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Svensk kod för bolagsstyrning ska 
tillämpas av samtliga bolag vars 
aktier eller depåbevis är upptagna 
till handel på en reglerad marknad. 
Med endast obligationer noterade 
på Nasdaq Stockholm är Hemsö inte 
skyldigt att tillämpa Svensk kod för 
bolagsstyrning.

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. Bolagsstämman beslutar 
om utdelning. 

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, Regelverk för emittenter (räntebärande instrument)  
på de marknadsplatser där Hemsö är noterat, policyer samt interna regler 
och riktlinjer.

Hemsös ägare är Tredje AP-fonden 
(70 procent av aktiekapitalet och 
rösterna) samt Hemsö Intressenter 
AB (30 procent av aktiekapitalet och 
rösterna). Hemsö Intressenter AB 
ägs till 50 procent vardera 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 ex-
empel ändring av  bolagsordningen, 

kräver enligt aktiebolagslagen kvalifi-
cerad majoritet.

Årsstämma ska hållas inom sex 
månader efter räkenskapsårets ut-
gång. Vid årsstämman prövas frågor 
avseende bland annat utdelning, 
fastställande av resultat- och balans-
räkning, ansvarsfrihet för styrelse-
ledamöterna och vd, val av styrelse-
ledamöter, styrelseordförande 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 2018 
Årsstämman 2018 hölls den 26 april 
2018 i Stockholm. Samtliga aktier var 
representerade. Räkenskaperna för 
2017 fastställdes och styrelseleda-
möterna och vd beviljades ansvars-
frihet. Beslut fattades också om val 
av styrelseledamöter, styrelseordfö-
rande och revisorer samt arvode till 
styrelse- och utskottsledamöter och 
revisorer. 

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

Extra bolagsstämmor 
Ingen extra bolagsstämma hölls 
under 2018.

Styrelsen 
Styrelsens uppgifter innefattar bland 
annat att fastställa bolagets övergri-
pande mål och strategier, affärsplan 
och budget, avge delårsrapporter, 
bokslut samt anta policier. Styrel-
sen ska också följa den ekonomiska 
utvecklingen, säkerställa kvaliteten 
i den finansiella rapporteringen och 

Vd och 
koncernledning

Ersättningsutskott

Interna 
styrsystem och 
internkontroll

Revisionsutskott Styrelse

Revisor Bolagsstämma

Aktieägare



internkontrollen samt utvärdera 
bolagets verksamhet baserat på de 
fastställda målen och policyer som 
antagits av styrelsen. Slutligen fattar 
styrelsen även beslut om större in-
vesteringar samt organisations- och 
verksamhetsförändringar i bolaget.

Styrelsens arbete regleras av bland 
annat aktiebolagslagen, bolagsord-
ningen 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 ar-
betsordning för styrelsearbetet som 
ska tillse att bolagets operativa arbe-
te och bolagets ekonomiska förhål-
lande kontrolleras på ett betryggan-
de 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 fast-
ställa den finansiella rapporteringen. 

Vid de ordinarie mötena lämnar 
vd även allmän information om 
verksamheten, kring exempelvis 
viktiga händelser i verksamheten, 
uppföljning av affärsplanen, kon-
cernens ekonomiska och finansiella 
ställning, större pågående projekt 
och transaktioner samt vid behov 
koncernens finansiering. Utöver 
ordinarie styrelsemöten hålls även 
extra möten vid behov, till exempel 
när ett affärsbeslut kräver styrelsens 
godkännande. Under 2018 har sju 
ordinarie styrelsemöten (inklusive 
konstituerande styrelsemöte) och 
två extra styrelsemöten genomförts.

Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande ska i nära 
samarbete med vd övervaka 
bolagets resultat och fungera som 
ordförande på styrelsemöten. 
Ordföranden ansvarar för att övriga 
ledamöter får tillräcklig information 
för att utföra sitt arbete på ett effek-
tivt sätt. Ordföranden ansvarar även 
för utvärdering av både styrelsens 
och vd:s arbete.

