
Bolagsstyrningsrapport
Haldex AB (publ) (”Haldex” alternativt ”bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Landskrona, no-
terat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Till grund för bolagsstyrningen inom Haldex ligger den svenska aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyr-
ning. Haldex lämnar härmed 2020 års bolagsstyrningsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och koden. 
Bolagets revisorer har utfört lagstadgad granskning av rapporten.

Svensk kod för bolagsstyrning
I enlighet med god sed på aktiemarknaden tillämpar Haldex Svensk kod 
för bolagsstyrning. Gällande kod finns tillgänglig på Kollegiet för svensk 
bolagsstyrnings hemsida, www.bolagsstyrning.se. Haldex har dock un-
der räkenskapsåret 2020 avvikit från reglerna om valberedning under 
Avd. III, punkt 2 i koden. Avvikelsen beror på att bolagsstämman inte 
har utsett någon formell valberedning. I samband med årsstämman 
2020 lämnade dock fyra aktieägare (AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pen-
sionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden), 
som tillsammans representerar ca 23 procent av antalet aktier och rös-
ter i bolaget, gemensamma förslag avseende styrelseledamöter, revisorer 
och arvoden och har i princip skapat en informell valberedning. Samma 
aktieägarmajoritet nominerade även ytterligare två styrelseledamöter 
som valdes in vid extra bolagsstämma strax innan räkenskapsårets ut-
gång. Bolaget har informerats om att de fyra aktieägarna inför årsstäm-
man 2021 kommer att lämna förslag till stämman om att fastställa en 
instruktion för valberedningens sammansättning och dess arbete. 
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Ansvaret för ledning och kontroll av Haldexkoncernen fördelas mellan aktie-
ägare, styrelsen, dess valda utskott och VD enligt illustrationen ovan.

Aktieägare och bolagsstämma 
Aktieägarna i Haldex utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter 
på bolagsstämman. Bolagsstämman är Haldex högsta beslutande organ. 
Stämman fattar beslut om bolagsordningen, väljer styrelse och revisorer 
samt fattar beslut om deras arvoden.

Vidare beslutar stämman om fastställande av räkenskaperna, om disposi-
tion av bolagets resultat och om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställan-
de direktören. Stämman 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 eller maj.

Ägande 
Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 11 957. Största ägare var 
Knorr-Bremse med ett innehav på uppskattningsvis 9,25 procent. En 
stor del av Haldex ägare är registrerade utomlands och syns därmed 
inte med eget namn i aktieförteckningen. Knorr-Bremse har avstått från 
att bekräfta sin exakta ägarandel. Det svenska ägandet uppgick till 
56,9 procent vid årets slut. Varje aktie berättigar till en röst på årsstäm-
man. För mer information om aktien och ägandet se sidan 95-96 samt 
på https://www.haldex.com/sv/corporate/. 

Årsstämma 
Årsstämman 2020 ägde rum den 23 juni 2020 på Strandvägen 7A i 
Stockholm. Vid stämman närvarade 63 aktieägare personligen eller via 
ombud, samt ett antal bisittare och besökare. Närvarande aktieägare 
representerade 37,5 procent av de totala rösterna. Vid stämman var 
styrelsens ledamöter till viss del närvarande, fysiskt och digitalt. Styrel-
sens ordförande var dock inte närvarande på grund av sjukdom. Ett par 
av de ledamöter som ställde upp för nyval var även närvarande.

Stämman fattade bland annat beslut om:
• Ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat över-

förs till ny räkning,
• Att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 med undantag för den före 
detta VD:n Åke Bengtsson,

• Omval av styrelseledamoten Helene Svahn,
• Nyval av Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson och Catha-

rina Modahl Nilsson.
• Omval av revisorerna Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med 

Magnus Willfors om huvudansvarig revisor,
• Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer,
• Fastställande av de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning 

till ledande befattningshavare,
• Ändrad bolagsordning, varigenom bolagsordningen anpassades efter 

föreslagna ändringar i aktiebolagslagen samt uppdaterades till rå-
dande terminologi,

• Inget bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av akti-
er under tiden fram till årsstämman 2021.

