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ERSÄTTNINGSUTSKOTT

HALDEX AKTIEÄGARE

KONCERNLEDNING

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT – ORDFÖRANDEN HAR ORDET BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport
Haldex AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Landskrona, noterat på Nasdaq Stockholm, 
Mid Cap. Haldex tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2015 års bolagsstyrnings-
rapport. Bolagets revisorer har utfört lagstadgad granskning av rapporten. 

Avvikelse från koden
År 2015 följde Haldex Svensk kod för bolagsstyrning i alla avseen

den utom när det gäller punkt 2.4 som rör valberedningens 

sammansättning. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning får vare sig 

styrelseordföranden eller styrelse  ledamot vara ordförande för 

valberedningen. Enligt beslut på årsstämman 2015 har de fyra 

största aktieägarna utsett representanter till valberedningen och den 

som representerar den röstmässigt största ägaren utses till valbered

ningens ordförande, såvida ingen annan överenskommelse görs. 

 För 2015 utsågs Haldex ordförande, Göran Carlson, till 

valberedningens ordförande då han är den största ägaren i bolaget. 

Valberedningen har för klarat att bakgrunden till detta är att Göran 

Carlson var den som valberedningen ansåg bäst lämpad för att  

leda arbetet.

Aktieägare och årsstämma
Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman som är  
Haldex högsta beslutande organ. Stämman beslutar om bolags
ordningen och på års stämman, som är den årliga ordinarie  
bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens 
ordförande och revisorer, samt beslutar om deras arvoden.  
Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultat räkning 
och balansräkning, om disposition beträffande bolagets vinst och 
om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och 
VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande 
och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings och  
anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. 
Haldex årsstämma hålls vanligen i april, men 2016 hålls den  
i början av maj. 

Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 18 179. Största ägare 

var Göran Carlson (gm bolag) med 5,7 procent av antal aktier och 

röster. Det svenska ägandet uppgick till 59,8 procent vid årets slut. 

Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman. För mer informa

tion om aktieägare och Haldexaktien, se sidorna 2729 samt  

www.haldex.com/investors. 

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 ägde rum den 28 april 2015 i Haldex lokaler i 

Landskrona. Vid stämman närvarade 74 aktieägare, personligen 

eller genom ombud, samt ett antal bisittare och besökare. 

Närvarande aktieägarna representerade 37,2 procent av de totala 

rösterna. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande, 

Göran Carlson, enligt valberedningens förslag. Samtliga 

styrelseleda möter valda av stämman var närvarande.

 Fullständigt protokoll och information om årsstämman finns på 

www.haldex.com/investors. Stämman fattade bland annat beslut 

om:

• Utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 3,00 SEK per 

aktie för räkenskapsåret 2014.

• Omval av styrelseledamöterna Göran Carlson, Magnus 

Johansson, Staffan Jufors, Arne Karlsson och Annika Sten 

Pärson.

• Nyval av Carina Olson.

• Omval av Göran Carlson som styrelseordförande.

• Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer i enlighet 

med valberedningens förslag.

• Fastställande av de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för 

ersättning till ledande befattningshavare.

• Godkännande av styrelsens förslag om inrättande av ett 

långsiktigt incitamentsprogram, LTI2015, samt säkringsåtgärder 

med anledning av programmet.

• I enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett 

eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016, 

besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

• Process för valberedningens tillsättande och arbete.

Ansvaret för ledning och kontroll av Haldexkoncernen fördelas mellan aktieägare, styrelsen, dess valda 
utskott och VD enligt illustrationen ovan.
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styrelsens framtida kompetensprofil och arbetsformer samt om 

resultatet av utvärderingen av styrelsens arbete.

 Bolagets aktieägare har möjlighet att framföra synpunkter och 

förslag till valdberedningen via epost eller telefon då ledamöternas 

kontaktuppgifter publicerats på bolagets hemsida.

