
bolagsstyrningsrapport 
så styrs haldexkoncernen

valberedning 
Haldex årsstämma fattar beslut om rutiner för val-
beredningens tillsättande och arbete. Årsstämman 
har fastställt valberedningens uppdrag att omfatta 
beredning och upprättande av förslag till val av sty-
relseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoord-
förande, revisorer, samt arvode till styrelse, 
ledamöter i styrelseutskott och revisorer. Valbered-
ningen ska bestå av fyra ledamöter, representer-
ande de fyra till röstetalet största ägarna baserat på 
aktieinnehaven omedelbart föregående offentlig-
görande av valberedningens sammansättning. 
Ledamöternas namn, samt namnen på de ägare de 
representerar, ska offentliggöras minst sex månader 
före årsstämman genom pressmeddelande och på 
Haldex	webplats.	Om	en	aktieägare	som	har	utsett	

en ledamot av valberedningen inte längre skulle till-
höra de fyra röstmässigt 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 förändringen är endast marginell, 
eller om förändringen inträffar senare än två 
månader före årsstämman. En aktieägare som 
utsett en representant till valberedningen ska under 
mandatperioden kunna ersätta denne med en 
annan. Den ledamot som representerar den röst-
mässigt största ägaren, ska om inte annat överens-
koms, utses till valberedningens ordförande. Någon 
ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. 
Styrelsens ordförande är ansvarig för att delge val-

beredningen information om styrelsens framtida 
kompetensprofil och arbetsformer samt resultat av 
utvärdering av styrelsens arbete. 

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen 
till årsstämman och på Haldex webbplats. I anslut-
ning till att kallelsen utfärdas ska valberedningen 
lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag 
till styrelse på Haldex webbplats. På årsstämman ska 
minst en ledamot av valberedningen närvara och 
lämna en redogörelse för valberedningens arbete 
samt presentera och motivera valberedningens 
förslag.

haLdex aktieägare

Årsstämmarevisorer

verkställande direktör och koncernledning
Verkställande direktören, tillika koncernchef, leder 
verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt. Verk-
ställande direktören är ansvarig inför styrelsen för led-
ningen och utvecklingen av bolaget. Verkställande 
direktören tar i samråd med styrelsens ordförande 
fram sakligt, utförligt och relevant informations- och 
beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredrar 
ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande 
direktören leder koncernledningens arbete och fattar 
beslut i samråd med den övriga verkställande lednin-
gen.

revisorer
Årsstämman väljer två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter som utses 
för en period om 3–4 år åt gången. Revisorerna granskar årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och VD:s förvaltning, samt arbetar efter en revisionsplan 
som fastläggs i samråd med revisionsutskottet. I samband med revisionen rappor-
terar revisorerna sina iakttagelser till företagsledningen för avstämning samt där-
efter till revisionsutskottet. Avrapporteringen till revisionsutskottet sker dels efter 
det att revisionen av förvaltningen och granskningen av det så kallade hard-close 
bokslutet avslutats, dels i samband med att årsredovisningen ska fastställas. 

Revisorerna träffar styrelsen i sin helhet en gång per år, vid styrelsemötet i feb-
ruari, då revisorerna avrapporterar sina iakttagelser direkt till bolagets styrelse 
utan närvaro av VD och finansdirektör. Minst en av revisorerna deltar slutligen vid 
årsstämman där de redogör för den genomförda revisionen och sammanfattar sin 
rekommendation i revisionsberättelsen till aktieägarna.

aktieägare och årsstämma
Aktieägares rätt att besluta i Haldex angelä-
genheter	utövas	vid	årsstämman	(i	förekom-
mande fall extra bolagsstämma), som är 
Haldex högsta beslutande organ. Årsstäm-
man äger vanligen rum i april månad i Stock-
holm. Stämman beslutar om bolagsord-
ningen, utser styrelsens ledamöter och sty-
relsens ordförande, väljer revisor, beslutar 
om fastställande av resultaträkning och 
balansräkning, beslutar om disposition 
beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet 
gentemot bolaget för styrelsens ledamöter 
och den verkställande direktören, fattar 
beslut om valberedningens tillsättande och 
arbete, samt fastställer riktlinjer för bestäm-
mande av ersättningar till VD och övriga 
ledande befattningshavare.

