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Haldex Aktieägare

Årsstämma

Styrelse

Ersättningsutskott Revisionsutskott

VD

Koncernledning

Revisorer Valberedning

Bolagsstyrningsrapport
Hur Haldex styrs

Aktieägare och årsstämma
Aktieägarnas rätt att fatta beslut om Haldex 
verksamhet utövas på årsstämman (och i till-
lämpliga fall vid en extra bolagsstämma), 
som är Haldex högsta beslutsfattande organ. 
Årsstämman äger vanligen rum i april månad. 
Årsstämman fattar beslut om sådana frågor 
som bolagsordning och har i uppdrag att utse 
styrelseledamöter och styrelsens ordförande, 
välja revisorer samt besluta om att fastställa 
resultaträkning och balansräkning och fördel-
ningen av bolagets vinster samt ansvarsfrihet 
gentemot bolaget för styrelsen och den verk-
ställande direktören. Årsstämman beslutar 
också om sammansättningen för och arbetet 
i valberedningen samt antar principer för att 
fastställa ersättning till verkställande direktören 
och andra ledande befattningshavare.

Revisorer
Årsstämman väljer två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter för en period om ett till fyra år i 
taget. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, och följer en revisionsplan som fastställs i samråd med revisionsutskottet. I samband 
med revisionen ska revisorerna rapportera sina iakttagelser till koncernledningen för avstämning och 
sedan till revisionsutskottet. Avrapporteringen till revisionsutskottet sker dels efter att revisionen av för-
valtningen och granskningen av det så kallade ”hard-close”-bokslutet har avslutats, dels i samband med 
att årsredovisningen fastställs.

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 verkställande direktören och finansdirektören 
närvarar. Slutligen deltar minst en av revisorerna på årsstämman och beskriver kortfattat revisionsarbetet 
och sammanfattar rekommendationerna i revisionsberättelsen för aktieägarna.

Verkställande direktören och  
koncernledningen
Verkställande direktören och koncernchefen 
leder bolaget inom de ramar som fastställts 
av styrelsen. Verkställande direktören ansvarar 
för ledningen och utvecklingen av bolaget. 
Verkställande direktören utarbetar i samråd 
med styrelseordföranden objektiva, utförliga 
och relevanta underlag samt dokument till 
styrelsemötena, presenterar punkter på dag-
ordningen och förklarar förslag till beslut. 
Verkställande direktören leder koncernled-
ningens arbete och fattar beslut i samråd med 
andra ledande befattningshavare.

Valberedning  
Haldex årsstämma fattar beslut om rutiner för val-
beredningens tillsättande och arbete. Årsstämman 
har fastställt att valberedningens uppdrag omfattar 
beredning och upprättande av förslag till val av sty-
relseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoord-
förande och revisorer samt förslag till beslut rörande 
arvoden till styrelseledamöter, ledamöter i styrelse-
utskott och revisorer. Valberedningen ska bestå av 
fyra ledamöter, som representerar de fyra till rös-
tetalet största ägarna baserat på aktieinnehaven 
omedelbart före offentliggörandet av valberedning-
ens sammansättning. Ledamöternas namn, samt 
namnen på de ägare de representerar, ska offentlig-
göras minst sex månader före årsstämman genom 

pressmeddelande och på Haldex webbplats. Om en 
aktieägare som har utsett en ledamot av valbered-
ningen inte längre skulle tillhöra de fyra röstmäs-
sigt största ägarna under tiden för valberedningens 
uppdrag, ska denne ägares representant avgå från 
sitt uppdrag och ersättas av en representant från 
en av de fyra största ägarna. Sammansättningen 
av valberedningen ska dock inte ändras om föränd-
ringen endast är marginell, eller om förändringen 
inträffar senare än två månader före årsstämman. 
En aktieägare som har utsett en representant till 
valberedningen ska under mandatperioden ha möj-
lighet att ersätta denne med en annan person. Den 
ledamot som representerar den röstmässigt största 
ägaren utses till valberedningens ordförande, såvida 

inte en annan överenskommelse görs. Ingen ersätt-
ning utgår till valberedningens ledamöter. Styrelsens 
ordförande är ansvarig för att informera valbered-
ningen om styrelsens framtida kompetensprofil och 
arbetsformer samt om resultat av utvärderingar av 
styrelsens arbete. 