Extra bolagsstämma 
Den 29 december 2020 hölls extra bolagsstämma i Haldex. Med anled-
ning av covid-19 hölls stämman utan fysisk närvaro och aktieägare fick 
utöva sin rösträtt endast genom digital förhandsröstning (s.k. poströst-
ning). 51 aktieägare deltog på stämman, personligen eller via ombud. 
Deltagande aktieägare representerade 36,2 procent av de totala röster-
na i bolaget. Stämman fattade beslut om att välja ytterligare två leda-
möter till den befintliga styrelsen.
 I enlighet med det gemensamma förslaget från AFA Sjukförsäk-
rings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och 
Fjärde AP-fonden, beslutade stämman att utse Detlef Borghardt och 
Dzeki Mackinovski till nya styrelseledamöter.
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Styrelsen består härefter av totalt sju stämmovalda ledamöter; Stefan 
Charette (ordförande), Helene Svahn (ledamot och VD), Viveka Ekberg, 
Håkan Karlsson, Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki 
Mackinovski.

Fullständigt protokoll och information om årsstämman finns på  
https://corporate.haldex.com.

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

Det är bolagsstämman som ska utse valberedningens ledamöter eller 
ange hur ledamöterna ska utses samt fastställa en instruktion för 
valberedningen. 
 Valberedningen ska, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, lämna 
förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och 
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamö-
terna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av 
revisor. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstäm-
man. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Styrelsens 
ordförande är ansvarig för att informera valberedningen om styrelsens 
kompetensprofil och arbetsformer samt om resultatet av utvärderingen 
av styrelsens arbete. Bolagets aktieägare har möjlighet att framföra syn-
punkter och förslag till valberedningen via e-post eller telefon.
 Inför årsstämman 2020 hade ingen formell valberedning utsetts 
och på årsstämman 2020 vare sig utsågs eller beslutades det om några 
nya riktlinjer för hur valberedningen ska utses då inget förslag lagts 
fram för stämman att besluta om. Vid tidpunkten för publicering av 
denna bolagsstyrningsrapport har bolaget informerats om att de fyra 
aktieägarna som utgjort en informell valberedning, dvs. AFA Sjukför-
säkrings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner 
och Fjärde AP-fonden, inför årsstämman 2021 kommer att lämna för-
slag till stämman om att fastställa en instruktion för valberedningens 
sammansättning och dess arbete.

Styrelsen 
Styrelsen svarar för Haldex organisation och förvaltningen av Haldex ange-
lägenheter. 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.

Styrelsens sammansättning
Under 2020 bestod styrelsen, fram till den extra bolagsstämman, av 
fem ledamöter valda av årsstämman och efter fyllnadsval av ytterligare 
två ledamöter på extra bolagsstämma den 29 december 2020 bestod 
styrelsen under räkenskapsårets sista dagar av totalt sju stämmovalda 
ledamöter. De anställda utsåg två representanter och två suppleanter 
till styrelsen. Haldex VD och koncernchef, Helene Svahn, deltog vid sty-
relsemötena. Andra tjänstemän deltog vid behov under mötena såsom 
föredragande av särskilda frågor. För ytterligare information om styrel-
seledamöterna, se sidorna 86-87 samt not 9.

Styrelsens oberoende
Svensk kod för bolagsstyrning anger att en majoritet av de stämmoval-
da ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bo-
lagsledningen samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i 
förhållande till större aktieägare. Samtliga stämmovalda ledamöter i 
Haldex styrelse bedöms vara oberoende både i förhållande till bolaget/
bolagsledningen och större ägare, dock med undantag av Helene 
Svahn som på grund av sin befattning som VD och koncernchef anses 
vara beroende i förhållande till bolaget. 