valberedning

ersättningsutskott revisionsutskott

styrelse

vd

koncernledning
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styrinstrument
externa 
Styrande dokument som utgör grunden för bolags-
styrning inom Haldex är främst den svenska aktie-
bolagslagen,	årsredovisningslagen,	Nasdaq	OMX	
Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod  
för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och 
regler. 

interna
Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av 
årsstämman fastställda bolagsordningen, och de av 
styrelsen fastställda dokumenten Arbetsordning för 
styrelsen i Haldex, Instruktioner för Ersättnings- och 
Revisionsutskott, Instruktion för verkställande direk-
tören i Haldex, Informationspolicy och  Finanspolicy 
(Treasury	Policy).	Utöver	dessa	finns	ett	antal	policies	
och manualer som innehåller bindande regler, samt 

rekommendationer som anger riktlinjer och handled-
ning för koncernens verksamhet och medarbetare. 
Bland dessa kan nämnas Haldex Vision & Värderingar.

styrelsens arbetsordning
Arbetsordningen reglerar styrelsens inbördes arbets-
fördelning, beslutsordning inom styrelsen, styrelsens 
mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. 
Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att 
säkerställa styrelsens behov av information. 

instruktion för verkställande direktören
Instruktion för verkställande direktören fastställer 
VD:s 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 anmälan till styrelsen.

värderingar
Haldex värderingar – kunden först, respekt för indivi-
den och eliminering av allt slöseri – är kopplade till 
koncernens affärsidé, vision och strategier, och vägle-
der medarbetarna i den dagliga verksamheten. Kun-
den först innebär att Haldex medarbetare grundar 
sina beslut och handlingar med kundens bästa för 
ögonen, väl medvetna om att de värden de skapar för 
kunden, också skapar värden för Haldex, Haldex 
medarbetare, och Haldex ägare. Respekt för indivi-
den är att visa kollegor respekt genom en öppen 
kommunikation, uppmuntran till initiativ, samarbete, 
stöd, professionell utveckling och avancemang, pre-
stationsbaserad kompensation och aktivt ansvar av 
samtliga individer. Eliminering av allt slöseri medför 
ett ansvar att hantera samtliga resurser på möjligast 
effektiva och mest lönsamma sätt.

styrelse
styrelsens sammansättning
Haldex styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av 
minst tre och högst åtta ledamöter valda av årsstäm-
man årligen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Verkställande direktören är föredragande och kon-
cernens ekonomi- och finansdirektör är styrelsens 
sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i  
styrelsens sammanträden som föredragande av  
särskilda frågor. Utöver de stämmovalda ledamö-
terna, ingår i styrelsen två ledamöter utsedda av  
de anställda och två suppleanter till dessa.

Styrelsen har inom sig upprättat två utskott, 
ersättningsutskott och revisionsutskott.

Ersättningsutskottet ansvarar för en djupare 
beredning av ersättningsfrågor. Utskottet lämnar, på 
de av stämman fastlagda riktlinjerna, baserat förslag 
till beslut till styrelsen om verkställande direktörens 
lön och övriga anställningsvillkor. Vidare ska ersätt-
ningsutskottet baserat på verkställande direktörens 
förslag fastställa löner och övriga anställningsvillkor 
för koncernledningen. Utskottet ska vidare biträda 
styrelsen i att inför varje årsstämma upprätta förslag 
till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha-
vare för det kommande året. Riktlinjerna ska avse lön 
och annan ersättning till verkställande direktör och 
övriga ledande befattningshavare i bolaget. 

Revisionsutskottet bereder frågor rörande 
redovisning, finansiell rapportering, revision och 
intern kontroll. Utskottet svarar för beredningen av 
styrelsens arbete med att säkerställa att systemen för 
revision, intern kontroll och riskhantering uppfyller 
kraven enligt gällande lagar och föreskrifter samt att 
dessa system leder till effektivitet i verksamheten, 
skapar korrekta redovisningshandlingar och säker-

ställer att den ekonomiska informationen är tillförlit-
lig. Utskottet granskar principerna för redovisning 
och finansiell kontroll, samt fastställer riktlinjer för 
upphandling av andra tjänster än revision från bola-
gets revisorer. Utskottet träffar bolagets revisorer 
löpande under året, då bland annat revisionsrappor-
ter och revisionsplaner behandlas. Utskottet är 
ansvarigt för att utvärdera revisionsinsatsen, reviso-
rernas effektivitet, kvalifikationer, arvoden och obe-
roende. Utskottet ska vidare biträda valberedningen 
vid förslag till val av revisorer. För att säkerställa en 
god intern kontroll och riskhantering bistår utskottet 
Haldex ledning med att bedöma hur identifierade ris-
ker ska hanteras. 