Styrelsen
Styrelsen svarar för Haldex organisation och förvaltningen av 
Haldex angelägenheter. Styrelsen ska enligt bolagsordningen 
utgöras av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre 
suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Från årsstämman 2015 bestod styrelsen av sex ledamöter valda av 

årsstämman. De anställda utsåg två representanter och en suppleant 

till styrelsen. Haldex VD och koncernchef, Bo Annvik, samt ekonomi 

och finansdirektör, Andreas Ekberg (fram till september) och Åke 

Bengtsson (från oktober), deltar vid styrelsemötena. Andra tjänste

män deltar vid behov under mötena såsom föredragande av särskilda 

frågor. För ytterligare informa tion om styrelseledamöterna, se 

sidorna 7273 samt not 10 för koncernen på sidorna 4748.

Styrelsens oberoende

Svensk kod för bolagsstyrning anger att en majoritet av de 

stämmovalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 

koncernen och koncern ledningen samt att minst två av dessa även 

ska vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Samtliga 

ledamöter i Haldex styrelse bedöms vara oberoende.

Styrelsens arbete

Styrelsen höll möten tolv (elva) gånger under 2015. Huvudfrågor 

som behandlades var finansiell ställning och marknadsposition, 

strategi, förvärv, kvalitetsarbetet, produktutveckling, varumärkes

plattformen samt personal och organisationsfrågor. Närvaro på 

styrelse och utskottsmöten redovisas på sidorna 7273.

Utvärdering av styrelsens arbete

Årligen görs en utvärdering av styrelsens samlade arbete. För 

ordföranden tillkommer frågor om förmågan att förbereda och leda 

Styrelsens arbete 2015

Affärsläget, bokslutskommuniké, hållbarhetsarbetet, HR.

Affärsläget, kvartalsrapport, kvalitet.

Affärsläget, 
kvartalsrapport.

Affärsläget, kvartalsrapport.

Affärsläget, budget.

Affärsläget, strategi, investeringar, förvärv, varumärket.

Styrelsens 
arbeteAffärsläget, produktåterkallelse och 

kvalitetsdiskussion, produktuveckling. Besök 
på MIRA, England.

Årsstämma 2016

Haldex årsstämma hålls tisdagen den 3 maj 2016 kl 16.00 på 

Haldex, Instrumentgatan 15 i Landskrona. Kl 15.00 inbjuds 

aktieägare även att delta i en kort presentation av några av Haldex 

verksamhetsområden eller en guidad visning av fabriken. Efter stäm

man serveras enklare förtäring.

Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare och nominerar 
styrelse ledamöter och revisorer samt föreslår arvode till dessa.

Inför årsstämman 2016 har årsstämman beslutat att styrelsens 

ordförande ska kontakta företrädare för de största aktieägarna 

baserat på aktieinnehaven omedelbart föregående offentliggörande 

av valberedningens sammansättning. Valberedningen ska bestå av 

fyra ledamöter. Göran Carlson (genom bolag), Elisabet Jamal 

Bergström (Handelsbanken Fonder), Anders Algotsson (AFA 

Försäkring) samt Nils Bolmstrand (Nordea Fonder) har bildat 

valberedning inför Haldex årsstämma 2016. Efter valberedningens 

bildande har Carnegie ökat sitt innehav till en större ägarandel än 

Nordea. Parterna är dock överens om att valberedningens 

sammansättning inte skall förändras, utan att Nordea fullföljer sitt 

uppdrag. Valberedningen har utsett Göran Carlson till sin ordföran

de. Tillsammans representerade valberedningen cirka 17,4 procent 

av rösterna i Haldex AB vid tidpunkten för valberedningens 

sammansättning.

 Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. 

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Styrelsens 

ordförande är ansvarig för att informera valberedningen om 

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016

Namn/representant
Andel av röster 

20150930
Andel av röster 

20151231

Göran Carlson, genom bolag 5,7 5,7

Elisabet Jamal Bergström,
Handelsbanken Fonder

3,4 3,4

Anders Algotsson, AFA Försäkring 4,8 4,8

Nils Bolmstrand, Nordea Fonder
Carnegie fonder

3,5
3,6

Summa 17,4% 17,5%

Årsredovisning, förberedelse inför 
årsstämman, fältinspektion av 
bromscylindrar
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styrelsearbetet samt förmågan att motivera och samverka med 

verkställande direktören. Utvärderingen av styrelsens samlade 

arbete sker genom en gemensam intern granskning av styrelsearbe

tet. Resultatet av utvärderingsprocessen för 2015 diskuterades i 

samband med styrelsemötet i december 2015 och tillhandahölls 

som underlag till valberedningen.