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen 
till årsstämman och på Haldex webbplats. I sam-
band med utfärdandet av kallelsen till årsstämman 
ska valberedningen lämna ett motiverat yttrande 
beträffande sitt förslag till styrelse på Haldex webb-
plats. På årsstämman ska minst en ledamot av val-
beredningen närvara och lämna en redogörelse för 
valberedningens arbete samt presentera och moti-
vera valberedningens förslag.
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STYRINSTRUMENT 

Externa  

De styrinstrument som utgör grunden för bolags-

styrning i Haldex består framför allt av aktie-

bolagslagen, årsredovisningslagen, tillämpliga före-

skrifter för börsnoterade företag på Nasdaq OMX 

Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning 

samt annan relevant lagstiftning och relevanta 

bestämmelser.

Interna

Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av 

årsstämman 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.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Haldex styrelse bestå 
av minst tre och högst åtta ledamöter som väljs 
varje år av årsstämman under en period som 
sträcker sig fram till nästa årsstämmas avslutande. 
Koncernchefen lämnar regelbundet rapporter till 
styrelsen och koncernens finansdirektör fungerar 
som styrelsens sekreterare. Övriga anställda deltar 
i styrelsemöten i samband med presentationer av 
särskilda ärenden. Utöver de valda ledamöterna 
består styrelsen av två personalrepresentanter och 
två suppleanter som utses av de anställda.

Styrelsen har inrättat två utskott: ersättnings-
utskottet och revisionsutskottet. 

Ersättningsutskottet är ansvarigt för en mer 
grundlig genomgång av ersättningsfrågor. Baserat på 
de riktlinjer som antagits av årsstämman ger ersätt-
ningsutskottet förslag till styrelsen rörande verkstäl-
lande direktörens lön och andra anställningsvillkor.

Dessutom ska ersättningsutskottet fastställa 
lönevillkor och andra anställningsvillkor för de 
andra medlemmarna i koncernledningen grun-
dat på förslag från verkställande direktören. Före 
årsstämman ska ersättningsutskottet även bistå 
styrelsen i arbetet med att utarbeta en motion 
rörande riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare under nästkommande år. Syftet med 
riktlinjerna ska vara att fastställa lön och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare inom företaget.

Revisionsutskottet förbereder frågor som 
rör redovisning, finansiell rapportering, revision och 
intern kontroll. Utskottet är ansvarigt för att förbe-
reda styrelsens verksamhet genom att säkerställa att 

systemet för revision, intern kontroll och riskhante-
ring uppfyller kraven i tillämpliga lagar och andra 
författningar och att det främjar operativ effektivi-
tet, skapar korrekt redovisningsdokumentation och 
ger tillförlitlig finansiell information. Utskottet gran-
skar principerna för redovisning och finansiell kon-
troll och fastställer riktlinjer för köp av andra tjänster 
än revision av bolagets revisorer. Utskottet träffar 
regelbundet revisorerna under året för att diskutera 
frågor som revisionsrapporter och granskningspla-
ner. Utskottet ansvarar för utvärderingen av reviso-
rernas arbete och revisorernas effektivitet, kvalifika-
tioner, arvoden och oberoende. Revisionsutskottet 
måste också bistå valberedningen med förslag på 
möjliga revisorer. Utskottet bistår också Haldex före-
tagsledning vid bestämmandet av hur identifierade 
risker ska hanteras för att en effektiv intern kontroll 
och riskhantering ska kunna säkerställas.