ordförandens ansvar
Ordföranden	organiserar	och	leder	styrelsens	arbete,	
sörjer för god effektivitet i arbetet och ansvarar för 
att styrelsens arbete utövas enligt aktiebolagslagen 
och andra relevanta lagar och regler samt kontrolle-
rar	att	styrelsens	beslut	verkställs.	Ordföranden	tillser	
att styrelseledamöterna får den utbildning som krävs 
och fortlöpande fördjupar sina kunskaper om bola-
get, samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens 
arbete.	Ordförande	fastställer	i	samråd	med	verkstäl-
lande direktören förslag till styrelsemötenas dagord-
ning, och ser till att styrelsen får tillfredssställande 
information	och	beslutsunderlag.	Ordföranden	kom-
municerar löpande med verkställande direktören, 
förmedlar synpunkter från aktieägarna till övriga sty-
relseledamöter samt är bolagets talesman å styrel-
sens	vägnar.	Ordföranden	utgör	också	en	viktig	länk	
till valberedningen och redogör för resultatet av 
utvärderingen av styrelsens arbete under året. 

styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens orga-
nisation, ledning och förvaltning samt för att uppfölj-
ningen och kontrollen av bokföring, medelsförvalt-
ning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryg-
gande. Styrelsen övervakar och utvärderar verkstäl-
lande direktörens och koncernledningens arbete och 
ansvarar för beslut och uppföljning av bolagets stra-
tegier genom fastställande av planer och mål, beslut 
om förvärv och avyttringar av verksamheter, större 
investeringar, tillsättningar och entlediganden av 
medlemmar av koncernledningen samt genom 
löpande uppföljningar under året. 

Styrelsen fastställer också årsbokslut. Därutöver 
tillser styrelsen att bolagets externa informations-
givning präglas av öppenhet och saklighet, samt fast-
ställer riktlinjer och policydokument avseende bland 
annat finansverksamheten, informationsgivningen, 
insiderfrågor och etiskt uppträdande.

Vid styrelsens sammanträden finns följande punk-
ter återkommande på agendan: koncernens utveck-
ling och ställning, affärsläget, organisationsfrågor, 
månadsbokslut, kommunikéer, tvister, förvärv/avyt-
tringar, större affärsavtal samt utvecklingsprojekt och 
investeringar.
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Haldex AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning och 
lämnar här 2010 års bolagsstyrningsrapport. Rapporten har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning 
och har granskats  av bolagets revisorer.

aktieägare
Haldex aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1960. 
Aktiekapitalet i Haldex AB uppgår till 221 079 850 MSEK, fördelat på 
44 215 970 aktier. Alla aktier ger rätt till en röst och medför lika rätt 
till utdelning. 

Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 12,502. 
Investment AB Öresund var största ägare med 11,1 procent av aktie-
kapitalet. Det svenska ägandet utgjorde 66 procent vid utgången av 
2010. Information om ägandet uppdateras varje månad på Haldex 
webplats, www.Haldex.com. Se även sidan 68. 

Årsstämma
Kallelseförfarandet till årsstämma anges i bolagsordningen. Kallelse sker 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter, 
samt genom annonsering på bolagets webbplats www.haldex.com.  
Tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, sker kallelsen  
till stämman. 

Vid årsstämman 2010 den 15 april 2010 i Stockholm närvarade 
aktieägare som representerade 35,22 procent av rösterna. Till stäm-
mans ordförande valdes styrelsens ordförande Lars-Göran Moberg. 
Samtliga styrelseledamöter och bolagets revisorer närvarade vid  
stämman. 

Beslut
Protokoll från årsstämman finns tillgängliga på Haldex webbplats 
www.haldex.com.

Några av de beslut som fattades var följande:
•	 Att	i	enlighet	med	styrelsens	förslag	inte	betala	ut	någon	utdelning	

för verksamhetsåret 2009.

•	 Att	styrelsen	ska	bestå	av	åtta	ledamöter,	utan	suppleanter.	Stäm-
man omvalde Lars-Göran Moberg, Anders Böös, Stefan Charette, 
Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Anders Thelin och Cecilia  
Vieweg. Göran Carlson nyvaldes. Lars-Göran Moberg valdes till 
styrelsens ordförande.