Styrelsens utskott
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott – revisionsutskott samt 
ersättningsutskott. Utskottens arbete kan inte delegeras från 
styrelsen, utan ses som förberedande av frågor som styrelsen 
som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet förbereder frågor som rör redovisning, finansiell 

rapportering, revision och intern kontroll. Utskottet granskar 

principerna för redovisning och finansiell kontroll samt fastställer 

riktlinjer för köp av andra tjänster än revision av bolagets revisorer. 

 Under 2015 bestod revisionsutskottet av Arne Karlsson, Göran 

Carlson och Stefan Charette (fram till april) och Carina Olson (från 

april). Arne Karlsson har varit utskottets ordförande. Revisions

utskottet hade sex (sju) möten under 2015. 

Ersättningsutskott

Baserat på de riktlinjer som antagits av årsstämman ger ersättnings

utskottet förslag till styrelsen rörande lön och andra anställningsvill

kor för VD samt för övriga ledande befattningshavare, grundat på 

förslag från VD.

 Under 2015 bestod ersättningsutskottet av Magnus Johansson, 

Staffan Jufors och Annika Sten Pärson. Magnus Johansson har varit 

utskottets ordförande. Ersättningsutskottet hade två (två) möten 

under 2015. 

Ersättning till styrelseledamöter
Ersättning till styrelsens ledamöter som valts av årsstämman 
beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Under 
2015/16 kommer ersättning enligt stämmobeslut utgå enligt 
tabellen på sidorna 7273. Utbetalning för 2015 redovisas i not 10 i 
koncernen på sidorna 4748. Ersättningen till styrelsen består 
enbart av en fast del (ingen rörlig ersättning förekommer). Ingen 
ersättning utgår till ledamöter som också är anställda inom 

koncernen. 

Revisorer
Årsstämman utser revisorer som granskar årsredovisning, 
bokföring och koncernredovisning, styrelsen och VD:s förvaltning 
samt årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger 
revisionsberättelse.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revsionsbyrå av 

årsstämman för tiden intill årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor 

är Bror Frid. Bror Frid är auktoriserad revisor och vald revisor i bland 

annat Bufab, Elos Medtech och Jula.

 Styrelsen i sin helhet träffar revisorerna en gång per år, vid 

styrelsemötet i februari, då revisorerna redogör för sina iakttagelser 

direkt till styrelsen utan att VD och ekonomi och finansdirektören 

är närvarande. Minst en revisor deltar på årsstämman och beskriver 

kortfattat revisionsarbetet och sammanfattar sina rekommendatio

ner i revisionsberättelsen för aktieägarna. 

REVISORER

ERSÄTTNING TILL REVISORER, MSEK

PwC 2015 2014

Revisionsuppdrag 5 4

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag 0 0

Skatterådgivning 5 4

Övriga tjänster 1 0

Summa 11 8

Fortsättning på sid 76

Koncernledning
VD tillika koncernchef sköter den löpande förvaltningen av 
Haldex verksamhet inom de ramar som fastställs av styrelsen.  
VD bistås av en koncernledning bestående av chefer för 
affärsområden och staber.

Vid utgången av 2015 bestod koncernledningen av 10 personer.  

I januari 2016 har John Ducharme slutat i ledningsgruppen. Under 

2015 hade koncernledningen 16 möten, varav 11 telefonmöten. 

Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa 

utveckling samt resultatuppföljning. För ytter ligare information  

om koncernledningen, se sidorna 7475.

Ersättning till ledande befattningshavare
Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av 

årsstämman är:

• Ersättning till verkställande direktören och koncernchefen samt 

andra ledande befattningshavare ska bestå av en väl avvägd 

kombination av fast lön, årsbonus, långsiktiga incitaments 

program, pension samt andra förmåner och villkor rörande 

uppsägnings och avgångsvederlag. 

• Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och baseras 

på prestation.

• Den fasta ersättningen ska vara individuell och baseras på varje 

individs ansvar, roll, kompetens och befattning. 

• Årsbonusen ska baseras på utfall av i förväg bestämda finansiella 

och personliga mål och får inte överstiga 50 procent av den 

fasta årslönen.