Styrelsens arbete
Styrelsen höll möten 18 (13) gånger under 2020. Huvudfrågor som be-
handlades under styrelsemötena var affärsläget, strategi, investeringar, 
kvalitetsarbetet, produktutveckling, personal- och organisationsfrågor 
samt budget och långsiktig affärsplan. Närvaro på styrelse- och ut-
skottsmöten redovisas på sidorna 86-87. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Årligen görs en utvärdering av styrelsens samlade arbete. För ordföran-
den tillkommer frågor om förmågan att förbereda och leda styrelsear-
betet samt förmågan att motivera och samverka med verkställande di-
rektören. Utvärderingen av styrelsens samlade arbete sker genom en 
gemensam intern granskning av styrelsearbetet. Resultatet av utvärde-
ringsprocessen finns tillgänglig för en framtida valberedning.

Styrelsens utskott 
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott – revisionsutskott samt ersättnings-
utskott. 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 rap-
portering, 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 2020 bestod 
revisionsutskottet fram till årsstämman 2020 av Jörgen Durban (ordfö-
rande), Mikael Thunved samt Helene Svahn och Andreas Larsson, CFO, 
som adjungerade medlemmar från koncernledningen. Efter årsstäm-
man 2020 bestod revisionsutskottet av Viveka Ekberg (ordförande) 
Stefan Charette och Håkan Karlsson, med Helene Svahn, VD, och Lottie 
Saks, CFO som adjungerade medlemmar från koncernledningen. Revi-
sionsutskottet hade 7 (8) möten under året.

Ersättningsutskott
Baserat på de riktlinjer som antagits av årsstämman ger ersättnings-
utskottet förslag till styrelsen rörande lön och andra anställningsvillkor 
för VD samt för övriga ledande befattningshavare, grundat på förslag 
från VD samt EVP Human Resources. Under 2020 bestod ersättnings-
utskottet fram till årsstämman 2020 av Jörgen Durban, Mikael Thunved 
och Bernd Gottschalk samt Frida Wahlgren, EVP Human Resources, 
som adjungerad medlem från koncernledningen. Efter årsstämman 
2020 bestod ersättningssutskottet av Håkan Karlsson (ordförande) och 
Catharina Modahl Nilsson samt kompletterades även med Dzeki 
Mackinovski efter den extra bolagsstämman. Adjungerade medlemmar 
från koncernledningen har sedan årsstämman 2020 varit Helene Svahn, 
VD, och Lottie Saks, CFO. Jeanna Tällberg, nytillträdd i rollen som EVP 
Human Resources, adjungerades från och med september 2020. Ersätt-
ningsutskottet hade 2 (1) möte under 2020.

Ersättning till styrelseledamöter
Ersättning till styrelsens ledamöter som valts av årsstämman beslutades 
av årsstämman efter förslag från AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pen-
sionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden. 
Under 2020/21 har ersättning utgått enligt stämmobeslut enligt not 9 
på sidan 60. Ersättningen till styrelsen består enbart av en fast del (ing-
en rörlig ersättning förekommer). Ingen ersättning utgår till ledamöter 
som också är anställda inom koncernen.
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REVISORER
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Revisorer 
Årsstämman utser revisorer som granskar årsredovisning, bokföring och 
koncernredovisning, styrelsen och VD:s förvaltning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbyrå av års-
stämman för tiden intill årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är 
Magnus Willfors som är auktoriserad revisor.
 Styrelsen i sin helhet träffar revisorerna en gång per år, vid styrelse-
möte under våren då revisorerna redogör för sina iakttagelser direkt till 
styrelsen utan att VD eller CFO är närvarande. Minst en revisor deltar på 
årsstämman och beskriver kortfattat revisionsarbetet och sammanfattar 
sina rekommendationer i revisionsberättelsen för aktieägarna. 

ERSÄTTNING TILL REVISORER

MSEK 2020 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
och nätverk

Revisionsuppdrag 7 6

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0

Skatterådgivning 1 1

Övriga tjänster 2 2

Summa 10 9

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 grundläggande 
funktioner inom bolaget, dvs. HR, ekonomi och juridik.