•	 Att	arvode	till	styrelsen	för	perioden	till	och	med	utgången	av	års-
stämman 2011 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 975 000 
kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan 
ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande 450 000 kronor 
och var och en av de övriga ledamöterna 175 000 kronor. Ersätt-
ning för utskottsarbete ska utgå enligt följande: ordföranden i revi-
sionsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 
50 000 kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor 
och ledamot av ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt att arvode 
till revisorerna avseende revisionsarbete och för övriga tjänster ska 
utgå enligt godkänd löpande räkning. 

Auktoriserade revisorn Michael Bengtsson föredrog revisionsberättel-
sen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.

Stefan Dahlbo, Investment AB Öresund, redogjorde för valbered-
ningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010.

valberedning inför årsstämman 2011
I enlighet med beslut av årsstämman 2010 har de fyra största aktieä-
garna utsett representanter för att bilda valberedning inför årsstämman 
2011. Vid slutet av november 2010 var dessa ägare Investment 
Öresund AB, Afa Försäkring AB, Göran Carlson (genom bolag) och 
Unionen. Tillsammans representerade dessa 23,4 procent av rösterna i 
Haldex AB per den 30 november 2010. Ägarnas representanter som 
ledamöter av 2011 års valberedning är Stefan Charette (ordförande), 
Investment Öresund AB, Anders Algotsson, Afa Försäkring, Göran 
Carlson och Björn Cederlund, Unionen.

Sammansättningen av valberedningen publicerades genom press-
meddelande och på Haldex webbplats www.haldex.com den 6 decem-
ber 2010. 

Bolagets aktieägare har givits möjlighet att framföra synpunkter 
och förslag till valberedningen via e-post till adress som anges på  
bolagets webbplats, under rubriken Investerare – Bolagsstyrning –  
Årsstämma – Årsstämma 2010.  

styrelse
styrelsens oberoende
Svensk kod för bolagsstyrning anger att en majoritet av de stämmo-
valda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieägare. Haldex styrelse anses upp-
fylla detta krav då samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i 
förhållande till såväl Haldex och dess ledning som, med undantag för 
Göran Carlson och Stefan Charette (i egenskap av  VD för Investment 
AB Öresund), Haldex större aktieägare.

styrelsens arbete
Styrelsen höll konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie 
årsstämma. 

Styrelsen sammanträdde 14 gånger under 2010. Huvudfrågor var:
•	 Januari/februari	–	bokslut,	årsredovisning,	möte	med	revisorer,	

utvärdering av VD:s förvaltning
•	 Våren/hösten	–	fastställande	av	styrelsens	arbetsformer	samt	fast-

ställande av instruktion till VD. Strategi- och organisationsfrågor. 
Långsiktiga investeringsfrågor. Förslag till årsstämman 2011 om 
uppdelning av divisionerna i självständiga, börsnoterade bolag.

•	 November/december	–	finanspolicy.	Budgetgenomgång.	Tids-
schema för 2010.

Styrelsen besökte i olika konstellationer ett antal av koncernens bolag 
för att få djupare kunskaper om verksamheten. Bland annat besökte 
styrelsen anläggningarna i Landskrona och flera anläggningar i USA, 
samt i Kina. 

I samband med strategigenomgångar gavs divisionscheferna tillfäl-
len till fördjupade presentationer av sina verksamheter. 

bolagsstyrning i haldex 2010
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styrelsens utskott
Revisionsutskottet bestod 2010 av styrelseledamöterna Lars-Göran 
Moberg, Arne Karlsson och Caroline Sundewall. Caroline Sundewall 
var utskottets ordförande. Revisionsutskottet hade 5 sammanträden 
under 2010. 