• En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att 

attrahera och behålla nyckelkompetens eller förmå individer att 

flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan 

ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader 

och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den 

ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit.

• Styrelsen kan föreslå att årsstämman beslutar om långsiktiga 

incitamentsprogram.

• Pensionsförmåner ska baseras på avgiftsbestämda planer och, 

för anställda i Sverige, berättiga till pension vid 65 års ålder. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Bror Frid
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor
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Arne Karlsson

Styrelse

Magnus JohanssonGöran Carlson Staffan Jufors

Namn Göran Carlson Arne Karlsson Staffan Jufors Magnus Johansson

Roll i styrelsen Styrelsens ordförande 
sedan 2011.

Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet.

Styrelseledamot Styrelseledamot
Ordförande i ersättningsutskottet.

Nuvarande 
sysselsättning

Företagare Styrelseuppdrag Styrelseuppdrag Rådgivare och direktör, Mejex AB.

Utbildning Civilekonom och MBA. Civilekonom Civilekonom Fil. Kand. Examen från 
Beteendevetenskaplig Linje.

Invald år 2010 2003 2013 2011

Född 1957 1944 1951 1955

Bosatt i Sverige Svergie Portugal Sverige

Andra uppdrag Vice ordförande i 
Svenskt Tenn AB.

. Styrelseledamot i ÅF, Akelius Residential 
Property AB och i Nordens Ark.

Styrelseordförande för 
Elektroautomatik AB och Lurn AB.

Beroende Nej Nej Nej Nej

Tidigare 
erfarenhet

Tidigare VD för Ur & Penn, VD och 
ägare av c/o Departments & Stores 
samt grundare av apotekskedjan 
Medstop AB.

Har haft flera ledande befattningar 
inom Scania som Exec. VP Scania 
Commercial Systems, Exec. VP Scania 
CFO, Senior VP Scania Vehicle Sales 
Overseas Markets, VP Scania VD för 
Bus Division, VD för Scania do Brazil, 
VD för Scania Argentina SL.

Tidigare styrelseordförande för Volvo 
Busses, VD för Volvo Lastvagnar, VD för 
Volvo Penta samt chefspositioner på 
Volvo Cars. 

Personaldirektör SKF, VD SKF Sweden, 
Personaldirektör Volvo Car Corperation, 
VD SKF Kina, SKF Koncernens 
Affärsutvecklingsdirektör.

Aktieinnehav (eget 
och närstående)

2 506 365 2 000 0 0

Revisionsutskott 5/6 6/6, ordförande Nej Nej

Ersättningsutskott Nej Nej 2/2 2/2, ordförande

Närvaro 
styrelsemöten

12/12 10/12 11/12 12/12

Ersättning 2015/16 590 000 SEK 315 000 SEK 240 000 SEK 265 000 SEK

varav styrelsearbete 540 000 SEK 215 000 SEK 215 000 SEK 215 000 SEK

varav utskottsarbete 50 000 SEK 100 000 SEK 25 000 SEK 50 000 SEK

Samtliga aktieinnehav är per den 31 december 2015.
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Fredrik HudsonCarina Olson

Michael Collin

Namn Annika Sten Pärson Carina Olson Fredrik Hudson Michael Collin Per Holmqvist

Roll i styrelsen Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant 
för IF Metall.

Arbetstagarrepresentant 
för IF Metall, suppleant.

Arbetstagarrepresentant 
för PTKklubbarna.

Nuvarande 
sysselsättning

Rådgivare till nystartade bolag 
inom digital media i USA.

CFO på Praktikertjänst. Verktygstekniker
Huvudskyddsombud, 
Landskrona.

Lokal ordförande för IF Metall. Globalt ansvar för 
produktionstekniska frågor. 

Utbildning Examen i strategisk marknads
föring från Berghs School of 
Communication.

Civilekonom och MBA. Tekniskt gymansium, elmekanik. Ekonomiskt gymnasium. Tekniskt gymnasium.

Invald år 2012 2015 2011 2013 2014

Född 1963 1965 1974 1974 1961

Bosatt i USA Sverige Sverige Sverige Sverige

Andra uppdrag     

Beroende Nej Nej   

Tidigare 
erfarenhet

Tidigare Försäljnings och 
Marknadsdirektör samt ansvarig 
för konsumentdivisionen på 
Com Hem, kommersiell chef 
för Coop Forum med ansvar för 
en organisation med närmare 
4000 medarbetare och SEK 14 
miljarder i omsättning. 
Styrelseledamot i Svensk 
Bilprovning.