Styrelseordförandens ansvar
Styrelseordföranden organiserar och leder sty-
relsens aktiviteter, arbetar för effektivitet i dessa 
aktiviteter, säkerställer att de följer den svenska 
aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och 
författningar samt säkerställer att styrelsens beslut 
genomförs. Styrelseordföranden säkerställer att 
styrelseledamöterna får  den utbildning som krävs 
och ständigt förbättrar sina kunskaper om bola-
get samt är ansvarig för att utvärdera styrelsens 
aktiviteter. Styrelseordföranden föreslår dagord-
ningen för styrelsemötena i samråd med verkstäl-
lande direktören och säkerställer att styrelsen får 
tillfredsställande information och beslutsunder-
lag. Styrelseordföranden kommunicerar regel-
bundet med verkställande direktören, förmedlar 

åsikter från aktieägare till andra styrelsemedlem-
mar och fungerar som talesperson för styrelsen. 
Styrelseordföranden utgör också en viktig länk till 
valberedningen och rapporterar resultatet av årets 
utvärdering av styrelsens arbete till valberedningen.

Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens 
organisation, ledning och förvaltning samt för att 
uppföljning och kontroll av redovisning, förvalt-
ning av tillgångar och finansiella omständigheter i 
övrigt är tillfredsställande. Styrelsen övervakar och 
utvärderar det arbete som utförs av verkställande 
direktören och koncernledningen samt ansvarar för 
beslut avseende bolagets strategier och uppföljning 
av dessa genom att ta fram planer och mål samt 
genom beslut avseende förvärv och avyttring av 
verksamheter, större investeringar, utnämningar 
och ersättningar i ledningsgruppen, och genom att 
genomföra regelbundna granskningar under året.

Styrelsen godkänner också årsredovisningen. 
Dessutom säkerställer styrelsen att den information 
som sprids externt av bolaget kännetecknas 
av transparens och objektivitet. Det är också 
styrelsens uppgift att upprätta riktlinjer och policy- 
dokument rörande frågor som finansiell aktivitet, 
publicering av information, insiderfrågor och etiskt 
uppträdande.

Följande stående punkter på dagordningen 
diskuteras på styrelsemötena: Koncernens utveck-
ling och status, affärsklimat, organisationsfrågor, 
månadsbokslut, pressmeddelanden, tvister, förvärv/
avyttringar, större affärsavtal, utvecklingsprojekt 
och investeringar.

Styrelsens arbetsordning

I arbetsordningen regleras styrelsens inbördes arbets-

fördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrel-

sens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgif-

ter. Styrelsens arbete följer en fast rutin som syftar till 

att säkerställa att styrelsens informationskrav uppfylls. 

Instruktioner för verkställande direktören

I dokumentet Instruktioner för verkställande direk-

tören 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.

Kärnvärden

Haldex värderingar – Kunden först, Respekt för indi-

viden och ”Passion for Excellence”– är kopplade 

till koncernens affärsidé, vision och strategier, och 

vägleder medarbetarna i den dagliga verksamheten. 

Kunden först innebär att Haldex medarbetare grun-

dar sina beslut och handlingar med kundens bästa 

för ögonen, väl medvetna om att de värden de ska-

par för kunden också skapar värden för Haldex och 

dess medarbetare och ägare. Respekt för individen 

är att visa kollegor respekt genom en öppen kom-

munikation, uppmuntran till initiativ, samarbete, 

stöd, professionell utveckling och avancemang, pre-

stationsbaserad kompensation och aktivt ansvar av 

samtliga individer. ”Passion for excellence” innebär 

att vi ska satsa på att nå högsta kvalitet i kundser-

vice, att ge våra medarbetare eget ansvar och att 

belöna investerarna. Vi strävar ständigt efter att 

förbättra prestationerna och uppnå bästa möjliga 

resultat genom konsekventa affärsprocesser.
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en ledamots företag. Det noterades också att 

styrelse- och utskottsarvoden utgår med tillägg 

av sedvanliga sociala avgifter, eller – i den mån 

uppdraget utförs genom ett bolag – sådant 

arvode uppjusterat med ett belopp motsvarande 

de sociala avgifter som bolaget därmed inte har 

att erlägga.

•  Årsstäman beslutade i enlighet med styrelsens 

förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 

flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 

2014, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av 

egna aktier. 

      Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ 

OMX Stockholm till ett pris som ryms inom 

det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande 

kursintervallet, i syfte att ge styrelsen ett ökat 

handlingsutrymme i samband med eventuella 

framtida företagsförvärv samt för att ge sty-

relsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa 

bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till 

ökat aktieägarvärde. Bolagets totala innehav av 

egna aktier får dock ej vid något tillfälle över-

stiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund 

föredrog revisionsberättelsen och koncernens 

revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.