Ersättningsutskottet bestod 2010 av styrelseledamöterna Lars-
Göran Moberg, Anders Thelin och Cecilia Vieweg. Cecilia Vieweg var 
utskottets ordförande. Utskottet hade 8 sammanträden under 2010. 

utvärdering av styrelsens arbete 2010
Årligen görs en utvärdering av styrelsens samlade arbete. För ordföran-
den tillkommer frågor om förmåga att förbereda och leda styrelsearbe-
tet samt förmåga att motivera och samverka med VD. Utvärderingen 
av styrelsens samlade arbete sker genom en gemensam genomgång av 
styrelsearbetet inom styrelsen. Utvärderingsprocessen avseende år 2010 
genomfördes i samband med styrelsemötet i december 2010.

styrelsemedlemmars närvaro vid styrelsemöten 2010

namn
revisions- 

utskott 
ersättnings-

utskott 
styrelse- 

möten

Lars-Göran Moberg 4 8 14

Anders Böös 12

Göran Carlson * 10

Stefan Charette 13

Arne Karlsson 5 13

Anders Thelin 7 9

Caroline Sundewall 5  14

Cecilia Vieweg  8 11

* Tillträdde som styrelseledamot vid Årsstämman 2010.

revisorer
Auktoriserade revisorerna Michael Bengtsson och Ann-Christine 
Hägglund från PricewaterhouseCoopers AB omvaldes respektive 
nyvaldes av årsstämman 2010 till bolagets revisorer för tiden intill års-
stämman 2014 hållits. Auktoriserade revisorerna Christine Rankin 
Johansson och Cesar Moré omvaldes till revisorssuppleanter. 

Michael Bengtsson är auktoriserad revisor sedan 1988, och är vald 
revisor i bland annat Enea AB, Onoff AB, Perstorp Holding AB och 
Carnegie Investment Bank AB.

Ann-Christine Hägglund är auktoriserad revisor sedan 1997.

Varken Ann-Christine Hägglund eller Michael Bengtsson har uppdrag 
i andra bolag vilka är närstående till Haldex större ägare eller VD. 

Under 2005–2010 har revisorerna haft extra uppdrag utöver ordi-
narie revision. Dessa uppdrag har innefattat konsultationer i skatte- 
och redovisningsfrågor samt andra bolagsfrågor. Uppdragen har inte 
bedömts strida mot kodens regler.
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ersättning till styrelse och  
ledande befattningshavare

ersättning till koncernledningen, tsek

grundlön rörlig ersättning pension

verkställande direktör 
Joakim	Olsson 4 112 1 951 882

andra ledande befattningshavare (koncernledning) 
(6	personer,	varav	0	kvinnor) 11 290 6 062 2 760

riktlinjer för bestämmande av ersättningar till ledande 
befattningshavare 
Enligt ett förslag till årsstämman 2011 föreslår styrelsen att följande 
riktlinjer ska gälla fram till årsstämman 2012. Riktlinjerna skall gälla 
för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för de fall 
ändringar görs i befintliga avtal efter stämmans beslut.

Ersättningen till verkställande direktören och koncernchefen och 
andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombi-
nation av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pen-
sionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/
avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknads-
mässig samt ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara 
individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och 
befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda 
finansiella och individuella mål samt ska inte överstiga 30-50 procent 
av den fasta årslönen. 

En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att att-
rahera och behålla nyckelkompetens eller att 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 maxime-
rad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i 
annat fall skulle ha erhållit. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta 
beslut om långsiktiga incitamentsprogram. 

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och för anställda i Sve-
rige ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från 
bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkstäl-
lande direktören och 6 månader för övriga ledande befattningshavare. 
Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas 
om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen 
har även möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där sär-
skilda skäl eller behov föreligger.

Ovanstående riktlinjer är i allt väsentligt oförändrade gentemot de 
riktlinjer som antogs av årsstämman 2010. För ytterligare information 
om ersättningar till ledande befattningshavare, se not 8. 

ersättning till koncernledningen 2010
Verkställande direktör
Under 2010 har verkställande direktören, tillika koncernchef, uppbu-
rit fast lön samt rörlig ersättning i enlighet med nedanstående tabell.

Utöver en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader har verkstäl-
lande direktören, vid uppsägning från företagets sida, rätt till avgångs-
vederlag motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning från verkstäl-
lande direktörens sida kan inget avgångsvederlag påkallas.

Verkställande direktörens pensionsförmån är premiebaserad och 
består av ITP-plan samt en årlig avsättning om 25 procent av fast lön 
över 20 basbelopp. Pensionsålder är 65 år.
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Övriga ledande befattningshavare
Enligt principer fastställda av årsstämman, bereds principerna för 
ersättningsfrågor gällande koncern- och divisionsledningarna av VD i 
samråd med styrelsens ersättningsutskott för beslut av årsstämman. 
Ersättningen består av en fast och en rörlig lönedel. 