CFO i Södra sedan 2001 och har 
innehaft rollen som CFO i såväl
Södra Timber som Södra Cell. 
Parallellt med CFOrollen hade 
hon även tjänsten som 
HRdirektör. Mellan 1990 
och 2001 innehade Carina 
tjänster som ekonomichef, 
redovisningschef och controller 
inom ett flertal bolag inom 
ABB Fläkt Industri AB.

  

Aktieinnehav (eget 
och närstående)

0 0 0 0 0

Revisionsutskott Nej 4/6 (valdes in i april).   

Ersättningsutskott 2/2 Nej   

Närvaro 
styrelsemöten

10/12 8/12 (valdes in i april). 11/12 11/12

Ersättning 2015/16 240 000 SEK 265 000 SEK   

 varav Styrelsearbete 215 000 SEK 215 000 SEK   

varav Utskottsarbete 25 000 SEK 50 000 SEK   

Per HolmqvistAnnika Sten Pärson



74      HALDEX    ÅRSREDOVISNING 2015

Staffan Olsson

Åke Bengtsson

Bo Annvik Andreas Richter
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Koncernledning

Namn Bo Annvik Åke Bengtsson AiChang Li Andreas Richter Staffan Olsson

Nuvarande 
position

VD och Koncernchef CFO Senior Vice President 
Asia Pacific

Senior Vice President 
Europe and ROW sales

Senior Vice President 
Global Operations

Utbildning Civilekonom MBA Civilingenjör i maskinteknik Ingenjör i maskinteknik Civilingenjör 
i industriell ekonomi

Född 1965 1963 1960 1965 1967

Bosatt i Sverige Sverige Kina Sverige Sverige

Andra uppdrag Styrelseledamot i AB Handel 
& Industri  

Ålabodarnas Hamnaktiebolag 
Ordförande och VD. 

Tidigare  
erfarenhet

EVP Specialty Stainless, Outo
kumpu 20072011; VD, SKF 
Sealing Solutions 20022007, 
Ledande positioner på Volvo 
Car Corporation, 19942002; 
Management konsult för 
Arthur D. Little and andra bolag 
19901994.

CFO på Partnertech 20112015, 
CFO på Cardo Entrance  
Solutions, en division till  
Cardo AB 20052011, CFO för 
den nordiska verksamheten på 
Rexam Beverage Can.

VD för NORMA i Kina 2006, 
VD för WABCO i Kina 1996
2006.

SVP Sales & Marketing 2011
2012, Business Unit manager 
Disc Brakes 20072011, 
VP Business Development & 
Marketing Foundation Brake 
20052007 samt andra ledande 
positioner på Haldex.

Project director på Scania CV 
AB 20122013, Plant manager 
engine production på Scania 
CV AB 20072012, Production 
director powertrain production 
på Scania Latin America 2002
2007.

Aktieinnehav (eget 
och närstående)

6 000 3 000 0 9 000 0

Innestående aktier 
LTI-program

18 910 0 7 586 5 337 1 949

Anställd 2012 2015 2006 1993 2014

I nuvarande 
position sedan

2012 2015 2011 2012 2014

Samtliga aktieinnehav är per den 31 december 2015.
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Namn Catharina Paulcén Bjarne Lindblad Lena Nordin Per-Erik Kronqvist

Nuvarande position Senior Vice President Corporate 
Communications

Senior Vice President 
Global Sourcing & Logistics

Senior Vice President 
Human Resources

Senior Vice President 
R&D

Utbildning Fil kand, företagsekonomi Företagsekonomi Företagsekonomi samt 
organisation och ledarskap.

Civilingenjör i maskinteknik

Född 1973 1956 1964 1962

Bosatt i Sverige Sverige Sverige Sverige

Andra uppdrag Styrelsesuppleant 
Compilator AB

  

Tidigare  
erfarenhet

SVP Marketing & Communications på 
Enea 20092014, Director of Marketing 
på IBM 20082009, 
EVP Marketing & Communications 
på Telelogic 20042008.