Under 2020 har koncernledningens sammansättning och storlek ge-
nomgått organisatoriska förändringar. Vid utgången av 2020 bestod 
koncernledningen av VD och ytterligare 8 personer. Koncernledningen 
har regelbundna möten under VD:s ledning. Mötena är fokuserade på 
koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppfölj-
ning. För ytterligare information om koncernledningen, se sidorna 
88-89.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställer principer för ersättning till ledande befattningsha-
vare och godkänner den rapport över utbetald och innestående ersättning 
som styrelsen ska upprätta för varje räkenskapsår. 

I juni 2019 trädde nya regler i aktiebolagslagen i kraft, som bland annat 
innehåller krav på noterade bolag att ta fram och besluta om ersätt-
ningsriktlinjer respektive ersättningsrapporter för vissa ledande befatt-
ningshavare. De nya, mer detaljerade, bestämmelserna om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare tillämpades första gången i 
samband med årsstämman 2020 och de nya bestämmelserna om er-
sättningsrapporter kommer tillämpas första gången i samband med 
årsstämman 2021.
 Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av 
årsstämman 2020 finns att ta del av på bolagets hemsida https://corpo-
rate.haldex.com. 
 Mer information om koncernens ersättningar till ledande befatt-
ningshavare finns i not 9 och 10 på sidorna 60-61.

Ersättning under 2020
Verkställande direktör
År 2020 erhöll VD och koncernchefen Helene Svahn, fast och rörlig lön 
enligt tabellen på sid 93. Utöver en ömsesidig uppsägningstid på 6 må-
nader har verkställande direktören, vid uppsägning från företagets sida, 
rätt till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Vid uppsägning 
från verkställande direktörens sida betalas inget avgångsvederlag ut. 
Verkställande direktörens pensionsförmån är premiebaserad och består 
av en ITP-plan samt en årlig avsättning på 30 procent av den del av den 
fasta lönen som överstiger 20 basbelopp. Pensionsåldern är 65 år. Mer 
information om ersättning till verkställande direktör kommer även 
framgå av den ersättningsrapport som bolaget kommer att presentera i 
samband med årsstämman och göra tillgänglig på bolagets hemsida 
https://corporate.haldex.com. 
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ERSÄTTNING TILL KONCERNLEDNING 2020 

TSEK
Grundlön 

inkl. förmåner
Rörlig  

ersättning 
1) Pension

Verkställande direktör
Helene Svahn 4 393 36 824

Övriga ledande befattnings-
havare (koncernledning)
8 (11) personer, varav 4 (2) 
kvinnor per den 31 december 19 753 649 2 545

Summa 24 146 685 3 369

1) Belopp för rörlig ersättning 2020 avser den del av 2019 års bonus som 
har kostnadsförts under 2020.

Övriga ledande befattningshavare 
Enligt de riktlinjer som har fastställts av årsstämman ska principerna för 
ersättningsfrågor gällande koncernledningen utarbetas av verkställande 
direktören i samråd med styrelsen för beslut av årsstämman. Ersättning-
en består av en fast och en rörlig lönedel. Den rörliga delen baseras på 
verkställande direktörens och ersättningsutskottets årligen fastställda 
mål och kan uppgå till max 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 av-
gångsvederlag 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 2015 och 2016 beslutade om incitamentsprogram kallat 
LTI (Long Term Incentive) för ledande befattningshavare och nyckelper-
soner, LTI 2015 samt LTI 2016. LTI innebär i korthet att om vissa presta-
tionsmål uppnås under räkenskapsåret kan deltagarna i LTI i början av 
nästföljande år tilldelas en rörlig ersättning, varav 60 procent tilldelas 
kontant och 40 procent tilldelas i form av personaloptioner som är vill-
korade, icke-överlåtbara uppskjutna rätter att vederlagsfritt och auto-
matiskt efter fyra år erhålla en stamaktie i Haldex för varje prestations-
rätt. 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 inlåsnings-
period om tre år följer innan slutgiltig överlåtelse av prestationsaktier till 
deltagaren beräknas ske året efter årsstämman när löptiden nått sitt 
slut (från 2018–2020 beroende på program) och före utgången av juni 
månad samma år. Uppskjuten rörlig ersättning enligt LTI är inte pen-
sionsgrundande. Programmen LTI2015 och LTI2016 har dock inte gene-
rerat något utfall för de ledande befattningshavarna och nyckelperso-
nerna, vilka varit inkluderade i detta program. Sedan 2017 har inga 
incitamentsprogram beslutats som innehåller aktier eller aktiekursrela-
terade delar. Det långsiktiga incitamentsprogram som sedan dess till-
lämpas har enbart kontant ersättning där mätperioden för uppfyllnad 
av målen sträcker sig över en treårsperiod. 
 Inte heller detta program har genererat något utfall för deltagar-
na. Vid tidpunkten för publicering av denna bolagsstyrningsrapport på-
går diskussioner i ersättningsutskottet om förslag att inrätta ett nytt LTI 
program som ska gälla från 2021 och framåt.
 