Den rörliga delen baseras på av VD och ersättningsutskottet årligen 
fastställda målsättningar och kan uppgå till 30–50 procent av den fasta 
årslönen. Samtliga har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader 
samt, vid uppsägning från bolagets sida, ett avgångsvederlag som varie-
rar mellan 12 och 24 månader. Med anledning av den föreslagna upp-
delningen av företagets divisioner i självständigt börsnoterade bolag 
har, i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer, särskilda  
och tidsbegränsade avtal upprättats med VD och delar av koncern-
ledningen omfattande uppsägningstid och avgångsvederlag med syfte 
att säkra dessa nyckelpersoner under genomförandet av den föreslagna 
uppdelningen. Pensionsförmånerna är reglerade i pensionsplaner 
anpassade till praxis i ifrågavarande land, med pensionsålder från 65 år.

incitamentsprogram
Årsstämman 2007 respektive 2010 fattade beslut om att införa ett 
långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram under vilka ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner tilldelas personaloptioner under 
förutsättning att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i 
Haldexaktier på marknaden.

I 2007 års program berättigar varje aktie som förvärvats på markna-
den till vederlagsfri tilldelning av tio personaloptioner, där varje option 

berättigar till förvärv av 1,5 aktie i Haldex. Tilldelning förutsätter 
vidare att Haldex vinst före skatt ökat i förhållande till föregående 
räkenskapsår med mer än 7 procent. Maximal tilldelning sker förutsatt 
att vinst före skatt ökat i förhållande till föregående räkenskapsår med 
20 procent eller mer.

Personaloptionerna kan ges ut i tre serier och tilldelas enligt beslut 
av styrelsen under 2008, 2009 respektive 2010.

Ingen tilldelning av 2008 och 2009 års optioner skedde baserat på 
bolagets resultatutfall. För 2010 tilldelades optioner.

I 2010 års program berättigar varje aktie som förvärvats på markna-
den till vederlagsfri tilldelning av tio personaloptioner, där varje option 
berättigar till förvärv av 1,0 aktie i Haldex. Tilldelningen är avhängig 
av att bolagets rörelsemarginal överstiger 1%, exklusive omstrukture-
ringskostnader och engångskostnader/-intäkter från förvärv eller avytt-
ringar under räkenskapsåret 2010. Maximal tilldelning sker om bola-
gets rörelsemarginal enlig ovan överstiger 4%. Personaloptionerna till-
delas baseras på  bolagets resutalsutfall 2010 och enligt beslut av styrel-
sen under 2011. 2011 kommer tilldelning att ske. 

ersättning till styrelsen för perioden april 2010 – juni 2011
Arvode till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av års-
stämman efter förslag från valberedningen. För 2010 utgick ersätt-
ningar enligt tabellen nedan. Ersättningen till styrelsen är i sin helhet 
fast, någon rörlig del finns inte. Ingen ersättning utgår till ledamöter 
som också är anställda i koncernen.

ersättning till styrelsen 2010, sek

 
namn

 
 

 
 

 
 

ersättnings- 
utskott

revisions- 
utskott

styrelse  
arvode

totalt 

Lars-Göran Moberg    25 000 50 000 450 000 525 000

Göran Carlson* 88 000 88 000

Anders Böös 175 000 175 000

Stefan Charette 175 000 175 000

Arne Karlsson 50 000 175 000 225 000

Caroline Sundewall 100 000 175 000 275 000

Anders Thelin    25 000 175 000 200 000

Cecilia Vieweg 50 000  175 000 225 000

totalt 1 888 000

ersättning till revisorer 2010, msek

2010 2009

PwC

Revisionsuppdrag 7 8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1 –

Skatterådgivning 2 2

Andra uppdrag 8 8

* invaldes vid årsstämman 2010.
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Den interna kontrollen inom Haldex är en process som kontrolleras av 
styrelse och revisionsutskott och utförs av VD och koncernledning, 
samt som utformats för att i största möjliga utsträckning tillförsäkra att 
Haldex har ändamålsenlig och tillförlitlig rapportering och efterlevnad 
av tillämpliga lagar och förordningar. Processen baseras på kontrollmil-
jön som skapar struktur för övriga delar av processen – riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppfölj-
ning. Processen är baserad på ramverket för intern kontroll utgivet av 
the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO).