Inköpschef på Nolato AB 20022003, 
VD för Nolato Gejde AB 19952001,  
Ekonomi och Finansdirektör 
på Nolato AB 19871994. 
Controler på Haldex AB 19841986. 

VP Talent Management på Haldex 
20142015, VP Human Resources, 
Gambro 20062014. Vice President 
Human Resources på Gambro, 
20062014. Dessförinnan Manager 
Competence Development 
på  Ericsson.

Utvecklingschef ADB och ABA på 
Haldex 20102013, Program manager 
Volvo Car 20012010, 
Utvecklingschef på WACO AB 
19972001, 
Utvecklingschef på Getinge AB 
19961997. 

Aktieinnehav (eget och 
närstående)

2 000 1 100 0 0

Innestående aktier 
LTI-program

1 001 5 496 749 5 072

Anställd 2014 2004 2014 2010

I nuvarande  
position sedan

2014 2012 2015 2013

John Ducharme slutade sin anställning i januari 2016. John Ducharme ingick i ledningsgruppen från augusti 2015 till januari 2016.
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Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden för 

verkställande direktören och koncernchefen 12 månader och för 

andra högre befattningshavare upp till 6 månader. Styrelsen ska ha 

rätt att avvika från riktlinjerna i enskilda fall om särskilda skäl 

föreligger.  

 Mer information om ersättningar till ledande befattningshavare 

finns i not 10, sidan 4748. 

Ersättning under 2015

Verkställande direktör
År 2015 erhöll den verkställande direktören och koncernchefen fast 

och rörlig lön enligt tabellen nedan. Utöver en ömsesidig uppsäg

ningstid på 12 månader har verkställande direktören, vid uppsäg

ning från företagets sida, rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 

månadslöner. Vid uppsägning från verk ställande direktörens sida 

betalas inget avgångsvederlag ut. Verkställande direktörens 

pensionsförmån är premiebaserad och består av en ITPplan samt 

en årlig avsättning på 25 procent av den del av den fasta lönen som 

överstiger 20 basbelopp. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ledande befattningshavare

Enligt de riktlinjer som har fastställts av årsstämman ska principerna 

för ersättningsfrågor gällande koncernledningen utarbetas av 

verkställande direktören i samråd med styrelsens ersättningsutskott 

för beslut av årsstämman. Ersättningen består av en fast och en 

rörlig lönedel. Den rörliga delen baseras på verkställande direktö

rens och ersättningsutskottets årligen fast ställda mål och kan uppgå 

till 50 procent av den fasta årslönen. Samtliga medlemmar i 

koncernledningen har en ömsesidig uppsägningstid på upp till  

6 månader samt, vid uppsägning från bolagets sida, ett avgångs 

vederlag som motsvarar mellan 6 och 12 månaders lön. Pensions

förmånerna är reglerade i pensionsplaner som är anpassade till praxis 

i det aktuella landet, med en pensionsålder från 65 år och uppåt. 

Incitamentsprogram

Årsstämman 2013, 2014 och 2015 beslutade om incitamentspro

gram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, LTI2013, 

LTI2014 samt LTI2015. LTI innebär i korthet att om vissa prestations

mål uppnås under räkenskapsåret kan del tagarna i LTI i början av 

nästföljande år tilldelas en rörlig ersättning, varav 60 procent 

kommer att tilldelas kontant och 40 procent kommer att tilldelas i 

form av personaloptioner som är villkorade ickeöverlåtbara 

uppskjutna rätter att vederlagsfritt och automatiskt efter fyra år 

erhålla en stamaktie i Haldex för varje prestationsrätt.

 Löptiden för LTI är fyra år. Efter utgången av prestationsåret 

kommer tilldelning av eventuellt aktiebelopp att ske. Utbetalning av 

eventuellt kontantbelopp förväntas ske under våren på det nya 

räkenskapsåret. Efter tilldelningen av eventuellt aktiebelopp 

kommer deltagaren att tilldelas prestationsrätter, varefter en 

inlåsningsperiod om tre år följer innan slutgiltig överlåtelse av 

prestationsaktier till deltagaren beräknas ske år efter årsstämman 

när löptiden nått sitt slut (från 20172019 beroende på program) 

och före utgången av juni månad samma år. Uppskjuten rörlig 

ersättning enligt LTI är inte pensionsgrundande.

Intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 
aktiebolags lagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Den 
interna kontrollen inom Haldex är en process som kontrolleras av 
styrelsen samt revisionsutskottet och utförs av verkställande 
direktören och koncernledningen. 

Den interna kontrollen har utformats för att i största möjliga 

utsträckning säkerställa att Haldex har en ändamålsenlig och 

tillförlitlig rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar samt 

andra författningar. Processen bygger på en kontrollmiljö som 

skapar en struktur för övriga delar av processen, till exempel 

riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 

samt uppföljning. Processen är baserad på ramverket för intern kon

troll utgiven av COSO (Committee of the Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) och Haldex tillämpar ramverket COSO 

2013 och dess 17 principer.  

 Denna rapport om intern kontroll och riskhantering har 

upprättats enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolags

styrning, och är därmed avgränsad till en beskrivning av de 

viktigaste inslagen i Haldex system för intern kontroll och riskhante

ring med avseende på den finansiella rapporteringen.

 Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska 

rapporteringens kvalitet på det sätt som finns dokumenterat i 

styrelsens arbetsordning, i instruktionerna till verkställande 

direktören samt i koncernens finanspolicy.

 Verkställande direktören ansvarar tillsammans med ekonomi 

och finansdirektören för att granska och kvalitetssäkra all extern 

ekonomisk rapportering såsom delårsrapporter, bokslutskommu

nikéer, årsredovisningar, pressmed delanden med ekonomiskt 

innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med 

massmedier, ägare och finansinstitut. Verkställande direktören samt 

ekonomi och finansdirektören tillhandahåller alla delårsrapporter, 

bokslutskommunikéer och årsredovisningar för granskning av 

revisionsut skottet. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella 

rapporter upprättas i överensstämmelse med gällande lagar, 

redovisningsstandarder och andra krav på börsnoterade bolag.

 I styrelsens instruktioner till verkställande direktören finns även 

krav på att fortlöpande till styrelsen tillhandahålla interna samman

fattande rapporter om ekonomiska förhållanden. Dessa rapporter 

ska bland annat innehålla resultat och balansräkningar, värderings

frågor, bedömningar, prognoser och eventuella förändringar 

respektive konsekvenserna av dessa, eventuella förändringar 

avseende redovisningsregler, juridiska ärenden och tvister och ska 

granskas av revisionsutskottet och därefter lämnas till styrelsen. 

Kontrollmiljö
Styrelsen har fastställt ett antal styrdokument för bolagets interna 

kontroll och styrning. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott. 

Revisionsutskottet, som bereder frågor åt styrelsen, behandlar bland 

annat frågor om den interna kontrollprocessen, följer upp 

rapporteringsfrågor samt diskuterar redovisnings principer och 

konsekvenserna av förändringar av dessa principer. Dessutom håller 

revisionsutskottet löpande kontakt med de externa revisorerna. 

ERSÄTTNING TILL KONCERNLEDNING 2015, TSEK

Grundlön inkl. 
förmåner

Rörlig  
ersättning Pension

Verkställande direktör Bo Annvik 4 669 391 1 083

Övriga ledande befattnings havare 
(Koncernledning) 10 personer 15 365 188 3 137

Summa 20 034 579 4 220
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Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
för år 2015 på sidorna 6977 och för att den är upprättad 
enligt årsredovisningslagen. 
 Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna 
läsning och vår kunskap om företaget och koncernen anser vi 
att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att 
vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har.
 Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och 
att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovis
ningen och koncernredovisningen.

Landskrona, 14 mars 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisors yttrande om  
bolags styrningsrapporten
Till årsstämman i Haldex AB (publ), organisationsnummer 5560101155

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Utskottet ansvarar för utvärderingen av revisionsarbetet samt 

revisorernas effektivitet, kvalifikationer, arvoden och oberoende. 

Revisionsutskottet biträder också valberedningen vid förslag på val 

till revisorer samt upphandling av revisionstjänster.