Stefan Charette, Creades AB, föredrog val-

beredningens förslag till beslut om valberedning 

inför årsstämman 2013.

Valberedning för årsstämman 2014 

Enligt ett beslut på årsstämman 2013 ska var och 

en av de fyra största aktieägarna utse represen-

tanter som ska bilda valberedning inför årsstäm-

man 2014. I slutet av september 2013 var dessa 

aktieägare Creades AB, Göran Carlson genom 

bolag, Handelsbankens Fonder och JPM Chase NA. 

Tillsammans representerade de 25,2 procent av 

rösterna i Haldex AB per den 30 september 2013. 

Årsstämma

Kallelseförfarandet till årsstämman anges i bolags-

ordningen. Kallelse sker genom annonsering i Post- 

och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. 

Dessutom ska en annons i Dagens Nyheter informera 

om att kallelsen till årsstämman har gått ut. Kallelsen 

till stämman görs tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman.

Vid årsstämman i Stockholm den 25 april 2013 

närvarade aktieägare som representerade 39,4 pro-

cent av rösterna. Till stämmans ordförande valdes 

Göran Carlson enligt valberedningens förslag.

Beslut

Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på 

Haldex hemsida www.haldex.com.

Några av de beslut som fattades var:

•  Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag 

om en utdelning på 1 SEK per aktie.

•  Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex 

ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde 

Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus 

Johansson, Arne Karlsson och Annika Sten 

Pärson samt valde Staffan Jufors till ny styrelse-

ledamot. Göran Carlson omvaldes till styrelsens 

ordförande.

•  För perioden fram till och med utgången av 

årsstämman 2014 beslutades styrelseledamö-

ternas ersättning till följande: styrelsens ord-

förande får 500 000 kronor och var och en av 

de övriga ledamöterna får 200 000 kronor i 

ersättning. Ersättning för utskottsarbete utgår 

enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet 

får 100 000 kronor, ledamöter av revisionsut-

skottet får 50 000 kronor, ordföranden i ersätt-

ningsutskottet får 50 000 kronor och ledamöter 

av ersättningsutskottet får 25 000 kronor. Det 

noterades att avgifterna kan betalas som lön 

eller under vissa förutsättningar faktureras från 

Haldex AB är ett svenskt publikt aktiebolag med 

säte i Landskrona. Rapporten har upprättats 

enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för 

bolagsstyrning och har granskats av bolagets 

revisorer. År 2013 följde Haldex Svensk kod för 

bolagsstyrning i alla avseenden utom när det gäller 

punkt 2.4 som rör valberedningens sammansättning. 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning får vare sig 

styrelseordföranden eller annan styrelseledamot 

vara ordförande för valberedningen. Enligt ett 

beslut på årsstämman 2013 har var och en av de 

fyra största aktieägarna utsett representanter som 

ska bilda valberedning inför årsstämman 2014. Den 

ledamot som representerar den röstmässigt största 

ägaren utses till valberedningens ordförande, 

såvida inte någon annan överenskommelse 

görs. Styrelseledamoten Stefan Charette, som 

representerar Creades AB, utsågs till ordförande 

för valberedningen. Valberedningen, som består 

av representanter för de största aktie ägarna, 

har förklarat att bakgrunden till detta är att 

Creades AB har en väldigt liten organisation och 

att styrelseledamoten Stefan Charette är mycket 

lämpad att leda valberedningens arbete för att 

uppnå de bästa resultaten för företagets aktieägare.

    

Aktieägare

Haldex aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic 

(Stockholmsbörsen) sedan 1960. Aktiekapitalet i 

Haldex AB uppgår till 221 079 850 MSEK, fördelat 

på 44 215 970 aktier. Varje aktie ger rätt till en röst 

och medför lika rätt till utdelning.

Antalet aktieägare uppgick vid årets slut 

till 13 546. Creades AB var största ägare med 

10,0 procent av aktiekapitalet. Det svenska 

ägandet uppgick till 62 procent vid årets slut 2013. 

