2015 i Stockholm. Samtliga 
aktier var representerade. Räkenskaperna för 2014 fastställdes 
och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Beslut 
fattades också om val av styrelseledamöter, styrelseordförande 

och revisorer samt arvode till styrelse- och utskottsledamöter och 
revisorer. Mot bakgrund av att valberedningen inrättades i novem-
ber 2015, lämnade valberedningen inga förslag inför årsstämman 
2015, vilket är en avvikelse från Koden. Istället lades förslag inför 
stämman fram av huvudägaren. Med hänsyn till den begränsade 
ägarkretsen publiceras varken kallelse till bolagsstämma eller 
protokoll från bolagsstämma på bolagets webbplats.

Bolagsstämman har inte lämnat något bemyndigande till styrelsen 
att ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Extra bolagsstämmor
Tre extra bolagsstämmor har hållits 2015, den 30 mars, 13 november 
respektive 17 november. På stämman den 30 mars beslutades det 
om en nyemission. Den 13 november beslutades om instruktion för 
tillsättande av valberedning, principer för ersättning till ledande be-
fattningshavare samt en aktiesplit. På stämman den 17 november 
fattades beslut om att anta en ny bolagsordning.

Valberedning
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Hemsös valbered-
ning ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseord-
förande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden 
och övriga ledamöter, ersättning för utskottsarbete, arvode till 
bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till 
ändringar i valberedningens instruktion.
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Vid extra bolagsstämma den 13 november 2015 beslutades att 
valberedningen inför kommande årsstämmor ska utgöras av 
representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna samt 
styrelsens ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 
bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 31 
december 2015. För det fall den röstmässigt tredje största aktie-
ägaren inte önskar delta i valberedningens arbete ska valbered-
ningen bestå av representanter för de två största aktieägarna samt 
styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Pär Nuder  
(styrelsens ordförande), Peter Lindqvist, (Tredje AP-fonden), och 
Peter Larsen (Hemsö Intressenter AB).

Styrelsen
Enligt bolagsordningen ska Hemsös styrelse bestå av lägst tre och 
högst åtta ledamöter valda av årsstämman för en mandatperiod 
som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstäm-
man 2015 valdes sex ordinarie styrelseledamöter. Ingen represen-
tant för koncernledningen ingår i styrelsen och inga arbetstagar-
representanter eller suppleanter har utsetts till styrelsen. 

Styrelsens uppgifter innefattar bland annat att fastställa bolagets 
övergripande mål och strategier, affärsplan och budget, avge 
delårsrapporter, bokslut samt anta policyer. Styrelsen ska också 
följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den 
 fnansiella rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera 
bolagets verksamhet baserat på de fastställda målen och policyer 
som antagits av styrelsen. Slutligen fattar styrelsen även beslut om 
större investeringar samt organisations- och verksamhetsföränd-
ringar i bolaget. 

Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, Koden och styrelsens arbetsordning. Styrelsens 
övergripande ansvar kan inte delegeras men styrelsen kan utse 
utskott med uppgift att bereda och utvärdera frågor inför beslut i 
styrelsen. 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsearbetet 
som ska tillse att bolagets operativa arbete och bolagets ekono-
miska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens 
arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan 
styrelse och VD uppdateras och fastställs minst en gång per år.

Styrelsens arbete 
Styrelsens arbete följer i huvudsak en årlig cykel med ordinarie 
möten vid bestämda tidpunkter, anpassade till att styrelsen bland 
annat ska fastställa den fnansiella rapporteringen.

Vid de ordinarie mötena lämnar VD även allmän information om 
verksamheten, exempelvis kring viktiga händelser i verksamheten, 
uppföljning av affärsplanen, koncernens ekonomiska och fnan-
siella ställning, större pågående projekt och transaktioner samt 
koncernens fnansiering. Vanligtvis rapporterar också respektive 
ordförande i utskotten om utskottens arbete. Utöver ordinarie 
styrelsemöten hålls möten vid behov, till exempel när ett affärsbe-
slut kräver styrelsens godkännande. Under 2015 har åtta ordinarie 
styrelsemöten, inklusive konstituerande styrelsemöte, och 16 extra 
styrelsemöten genomförts. 

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ska i nära samarbete med VD följa bolagets 
resultat och fungera som ordförande på styrelsemöten. Ordföran-
den ansvarar för att övriga ledamöter får tillräcklig information för 
att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Ordföranden ansvarar 
även för utvärdering av både styrelsens och VDs arbete.

Styrelsens utvärdering
Styrelsens, liksom VDs, arbete utvärderas årligen i en systematisk 
och strukturerad process. Detta genomförs med hjälp av extern 
konsult och redovisas till styrelsen.

Utskott
Styrelsen har inom sig upprättat två beredande utskott, ersätt-
ningsutskottet och revisionsutskottet. Utskotten har ingen själv-
ständig beslutanderätt.