Styrelsens utvärdering
Styrelsens och vd:s arbete utvär-
deras årligen i en systematisk och 
strukturerad process. Detta genom-
förs med hjälp av extern konsult och 
redovisas till styrelsen.

Utskott 
Styrelsen har inom sig upprättat 
två beredande utskott, ersättnings-
utskottet och revisionsutskottet. 
Utskotten har ingen självständig 
beslutanderätt.
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• Bokslutskommuniké
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• Förslag till utdelning
• Förberedelser inför årsstämman
• Styrdokument

• Kvartalsrapport första kvartalet
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• Styrelsens och utskottens arbets-
 ordningar, VD-instruktion, policys
• Ledamöter till revisions- respektive  
 ersättningsutskott
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 omvärldsdiskussion

• Kvartalsrapport tredje kvartalet
• Organisationsdiskussion

• Budget och affärsplan
• Utvärderingar av bland annat internkontroll,  
 styrelsens arbete, VD och koncernledning
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Styrelsens sammansättning

 
Namn

 
Invald år

Oberoende av  
bolaget

Oberoende av  
större aktieägare

 
Styrelse

 
Revisionsutskott

 
Ersättningsutskott

Pär Nuder 2013 Ja Nej 9/9 – 2/2
Johan Thorell 2013 Ja Ja 9/9 3/3 –
David Mindus 2009 Ja Nej 8/9 3/3 2/2
Bengt Hellström 2009 Ja Nej 9/9 3/3 –
Kerstin Hessius 2009 Ja Nej 9/9 – 2/2
Åsa Bergström 2017 Ja Ja 9/9 3/3 –

Revisionsutskott 
Revisionsutskottet har som uppgift 
att för styrelsens räkning löpande 
följa och utvärdera revisorernas 
arbete. Revisionsutskottet ska även 
bereda frågor avseende revisorsval 
och arvode, bolagets redovisning 
och interna kontroll, riskhantering, 
extern revision och finansiell  
information. 

Revisionsutskottet har under året 
haft tre möten. I utskottet ingår 
 David Mindus (utskottets ordföran-
de), Bengt Hellström, Johan Thorell 
och Åsa Bergström. 

Ersättningsutskott 
Ersättningsutskottets huvudsakliga 
uppgifter är att bereda styrelsens 
beslut i frågor om ersättnings-
principer, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för vd och ledande 
befattningshavare, successionspla-
nering, följa och utvärdera pågående 
och under året avslutade program 
för rörliga ersättningar samt följa och 
utvärdera tillämpningen av riktlinjer 
för ersättningar till ledande befatt-
ningshavare. 

Ersättningsutskottet har under året 
haft två möten. I utskottet ingår 
Pär Nuder (utskottets ordförande), 
Kerstin Hessius och David Mindus.

Styrelsens sammansättning 
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 årsstäm-
ma. Vid årsstämman 2018 valdes sex 
ordinarie styrelseledamöter. Ingen 
representant för koncernledningen 

ingår i styrelsen och inga arbetsta-
garrepresentanter eller suppleanter 
har utsetts till styrelsen. Styrelsen 
presenteras på sid 87. 
 
Ersättning till styrelsen 
Årsstämman beslutar om ersättning 
till styrelsen. Styrelsearvode inklu-
sive utskottsarvode utgår inte till 
ledamot som är anställd hos någon 
av bolagets ägare. Kerstin Hessius 
och Bengt Hellström är anställda av 
Tredje AP-fonden och David Mindus 
är anställd av AB Sagax. Årsstäm-
man 2018 beslutade att arvode ska 
utgå med 450 000 (385 000 kr) till 
styrelsens ordförande samt 200 000 
(170 000 kr) till envar av övriga sty-
relseledamöter. Därutöver beslutade 
stämman att ersättning för utskotts-
arbete ska utgå med 40 000  
(35 000 kr) till ordföranden för  
ersättningsutskottet och 30 000  
(22 500 kr) till envar av övriga leda-
möter i utskottet samt med  
100 000 (60 000 kr) till ordföranden 
för revisionsutskottet och 50 000   
(35 000 kr) till envar av övriga leda-
möter i utskottet. 
 