Information om ägandet uppdateras varje kvartal 

på Haldex webbplats www.haldex.com. Se även 

sidorna 78–79 för ytterligare information.

Bolagsstyrning i Haldex 2013
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Styrelsens arbete 

Styrelsen sammanträdde 10 gånger under 2013. 

Huvudfrågor som behandlades var finansiell ställning 

och marknadsställning, fastställande av styrelsens 

arbetsformer och instruktioner till verkställande direk-

tören samt strategi- och organisationsfrågor. 

Styrelsens utskott 

Fram till april 2013 bestod revisionsutskottet av 

Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson, 

Arne Karlsson och Annika Sten Pärson. Arne Karlsson 

var utskottets ordförande. Efter april 2013 bestod 

revisionsutskottet av Arne Karlsson, Göran Carlson 

och Stefan Charette. Arne Karlsson fortsatte som 

ordförande för utskottet. Revisionsutskottet hade 

fem sammanträden under 2013. 

Fram till april 2013 bestod ersättningsutskot-

tet av styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan 

Ägarnas representanter som kommer att vara leda-

möter av 2014 års valberedning är:

Stefan Charette (ordförande), Creades AB, 

Anders Algotsson, Afa Försäkring, Göran Carlson 

och Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB. 

Valberedningens sammansättning publicerades 

genom pressmeddelande och på Haldex webbplats 

www.haldex.com den 29 oktober 2013.

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att 

framföra synpunkter och förslag till valberedningen 

via e-post till den adress som anges på bolagets 

webbplats, under rubriken Investerare & Media – 

Pressmeddelanden – 2013 – Valberedning i Haldex 

AB inför årsstämma 2014.

 

Styrelsen

Styrelsens oberoende

I Svensk kod för bolagsstyrning anges att en majori-

tet av de stämmovalda ledamöterna ska vara obero-

ende i förhållande till bolaget och koncernledningen 

samt att minst två av dessa även ska vara oberoende 

i förhållande till bolagets största aktieägare. Haldex 

styrelse anses uppfylla dessa krav då samtliga styrel-

seledamöter bedöms vara oberoende i förhållande 

till såväl Haldex och dess ledning, med undantag för 

Stefan Charette som representerar Haldex största 

aktieägare. Den 9 januari 2014 minskade de sitt  

innehav till att uppgå till mindre än 10 procent.

Charette, Magnus Johansson, Arne Karlsson och 

Annika Sten Pärson. Magnus Johansson var utskot-

tets ordförande. Efter april 2013 bestod ersättnings-

utskottet av Magnus Johansson, Staffan Jufors och 

Annika Sten Pärson. Magnus Johansson fortsatte 

som ordförande för utskottet. Ersättningsutskottet 

hade tre sammanträden under 2013. 

Utvärdering av styrelsens arbete 2013

Årligen görs en utvärdering av styrelsens samlade 

arbete. För ordföranden tillkommer frågor om för-

mågan att förbereda och leda styrelsearbetet samt 

förmågan att motivera och samverka med verk-

ställande direktören. Utvärderingen av styrelsens 

samlade arbete sker genom en gemensam intern 

granskning av styrelsearbetet. Resultatet av utvär-

deringsprocessen för 2013 diskuterades i samband 

med styrelsemötet i december 2013. 

Revisorer

De auktoriserade revisorerna Michael Bengtsson och 

Ann-Christine Hägglund från PricewaterhouseCoopers 

AB omvaldes av årsstämman 2011 till bolagets reviso-

rer fram till årsstämman 2014. De auktoriserade revi-

sorerna Christine Rankin Johansson och Cesar Moré 

omvaldes av årsstämman 2011 till revisorssuppleanter. 

Michael Bengtsson är auktoriserad revisor sedan 

1988 och är vald revisor i bland annat Perstorp 

Holding AB och Carnegie Investment Bank AB. 

Ann-Christine Hägglund är auktoriserad revisor 

sedan 1997 och är vald revisor i bland annat NCC 

Construction Sweden, Lernia AB och NCC Housing 

Group. 

Varken Ann-Christine Hägglund eller Michael 

Bengtsson har uppdrag i andra bolag som är när-

stående till Haldex största ägare eller verkställande 

direktör. 