Revisionsutskott 
Revisionsutskottet har som uppgift att för styrelsens räkning lö-
pande följa och utvärdera revisorernas arbete. Revisionsutskottet 
ska även bereda frågor avseende revisorsval och arvode, bolagets 
redovisning och interna kontroll, riskhantering, extern revision och 
fnansiell information. 
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Revisionsutskottet har under året haft sex möten varav fyra ordinarie. 
I utskottet ingår  David Mindus (utskottets ordförande), Bengt Hell-
ström, Johan Thorell och Eva Eriksson (från och med oktober 2015).

Ersättningsutskott 
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrel-
sens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare, succes-
sionsplanering eller ersättarplanering, följa och utvärdera pågående 
och under året avslutade program för rörliga ersättningar samt 
följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet har under året haft  
två möten. I utskottet ingår Pär Nuder (utskottets ordförande),  
Eva Eriksson och Kerstin Hessius. 

Intern kontroll och uttalande 
 angående internrevision
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för den interna 
kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att uppnå en ända-
målsenlig och effektiv verksamhet, säkerställa tillförlitlig fnansiell 
rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad 
av tillämpliga lagar, regler, policyer och riktlinjer. Hemsös organi-
sation består totalt av 112 medarbetare i tre länder. All personal 
är anställd i moderbolaget med undantag för fem personer i 
de delägda Vitartes-bolagen, två anställda i Tyskland samt en i 
Finland. All fastighetsverksamhet bedrivs de sex segmenten Öst, 
Väst, Nord och Syd i Sverige samt Tyskland och Finland och genom 
de fastighetsägande dotterbolagen, medan fnansverksamheten 
bedrivs i moderbolaget. Detta medför att ekonomifunktionen utgör 
controllerfunktion gentemot förvaltningen i både Sverige, Finland 
och Tyskland samt gentemot fnansavdelningen. CFO och ekono-
michefen rapporterar även utan övrig lednings närvaro direkt till 
revisionsutskottet avseende iakttagelser och åtgärder avseende 
regelefterlevnad. Styrelsen har mot bakgrund av detta bedömt att 
det inte föreligger något behov av att införa en särskild gransk-
ningsfunktion (internrevision).

Kontrollmiljö
Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott som bland annat bereder 
frågor rörande intern kontroll av den fnansiella rapporteringen.  
Den interna kontrollen bygger på dokumenterade policyer, 
riktlinjer, processbeskrivningar, ansvarsfördelningar och arbetsför-
delningar såsom styrelsens arbetsordning, instruktion för VD med 
tillhörande delegationsordning och attestinstruktion, fnanspolicy 
och instruktion för ekonomisk rapportering. Efterlevnaden av 
dessa följs upp och utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i den 
fnansiella rapporteringen identiferas, analyseras och elimineras 
på en kontinuerlig basis genom nya eller ändrade riktlinjer för den 
interna kontrollen.

Riskbedömning
Riskbedömning och riskhantering fnns inbyggd i bolagets pro-
cesser. Olika metoder används för att värdera risker samt för att 
säkerställa att de relevanta risker som Hemsö är utsatt för hanteras 
i enlighet med fastställda policyer och riktlinjer. 

Kontrollaktiviteter
Styrelsen följer upp och utvärderar att den interna kontrollen 
avseende den fnansiella rapporteringen fungerar dels genom en 
instruktion för VD, dels genom att behandla rapporter, rekommen-
dationer och förslag till beslut och åtgärder från revisionsutskottet. 
Revisionsutskottet erhåller regelbundet statusrapporter över kon-
cernens interna kontroll avseende den fnansiella rapporteringen, 
bereder delårsrapporter, värderings- och redovisningsfrågor, risker 
i den fnansiella rapporteringen samt redovisningsprinciper inför 
styrelsemöten.

Information och kommunikation
Hemsös informationspolicy anger ramverket för hur kommunika-
tionsverksamheten ska bedrivas i Hemsö samt den övergripande 
ansvarsfördelningen gällande bolagets interna och externa infor-
mation. Informationspolicyn är utformad så att den ska följa svensk 
lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Styrelsens oberoende 

Närvaro ordinarie möten

Namn Invald år
Oberoende av 

bolaget
Oberoende av  

större aktieägare
Styrelse

Revisions- 
utskott

Ersättnings- 
utskott

Pär Nuder 2013 Ja Nej 8/8 – 2/2

Johan Thorell 2013 Ja Ja 8/8 4/4 –

Eva Eriksson 2013 Ja Ja 8/8 – 2/2

David Mindus 2009 Ja Nej 8/8 4/4 –

Bengt Hellström 2009 Ja Nej 8/8 4/4 –

Kerstin Hessius 2009 Ja Nej 7/8 – 2/2
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Styrning och uppföljning
Löpande uppföljning av verksamhet och resultat sker på flera nivåer 
i bolaget, såväl på fastighetsnivå som på koncernnivå. Resultatet 
analyseras av ansvariga inom förvaltningen och stabsfunktionerna. 
Avrapportering sker till VD, ledning och styrelse.