Vd och koncernledning 
Vd ansvarar för bolagets löpande 
förvaltning och den dagliga driften. 
Arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och vd anges i arbetsordningen för 
styrelsen och i vd-instruktionen. 
Vd ansvarar också för att upprät-
ta rapporter och sammanställa 
information från ledningen inför 
styrelsemöten och är föredragande 
av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna avseende 
ekonomisk rapportering är vd 
ansvarig för finansiell rapportering i 

Hemsö och ska följaktligen säkerstäl-
la att styrelsen fortlöpande erhåller 
tillräckligt med information för att 
styrelsen ska kunna bedöma koncer-
nens ekonomiska situation.

Vidare ska vd hålla styrelsen konti-
nuerligt informerad om utvecklingen 
av Hemsös verksamhet, resultat 
och ekonomiska ställning. Vd ska 
även tillse att styrelsen erhåller 
information om viktigare händelser 
i verksamheten såsom förvärv och 
avyttringar, beslutade investeringar, 
marknadsaktiviteter samt andra 
strategiska initiativ. Vd och övriga 
ledande befattningshavare presente-
ras på sid 88–89.

Revisor 
Revisorns uppgift är att gran-
ska  bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och vd:s 
förvaltning. Revisorn deltar på det 
styrelsemöte då  årsredovisningen 
och koncernredovisningen ska 
behandlas. Vid styrelsemötet går 
 revisorn bland annat igenom den fi-
nansiella informationen och diskute-
rar revisionen med styrelseledamö-
terna utan att vd och andra ledande 
befattningshavare är närvarande. 
Bolagets revisor gör årligen en över-
gripande genomgång av den interna 
kontrollen som är relevant för hur 
bolaget upprättar finansiella rap-
porter. Därutöver sker fördjupande 
granskningsinsatser inom väsentliga 
områden. Till revisorer har utsetts 
Ernst & Young AB med Mikael Ikonen 
som ansvarig auktoriserad  revisor. 
Bolagets revisor har medverkat vid 
två styrelsemöten och två möten 
med revisionsutskottet.
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Intern kontroll
Enligt aktiebolagslagen ansvarar 
styrelsen för den interna kontrollen. 
Syftet med den interna kontrollen 
är att uppnå en ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet, säkerställa 
tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten 
samt efterlevnad av tillämpliga lagar, 
regler, policyer och riktlinjer. Hemsös  
organisation består av 102 med-
arbetare i tre länder. All personal 
är  anställd i moderbolaget med 
undantag för 14  personer i Hemsö 
Development AB, fem anställda 
i Tyskland samt fyra i Finland. All 
 fastighetsverksamhet bedrivs i de 
sex segmenten Öst, Väst, Mitt/Nord 
och Syd i Sverige samt Tyskland och 
Finland och genom de fastighets-
ägande dotterbolagen. Finansverk-
samheten bedrivs i moderbolaget. 
Detta medför att ekonomifunktionen 
utgör controllerfunktion gente-
mot förvaltningen i både Sverige, 
Tyskland och Finland samt gentemot 
finansavdelningen. CFO och ekono-
michefen rapporterar även direkt 
till revisionsutskottet avseende 
iakttagelser och åtgärder avseende 
regelefterlevnad. Styrelsen har mot 
bakgrund av detta bedömt att det 
inte föreligger något behov av att in-
föra en särskild granskningsfunktion 
(internrevision).