Revisorerna har haft extra uppdrag utöver ordi-

narie revision. Dessa uppdrag har innefattat konsul-

tationer i skatte- och redovisningsfrågor samt andra 

bolagsfrågor. Uppdragen har upphandlats enligt de 

riktlinjer som har fastställts av revisionsutskottet för 

sådana inköp av tjänster. 

Styrelseledamöternas närvaro 2013 

Namn                                Revisionsutskottet              Ersättningsutskottet                       Styrelsemöten 

  jan–april april–dec  jan–april april–dec jan–april april–dec

Göran Carlson 1 3 1  4 6

Stefan Charette 1 4 1  4 6

Magnus Johansson   1 2 3 6

Arne Karlsson  1 4   4 6

Annika Sten Pärson 1  1 2 4 6

Staffan Jufors    2 1 6
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Incitamentsprogram

Årsstämman 2013 beslutade att införa ett nytt inci-

tamentsprogram för ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner, LTI 2013. LTI 2013 innebär i korthet 

att om vissa prestationsmål uppnås under räken-

skapsåret 2013 kan deltagarna i LTI 2013 i början av 

år 2014 tilldelas en rörlig ersättning, varav 60 pro-

cent kommer att tilldelas kontant och 40 procent 

kommer att tilldelas i form av personaloptioner som 

är villkorade icke-överlåtbara uppskjutna rätter att 

vederlagsfritt och automatiskt under år 2017 erhålla 

en stamaktie i Haldex för varje prestationsrätt. 

Löptiden för LTI 2013 är fyra år. Efter utgången 

av prestationsåret kommer tilldelning av eventuellt 

aktiebelopp att ske. Utbetalning av eventuellt kon-

tantbelopp förväntas ske under våren 2014.

Efter tilldelningen av eventuellt aktiebelopp 

kommer deltagaren att tilldelas prestationsrätter 

varefter en inlåsningsperiod om tre år följer innan 

slutgiltig överlåtelse av prestationsaktier till deltaga-

ren beräknas ske år 2017, efter årsstämman 2017 

och före utgången av juni månad 2017. 

Uppskjuten rörlig ersättning enligt LTI 2013 är 

inte pensionsgrundande. 

Ersättning till styrelsen för perioden april 

2013–april 2014

Ersättning till styrelsens ledamöter som valts av års-

stämman beslutas av årsstämman efter förslag från 

valberedningen. För perioden april 2013 till april 

2014 har ersättning fastställts enligt tabellen nedan. 

Ersättningen till styrelsen består enbart av en fast del 

(ingen rörlig ersättning förekommer). Ingen ersätt-

ning utgår till ledamöter som också är anställda 

inom koncernen. 

Ovanstående riktlinjer är i allt väsentligt oförändrade 

i förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstäm-

man 2013. Mer information om ersättningar till 

ledande befattningshavare finns i not 6.  

Ersättning till koncernledningen 2013

Verkställande direktör

År 2013 erhöll den verkställande direktören och 

koncernchefen fast och rörlig lön enligt tabellen 

nedan. Utöver en ömsesidig uppsägningstid på 12 

månader har verkställande direktören, vid uppsäg-

ning från företagets sida, rätt till avgångsvederlag 

motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning 

från verkställande direktörens sida betalas inget 

avgångsvederlag ut. Verkställande direktörens pen-

sionsförmån är premiebaserad och består av en ITP-

plan 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 årsstäm-

man ska principerna för ersättningsfrågor gällande 

koncernledningen utarbetas av verkställande direk-

tören i samråd med styrelsens ersättningsutskott för 

beslut av årsstämman. Ersättningen består av en fast 

och en rörlig lönedel. 

Den rörliga delen baseras på verkställande 

direktörens och ersättningsutskottets årligen fast-

ställda mål och kan uppgå till 50 procent av den 

fasta årslönen. Samtliga medlemmar i koncernled-

ningen har en ömsesidig uppsägningstid på upp 

till 6 månader samt, vid uppsägning från bolagets 

sida, ett avgångsvederlag som motsvarar mellan 6 

och 12 månaders lön. Pensionsförmånerna är reg-

lerade i pensionsplaner som är anpassade till praxis 

i det aktuella landet, med en pensionsålder från 65 

år och uppåt.  