Intern kontroll 
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen 
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 utsträck-
ning säkerställa att Haldex har en ändamålsenlig och tillförlitlig rappor-
tering 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, in-
formation och kommunikation samt uppföljning. Denna rapport om in-
tern kontroll och riskhantering har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen och Svensk kod för bolagsstyrning, och är därmed avgränsad till en 
beskrivning av de viktigaste inslagen i Haldex system för intern kontroll 
och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Sty-
relsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapportering-
ens kvalitet på det sätt som finns dokumenterat i styrelsens arbetsord-
ning, i instruktionerna till verkställande direktören samt i koncernens 
finanspolicy. VD ansvarar tillsammans med CFO för att granska och 
kvalitetssäkra all extern ekonomisk rapportering såsom delårsrapporter, 
bokslutskommunikéer, årsredovisningar, pressmeddelanden med eko-
nomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten 
med massmedier, ägare och finansinstitut. VD samt CFO tillhandahåller 
alla delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar för 
granskning av revisionsutskottet. Styrelsen ansvarar för att bolagets fi-
nansiella rapporter upprättas i överensstämmelse med gällande lagar, 
redovisningsstandarder och andra krav på börsnoterade bolag. I styrel-
sens instruktioner till verkställande direktören finns även krav på att 
fortlöpande till styrelsen tillhandahålla interna sammanfattande rappor-
ter om ekonomiska förhållanden. Dessa rapporter ska bland annat 
innehålla resultat- och balansräkningar, värderingsfrågor, 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 kon-
troll och styrning. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott. Revisions-
utskottet, som bereder frågor åt styrelsen, behandlar bland annat frå-
gor om den interna kontrollprocessen, följer upp rapporteringsfrågor 
samt diskuterar redovisningsprinciper och konsekvenserna av föränd-
ringar av dessa principer. Dessutom håller revisionsutskottet löpande 
kontakt med de externa revisorerna. Utskottet ansvarar för utvärdering-
en av revisionsarbetet samt revisorernas effektivitet, kvalifikationer, 
arvoden och oberoende. Revisionsutskottet biträder också i normalfallet 
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 koncer-
nens bolag och processer avseende den finansiella rapporteringen, ut-
gör underlag för riskhanteringen. Hanteringen kan ske genom att ris-
kerna accepteras eller minskas alternativt elimineras, med krav på 
kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som har fastställts av styrel-
sen, revisionsutskottet, verkställande direktören och koncernledningen. 
Haldex har under året genomfört en uppdaterad bedömning av de ris-
ker som Haldex står inför, risker som finns dokumenterade i ett kon-
cerngemensamt dokument samt på sidorna 42-47.
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REVISORNS YTTRANDE OM  
BOLAGS STYRNINGSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor-
ten för år 2020 på sidorna 90–94 och för att den är upprät-
tad 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 bolagsstyrnings-
rapporten 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 årsre-
dovisningen och koncernredovisningen.