Kontrollmiljö 
Styrelsen har tillsatt ett revisions-
utskott som bland annat bereder 
frågor rörande intern kontroll av 

den finansiella rapporteringen. 
Den interna kontrollen bygger på 
dokumenterade policyer, riktlinjer, 
processbeskrivningar, ansvarsför-
delningar och arbetsfördelningar 
såsom styrelsens arbetsordning, 
instruktion för vd med tillhörande 
delegationsordning och attestin-
struktion, finanspolicy och instruk-
tion för ekonomisk rapportering. 
Efterlevnaden av dessa följs upp och 
utvärderas kontinuerligt. Risker för 
fel i den finansiella rapporteringen 
identifieras, analyseras och elimi-
neras på kontinuerlig basis genom 
nya eller ändrade riktlinjer för den 
interna kontrollen. 
 
Riskhantering 
Riskbedömning och riskhantering 
finns inbyggd i bolagets proces-
ser. 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 avseen-
de den finansiella rapporteringen 
 fungerar dels genom en instruktion 
för vd, dels genom att behandla 
rapporter, rekommendationer och 
förslag till beslut och åtgärder från 
revisionsutskottet. Revisionsutskot-
tet erhåller regelbundet statusrap-
porter över koncernens interna 
kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen och redovisnings-
principer. 
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Information och 
 kommunikation 
Hemsös informationspolicy anger 
ramverket för hur kommunikations-
verksamheten ska bedrivas i Hemsö 
samt den övergripande ansvarsför-
delningen gällande bolagets interna 
och externa information. Informa-
tionspolicyn är utformad så att den 
ska följa svensk lagstiftning och re-
gelverken för emittenter på Nasdaq 
Stockholm och irländska börsen. 
 
Styrning och uppföljning 
Löpande uppföljning av verksamhet 
och resultat sker på flera nivåer i bo-
laget, 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 affärs-
plan och budget samt att beslutade 
investeringar följer plan.

Undervisning, Medicinaren 25, Neo i Huddinge
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Åsa Bergström f 1964

Styrelseledamot sedan 2017.  
Medlem i  revisionsutskottet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
Civilekonom. Senior Manager KPMG, 
ekonomichefsbefattningar i flera 
fastighetsbolag, bland annat Granit 
& Betong samt Oskarsborg. 

Andra pågående uppdrag: 
Vice vd, ekonomi och finanschef i 
Fabege AB. Styrelseledamot i NP3 
Fastigheter AB.

Bengt Hellström f 1959

Styrelseledamot sedan 2009.  
Medlem i revisionsutskottet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civil ekonom. Partner (Investment 
Manager), EQT Partners AB, Vice Pre-
sident Corporate Finance, Investor AB.

Andra pågående uppdrag: 
Chef för alternativa investeringar på 
Tredje AP-fonden. Styrelseordförande 
Trophi Fastighets AB och Fastighets 
AB Regio. Styrelseledamot Hemsö 
 Intressenter AB, Trenum AB och PC 
Rettig & Co AB.

Styrelse

Åsa Bergström, Bengt Hellström, Johan Thorell, David Mindus, Kerstin Hessius, Pär Nuder

Johan Thorell f 1970

Styrelseledamot sedan 2013.  
Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
 Civilekonom. Verksam inom fastig-
hetsbolag sedan 1997.

Andra pågående uppdrag:  
Vd och styrelse ledamot Gryningskust 
Holding AB. Styrelse ordförande i 
Kallebäck Property Invest AB, K2A 
Knaust & Andersson Fastigheter AB 
och Gamefederation Svenska AB. 
Styrelseledamot AB Sagax, Oscar Pro-
perties Holding AB, Tagehus Holding 
AB, Delarka Holding AB, och Nicoccino 
Holding AB.

David Mindus f 1972

Styrelseledamot sedan 2009.  
Ordförande i revisionsutskottet och 
medlem i ersättningsutskottet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom. Analytiker och affärsut-
vecklare. 

Andra pågående uppdrag:  
Vd och styrelse ledamot AB Sagax.  
Styrelseledamot i Söderport Holding 
AB samt Mindustri AB. Styrelse- 
ordförande Hemsö Intressenter AB.