Ersättning till styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare

Enligt ett förslag till årsstämman 2014 föreslår styrel-

sen att följande riktlinjer ska gälla fram till årsstäm-

man 2015. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal 

som ingås efter stämmans beslut samt om ändringar 

görs i befintliga avtal efter stämmans beslut. 

 Ersättning till verkställande direktören och kon-

cernchefen samt andra ledande befattningshavare 

ska bestå av en väl avvägd kombination av fast lön, 

årsbonus, långsiktiga incitamentsprogram, pension 

samt andra förmåner och villkor rörande uppsäg-

nings- och avgångsvederlag. Den totala ersättningen 

ska vara konkurrenskraftig och baseras på presta-

tion. Den fasta ersättningen ska vara individuell och 

baseras på varje individs ansvar, roll, kompetens och 

befattning. Årsbonusen ska baseras på utfall av i för-

väg bestämda finansiella och personliga mål och får 

inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen.

En särskild ersättning kan utgå i undantagssi-

tuationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkom-

petens eller förmå individer att flytta till nya tjänst-

göringsorter 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 avgifts-

bestämda planer och, för anställda i Sverige, berät-

tiga till pension vid 65 års ålder. Vid uppsägning från 

företagets sida är uppsägningstiden för verkställande 

direktören och koncernchefen 12 månader och för 

andra högre befattningshavare upp till 6 månader. 

När det gäller nya anställningsavtal ska det därutöver 

kunna gå att komma överens om avgångsvederlag 

motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen 

ska ha rätt att avvika från riktlinjerna i enskilda fall om 

särskilda skäl föreligger.

Ersättning till styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare
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Ersättning till koncernledningen 2013, TSEK

    2013 

   Grundlön Rörlig Pension 

   inkl. ersättning*  

   förmåner

Verkställande direktör      

Bo Annvik  4 198 1 512 933

       

Övriga ledande befattningshavare   13 251 4 199 2 108

Summa   17 449 5 711 3 041

* Utöver kostnadsförd   rörlig ersättning för 2013 ovan, har bonus för 2012 utbetalats 165 TSEK till VD  
och 699 TSEK till övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till styrelsen april 2013–april 2014, SEK  

  Revisionsutskottet Ersättningsutskottet Styrelsearvoden Summa 

      ersättning

Göran Carlson (ordförande 2013) 50 000 - 500 000 550 000

Stefan Charette 50 000 - 200 000 250 000

Arne Karlsson 100 000 - 200 000 300 000

Magnus Johansson - 50 000 200 000 250 000

Staffan Jufors - 25 000 200 000 225 000 

Annika Sten Pärson - 25 000 200 000 225 000

Summa 200 000 100 000 1 500 000 1 800 000

Revisionsarvoden 2013, MSEK

    2013 2012

PricewaterhouseCoopers     

Revisionsuppdrag   3 4

Skatterådgivning   4 4

Övriga uppdrag   1 2

Summa   8 10
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Hanteringen kan ske genom att riskerna accepte-

ras eller minskas alternativt elimineras, med krav på 

kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som har 

fastställts av styrelsen, revisionsutskottet, verkstäl-

lande direktören och koncernledningen. 

Kontrollaktiviteter

Arbetet med att vidareutveckla den interna kontrol-

len och styrningen pågår ständigt, med löpande 

dokumentation, utvärdering och införande av nya 

kontroller samt förbättring av befintliga kontroller. 

Information och kommunikation

Bolaget har ett system för att informera och kom-

municera i syfte att ge en fullständig och korrekt 

finansiell rapportering. Bolaget har ett rapporte-

ringssystem där samtliga koncernens bolag månads-

vis rapporterar enligt ett fastställt format och efter 

givna redovisningsprinciper. I samband med rap-

porteringen gör de rapporterande enheterna risk-

bedömningar och tar ställning till eventuella reser-

veringsbehov. Den centrala ekonomiavdelningen tar 

fram rapporter ur det gemensamma systemet som 

är strukturerat enligt koncernens fastställda rapport-

format. 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 rap-

porterande enheter. 

finansiella rapporter upprättas i överensstämmelse 

med gällande lagar, redovisningsstandarder och 

andra krav på börsnoterade bolag.