Styrelsen följer i anslutning till delårsrapporter upp den ekonomiska 
utvecklingen i förhållande till affärsplan, budget och prognos samt 
att beslutade investeringar följer plan.

VD och koncernledning
VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga 
driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbets-
ordningen för styrelsen och i VD-instruktionen. VD ansvar också 
för att upprätta rapporter och sammanställa information från 
ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet 
på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna avseende ekonomisk rapportering är VD 
ansvarig för fnansiell rapportering i Hemsö och ska följaktligen 
säkerställa att styrelsen fortlöpande erhåller tillräckligt med infor-
mation för att styrelsen ska kunna bedöma koncernens ekonomiska 
situation.

Vidare ska VD hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utveck-
lingen av Hemsös verksamhet, omsättningens utveckling, Hemsös 
resultat och ekonomiska ställning. VD ska även tillse att styrelsen 
erhåller information om viktigare händelser i verksamheten såsom 
förvärv och avyttringar, beslutade investeringar, marknadsaktivi-
teter samt andra strategiska initiativ. 

VD och övriga ledande befattningshavare presenteras på sid 45-47. 

Revisorer
Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn deltar 
på de styrelsemöten då bokslutskommuniké, årsredovisning och 
intern kontroll ska behandlas. Vid styrelsemötet går revisorn bland 
annat igenom den fnansiella informationen och diskuterar revi-
sionen med styrelseledamöterna utan att VD och andra ledande 
befattnings havare är närvarande. Bolagets revisor gör årligen 
en övergripande genomgång av den interna kontrollen som är 
relevant för hur bolaget upprättar fnansiella rapporter. Därutöver 
sker fördjupande granskningsinsatser inom väsentliga områden. 
Till revisorer har utsetts Ernst & Young AB med Mikael Ikonen som 
ansvarig auktoriserad revisor. 

Ersättning till styrelsen
Årsstämman 2015 beslutade att arvode ska utgå med 375 000 kronor 
till styrelsens ordförande samt 160 000 kronor till envar av övriga 
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dess ägare. 
Därutöver beslutade stämman att ersättning för utskottsarbete ska 
utgå med 35 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet 
och 22 500 kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet samt 

med 60 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och  
35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i utskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen lägga fram förslag till rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut på 
årsstämman. Sådana av bolagsstämman beslutade riktlinjer är 
endast tillämpliga på nya anställningsavtal ingångna mellan Hemsö 
och respektive ledande befattningshavare, varför det kan fnnas 
anställningsavtal som inte fullt ut följer de nu gällande riktlinjerna. 
Enligt beslut fattat på bolagsstämma den 13 november 2015 gäller 
följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen. Riktlinjerna 
överensstämmer med förslaget till riktlinjer för 2016 som beslutas 
på årsstämman.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är 
VD och övriga ledande befattningshavare (både inom och utom 
Sverige).

Ersättningsnivån skall vara rimlig och väl avvägd, den ska vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad 
befattningshavaren verkar utan att för den skull vara löneledande. 
Vidare ska ersättningsnivån vara ändamålsenlig och bidra till god 
etik och företagskultur. Den totala ersättningen skall utgöras av fast 
lön, övriga förmåner och pension. Rörlig lön utgår inte till VD eller 
övriga ledande befattningshavare inom Hemsö. Ledningens presta-
tion utvärderas regelbundet och resultatet används som utgångs-
punkt vid den årliga lönerevisionen. Det samlade värdet av övriga 
förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett 
begränsat värde. Pensionsförmånerna skall vara avgiftsbestämda, 
såvida de inte följer tillämplig förmånsbestämd kollektiv pensions-
plan. Hemsös åtagande begränsas i detta fall till att betala avtalad 
premie till försäkringsbolag som tillhandahåller en pensionsförsäk-
ring. Avgifter inbetalas endast så länge den anställde är anställd 
av Hemsö. VD har en särskild premiebaserad pensionsavsättning 
motsvarande 30 procent av pensionsmedförande lön. I denna 
premie ska även sjukförsäkring inkluderas. För övriga ledande 
befattningshavare gäller Alecta. 

För samtliga ledande befattningshavare exklusive VD ska kollektiv-
avtalets regler avseende uppsägning gälla dock med en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader. Villkor för uppsägning för VD 
regleras i anställningsavtalet och är sex månaders ömsesidig upp-
sägningstid. Dessutom fnns ett tolv månaders avgångsvederlag för 
VD vilket är avräkningsbart. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av 
bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall fnns 
särskilda skäl för det. Ytterligare information avseende ersättning 
till styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare. 
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