Malmö, 26 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Till årsstämman i Haldex AB (publ),  
organisationsnummer 556010-1155

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor

Magnus WIllfors
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Styrinstrument 
De styrinstrument som utgör grunden för bolagsstyrning i Haldex be-
står framför allt av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, tillämpliga 
föreskrifter för noterade företag på Nasdaq Stockholm, Svensk kod för 
bolagsstyrning samt annan relevant lagstiftning och relevanta bestäm-
melser. Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av bolags-
stämman fastställda bolagsordningen och de av styrelsen fastställda do-
kumenten om arbetsordning för styrelsen i Haldex, instruktioner för 
ersättnings- och revisionsutskott, instruktioner för verkställande direktö-
ren i Haldex, informations- och insiderpolicy samt finanspolicy. Utöver 
ovanstående har koncernen ett antal policys och handböcker som 
innehåller föreskrifter samt rekommendationer med principer och väg-
ledning för koncernens verksamhet och anställda. I styrelsens arbets-
ordning regleras styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen 
inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsupp-
gifter. Styrelsens arbete följer en fast rutin som syftar till att säkerställa 
att styrelsens informationskrav uppfylls. I instruktionerna till verkställan-
de direktören fastställs verkställande direktörens ansvar för den löpande 
förvaltningen, former för rapportering till styrelsen och innehåll i den-
na, krav på interna styrinstrument och frågor som kräver styrelsens be-
slut eller ska delges styrelsen.

Kontrollaktiviteter 
Arbetet med att vidareutveckla den interna kontrollen och styrningen 
pågår ständigt, med löpande dokumentation, utvärdering och införan-
de av nya kontroller samt förbättring av befintliga kontroller. 

Information och kommunikation 
Haldex har ett system för att informera och kommunicera i syfte att ge 
en fullständig och korrekt finansiell rapportering. Haldex har ett rappor-
teringssystem där samtliga koncernens bolag månadsvis rapporterar 
enligt ett fastställt format och efter givna redovisningsprinciper. I sam-
band med rapporteringen gör de rapporterande enheterna riskbedöm-
ningar och tar ställning till aktuella värderingsfrågor samt avsättningar. 
Den centrala ekonomiavdelningen tar fram rapporter ur det gemen-
samma systemet som är strukturerat enligt koncernens fastställda rap-
portformat. Ansvariga chefer och controllers på olika nivåer i koncer-
nen 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
Haldex 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 ansva-
riga controllers samt genom att affärsansvariga har möten med rappor-
terande enheter. Revisionsutskottet kommunicerar regelbundet med 
bolagets externa revisorer och bolagets CFO, både under och mellan 
möten. Styrelsen får varje månad en rapport över verksamhetens ut-
veckling. En mer utförlig rapportering ges i första hand av verkställande 
direktören på samtliga styrelsemöten. Styrelsen bedömer regelbundet 
de risker som är förknippade med den finansiella rapporteringen base-
rat på betydande och kvalitativa faktorer.

Internrevision 
Styrelsen utvärderar varje år behovet av att inrätta en särskild funktion 
för internrevision. 2020 bedömde styrelsen att något sådant behov inte 
förelåg. Styrelsen gjorde bedömningen att den interna kontrollen hu-
vudsakligen utövas: 
• Av de operativa cheferna på olika nivåer,
• Av de lokala ekonomifunktionerna och den centrala 

ekonomifunktionen, 
• Genom koncernledningens övervakande kontroll. 
Under året infördes en process för självutvärdering (self assessment) där 
bolagen utvärderar sina kontrollaktiviteter. Självutvärderingen kommer 
att granskas och utvärderas av interna resurser. 
 Styrelsen bedömer att omfattningen av den egna organisationen 
för intern kontroll och den externa revisionen sammantaget medför att 
det för närvarande inte finns behov av en funktion för internrevision. 
Beslutet omprövas årligen. 

Styrelsen Landskrona den 26 mars 2021
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