Riskbedömning
Haldex riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det 

vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i 

koncernens bolag och processer avseende den finansiella rapporte

ringen, utgör underlag för riskhanteringen. Hanteringen kan ske 

genom att riskerna accepteras eller minskas alternativt elimineras, 

med krav på kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som har 

fastställts av styrelsen, revisionsutskottet, verkställande direktören 

och koncernledningen. Haldex har under året genomfört en 

uppdaterad bedömning av de risker som Haldex står inför, risker 

som finns dokumenterade i ett koncerngemensamt dokument.

Styrinstrument
De styrinstrument som utgör grunden för bolagsstyrning i Haldex 

består framför allt av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, 

tillämpliga föreskrifter för börsnoterade företag på Nasdaq 

Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning samt annan 

relevant lagstiftning och relevanta bestämmelser.

 Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av årsstäm

man fastställda bolagsordningen och de av styrelsen fastställda 

dokumenten om arbetsordning för styrelsen i Haldex, instruktioner 

för ersättnings och revisionsutskott, instruktioner för verkställande 

direktören i Haldex, kommunikationspolicy och finanspolicy. Utöver 

ovanstående har koncernen ett antal policyer och handböcker som 

innehåller föreskrifter samt rekommendationer med principer och 

vägledning för koncernens verksamhet och anställda.

 I styrelsens arbetsordning regleras styrelsens inbördes arbetsför

delning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning 

samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast 

rutin som syftar till att säker ställa att styrelsens informationskrav 

uppfylls.

 I dokumentet Instruktioner för verkställande direktören 

fastställs verkställande direktörens ansvar för den löpande 

förvaltningen, former för rapportering till styrelsen och innehåll i 

denna, krav på interna styrinstrument och frågor som kräver 

styrelsens beslut eller ska delges styrelsen.

Kontrollaktiviteter
Arbetet med att vidareutveckla den interna kontrollen och 

styrningen pågår ständigt, med löpande dokumentation, utvärde

ring och införande av nya kontroller samt förbättring av befintliga 

kontroller. 

Information och kommunikation
Bolaget har ett system för att informera och kommunicera i syfte att 

ge en fullständig och korrekt finansiell rapportering. Bolaget har ett 

rapporteringssystem där samtliga koncernens bolag månadsvis 

rapporterar enligt ett fastställt format och efter givna redovisnings

principer. I samband med rapporteringen gör de rapporterande 

enheterna riskbedömningar och tar ställning till aktuella värderings

frågor samt avsättningar. Den centrala ekonomiavdelningen tar 

fram rapporter ur det gemensamma systemet som är strukturerat 

enligt koncernens fastställda rapportformat. Ansvariga chefer och 

controllers på olika nivåer i koncernen har tillgång till information 

som rör deras respektive ansvarsområden i detta system. 

 Koncernens samtliga styrdokument för intern kontroll och 

styrning finns på koncernens intranät.

Uppföljning
Bolagets finansiella rapportering följs upp löpande, dels av 

ledningar på olika nivåer i bolaget, dels av ekonomiorganisationen 

och controllers i de olika affärsenheterna. Uppföljningen sker 

månadsvis i samband med rapportering, bland annat genom 

analyser och genomgångar av ansvariga controllers samt genom att 

affärsansvariga har möten med rapporterande enheter. 

 Revisionsutskottet kommunicerar regelbundet med bolagets 

externa revisorer och ekonomi och finansdirektören, både under 

och mellan möten. Styrelsen får varje månad en rapport över 

verksamhetens utveckling. En mer utförlig rapportering ges i första 

hand av verkställande direktören på samtliga styrelsemöten. 

Styrelsen bedömer regelbundet de risker som är förknippade med 

den fınansiella rapporteringen baserat på betydande och kvalitativa 

faktorer.

 Styrelsen utvärderar varje år behovet av att inrätta en särskild 

funktion för internrevision. 2015 bedömde styrelsen att något 

sådant behov inte förelåg. Styrelsen gjorde bedömningen att den 

interna kontrollen huvud sakligen utövas: 

• av de operativa cheferna på olika nivåer,

• av de lokala ekonomifunktionerna och den centrala ekonomi

funktionen, 

•  genom koncernledningens övervakande kontroll.

Med tanke på bolagets storlek gör detta att styrelsen anser att det 

för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart med ytterligare en 

funktion. 

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Bror Frid
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor
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