I styrelsens instruktioner till verkställande direk-

tören finns även krav på att fortlöpande till styrelsen 

tillhandahålla interna sammanfattande rapporter 

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 redo-

visningsregler, juridiska ärenden och tvister och ska 

granskas av revisionsutskottet och därefter lämnas 

till styrelsen. För mer information om styrelsens 

kommunikation med bolagets revisorer, se nedan. 

Kontrollmiljö

Styrelsen har fastställt ett antal styrdokument för 

bolagets interna kontroll och styrning. 

Inom styrelsen finns ett revisionsutskott. 

Revisionsutskottet, som bereder frågor åt styrel-

sen, behandlar bland annat frågor om den interna 

kontrollprocessen, följer upp rapporteringsfrågor 

samt diskuterar redovisningsprinciper och kon-

sekvenserna av förändringar av dessa principer. 

Dessutom håller revisionsutskottet löpande kontakt 

med de externa revisorerna. 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 utvär-

dering av de väsentligaste riskerna i koncernens 

bolag och processer avseende den finansiella rap-

porteringen, utgör underlag för riskhanteringen. 

Den interna kontrollen inom Haldex är en process 

som kontrolleras av styrelsen och revisionsutskottet 

och utförs av verkställande direktören och 

koncernledningen. Den har utformats för att i 

största möjliga utsträckning säkerställa att Haldex 

har en ändamålsenlig och tillförlitlig rapportering 

och efterlevnad av tillämpliga lagar och andra 

författningar. Processen bygger på en kontrollmiljö 

som skapar en struktur för övriga delar av processen, 

t.ex. riskbedömning, kontrollaktiviteter, information 

och kommunikation samt uppföljning. Processen är 

baserad på ramverket för intern kontroll utgiven av 

COSO (Committee of the Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission).

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebo-

lagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för 

den interna kontrollen. Denna rapport om intern 

kontroll och riskhantering har upprättats enligt års-

redovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyr-

ning, 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.

Styrelsen övervakar och säkerställer den 

externa ekonomiska rapporteringens kvalitet på det 

sätt som finns dokumenterat i styrelsens arbetsord-

ning, i instruktionerna till verkställande direktören 

samt i koncernens finanspolicy.

Verkställande direktören ansvarar tillsammans 

med finansdirektören för att granska och kvalitets-

säkra all extern ekonomisk rapportering såsom 

delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovis-

ningar, pressmeddelanden med ekonomiskt inne-

håll samt presentationsmaterial i samband med 

möten med massmedier, ägare och finansinstitut. 

Verkställande direktören och finansdirektören till-

handahåller alla delårsrapporter, bokslutskommu-

nikéer och årsredovisningar för granskning av revi-

sionsutskottet. Styrelsen ansvarar för att bolagets 

Intern kontroll och  
riskhantering
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Revisionsutskottet kommunicerar regelbundet med 

bolagets externa revisorer 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 för-

Revisorernas yttrande om  
bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Haldex AB (publ),  

organisationsnummer 556010-1155

 Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2013 

på sidorna 74–81 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 årsredovisningen och koncern-

redovisningen. 

Landskrona, 6 mars 2014

Michael Bengtsson  Ann-Christine Hägglund

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

 

knippade med den fınansiella rapporteringen base-

rat på betydande och kvalitativa faktorer. 

Styrelsen utvärderar varje år behovet av att 

inrätta en särskild funktion för internrevision. 2013 

bedömde styrelsen att något sådant behov inte före-

låg. Styrelsen gjorde bedömningen att den interna 

kontrollen huvudsakligen utövas: 

•  av de operativa cheferna på olika nivåer 

•  av de lokala ekonomifunktionerna och den cen-

trala ekonomifunktionen 

•  genom koncernledningens övervakande kontroll. 

Med tanke på bolagets storlek gör detta att styrelsen 

anser att det för närvarande inte är ekonomiskt för-

svarbart med ytterligare en funktion.