Kerstin Hessius f 1958

Styrelseledamot sedan 2009.  
Medlem i ersättningsutskottet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civil ekonom. Vd för Stockholms-
börsen, vice riksbankschef Sveriges 
Riksbank. 

Andra pågående uppdrag:  
Vd för Tredje AP-fonden. Styrelseleda-
mot i Svenska Handelsbanken AB,  
Vasakronan AB, Trenum AB, 
Öresunds bro Konsortiet, 
Svensk-Danska  Bro förbindelsen 
SVEDAB AB. 

Pär Nuder f 1963 

Styrelsens ordförande sedan 2013.  
Ordförande i ersättningsutskottet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Jur. kand. Uppdrag som finansminis-
ter, samordnings minister, riksdags-
ledamot och som stats ministerns 
statssekreterare.

Andra pågående uppdrag: Styrel-
seordförande Tredje AP-fonden och 
Öbergs färghus. Styrelseledamot 
Beijer invest AB och Azelio AB. Senior 
Counselor Albright Stonebridge 
Group.
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Ledande befattningshavare

Ulrika Frisk

HR-chef sedan 2015.  
Född 1970. 

Utbildning: Examen med inriktning 
mot personal- och arbetslivsfrågor, 
Uppsala universitet. 

Senaste position: HR-chef, Anticimex 
Sverige.  

Mats Wilborg

Chefsjurist sedan 2014 
Född 1969
Utbildning: Jur. kand Stockholms 
universitet
Senaste position: Bolagsjurist 
 Vasakronan.

Nils Styf

Vd och koncernchef sedan 2016.  
Född 1976.

Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan i Stockholm.

Senaste position: Chief Investment 
Officer, Citycon Oyj. 
 

Anna Marand

Projektutvecklingschef sedan 2017,  
på Hemsö sedan 2009.  
Född 1980.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning, 
Lantmäteri, KTH. 

Senaste position: Fastighetsekonom, 
Kungsleden. 

Jens Nagel

Tysklandschef sedan 2011.  
Född 1971.

Utbildning: Fastighetsekonom,  
Industrie- und Handelskammer, Berlin. 

Senaste position: Egen konsultverk-
samhet i fastighetsbranschen. 
 

Camilla Jarl 

Kommunikationschef sedan 2017.  
Född 1976.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms 
universitet. 

Senaste position: Marknadsansvarig, 
Klövern.



Översta raden: Ulrika Frisk, Nils Styf, Jens Nagel,  Jarkko Leinonen och Rikard Nyhrén.
Undre raden: Mats Wilborg, Anna Marand, Camilla Jarl och Gustav Björkman.
Rutger Källén saknades vid fototillfället.
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I vilken ordning  
ska de räknas upp?

Jarkko Leinonen 

Finlandschef sedan 2014.  
Född 1971.

Utbildning: Byggnadsingenjör, 
 Tekniska högskolan, Esbo. 

Senaste position: Fastighetschef, 
Aalto Universitet. 
 

Gustav Björkman

Chef Strategi och transaktion sedan 
2010, vice vd sedan 2014. 
Född 1971.

Utbildning: Magisterexamen i natio-
nalekonomi, Göteborgs  universitet.

Senaste position: Investment 
Manager för Carnegies/Profis 
 fastighetsfonder.

Rikard Nyhrén

Fastighetschef Sverige sedan 2016,  
på Hemsö sedan 2014.  
Född 1981.

Utbildning: Studier på byggnads-
ingenjörsprogrammet, Mälardalens 
högskola. 

Senaste position: Affärsområdeschef 
Stockholm, Dalkia Sverige. 

Rutger Källén

CFO sedan 2016,  
på Hemsö sedan 2009. 
Född 1972.

Utbildning: Ekonomistudier, Uppsala 
universitet.

Senaste position: Finanschef, 
 Kungsleden.
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