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk 
kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna redogörelse för 
intern kontroll och riskhantering har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning,  och är därmed avgrän-
sad till en beskrivning av de viktigaste inslagen i Haldex system för intern 
kontroll och riskhantering avseende den fınansiella rapporteringen. 

Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rap-
porteringens kvalitet på det sätt som finns dokumenterat i styrelsens 
arbetsordning, i instruktionen för VD samt i koncernens finanspolicy. 

VD har i uppgift att tillsammans med finansdirektören granska och 
kvalitetssäkra all extern ekonomisk rapportering såsom delårsrappor-
ter, bokslutskommunikéer, årsredovisning, pressmeddelanden med 
ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med 
möten med media, ägare och finansiella institutioner. VD tillställer sty-
relsen delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisning för 
beredning av revisionsutskottet. Därefter godkänns och avges rappor-
terna av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rappor-
ter är upprättade i överensstämmelse med lag, redovisningsstandarder 
och övriga krav på noterade bolag.

intern kontroll och  
riskhantering

I styrelsens instruktion till VD har vidare uppställts krav på att fortlö-
pande tillställa styrelsen interna sammanfattande rapporter om ekono-
miska 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. 
De ska granskas av revisionsutskottet och tillställs därefter styrelsen. 
Avseende styrelsens kommunikation med bolagets revisorer, se nedan.

kontrollmiljö
Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för bolagets interna 
kontroll och styrning. 

Inom styrelsen fınns ett revisionsutskott bestående av tre av de stäm-
movalda styrelseledamöterna, Arne Karlsson, Lars-Göran Moberg och 
Caroline Sundewall. Revisionsutskottet, som bereder frågor åt styrelsen, 
behandlar bland annat frågor om den interna kontrollen, följer upp 
redovisningsfrågor samt diskuterar redovisningsprinciper och konse-
kvenserna av förändringar av desamma. Vidare har utskottet löpande 
kontakt med de externa revisorerna. Utskottet är ansvarigt för att utvär-
dera revisionsinsatsen, revisorernas effektivitet, kvalifikationer, arvoden 
och oberoende. Revisionsutskottet ska vidare biträda valberedningen 
vid förslag av val till revisorer, samt upphandling av deras tjänster. 

riskbedömning
Haldex riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det 
vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i kon-
cernens bolag, divisioner och processer avseende den finansiella rap-
porteringen, utgör underlag för hur dessa ska hanteras. Hanteringen-
kan ske genom att riskerna accepteras eller reduceras alternativt elimi-
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revisors yttrande om 
bolagsstyrningsrapporten

neras, med krav på kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som 
fastställs av styrelsen, revisionsutskottet, VD och koncernledningen.

kontrollaktiviteter
Arbetet med att vidareutveckla den interna kontrollen och styrningen 
fortsatte under året, med dokumentation samt utvärdering och för-
bättring av existerande kontroller Under 2010 har fokus varit på lager-
processen. En kontrollmatris för Lagerprocessen innehållande vidare-
utvecklade minimikrav för god intern kontroll har implementeras i 
koncernens enheter. De externa revisorerna har under året gjort en 
uppföljning av dessa kontroller i lagerprocessen inom vissa enheter. 

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 rap-
porteringssystem 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 eventuella reserveringsbehov. Den centrala 
ekonomiavdelningen tar fram rapporter ur det gemensamma systemet 
som är strukturerade enligt koncernens fastställda rapportformat. 
Ansvariga chefer och controllers på olika nivåer i koncernen har till-
gång till information gällande sitt ansvarsområde i detta system.

Koncernens  samtliga styrande dokument för intern kontroll och 
styrning finns tillgängligt på koncernens intranät.

uppföljning
Bolagets finansiella rapportering följs upp löpande, dels av affärsled-
ningar på olika nivåer i bolaget, dels av ekonomiorganisationen och 
controllers i de olika divisionerna och affärsenheterna. Uppföljningen 
sker månadsvis i samband med rapportering, bland annat genom ana-
lyser och genomgångar av ansvariga controllers samt genom affärsan-
svarigas möten med rapporterande enheter. Koncernchefen och finans-
direktören har månatliga möten med ansvarig divisionschef och con-
troller. På dessa möten diskuteras och analyseras divisionens resultat- 
och balansräkning, kassaflöde och andra finansiella nyckeltal. 

Revisionsutskottet kommunicerar kontinuerligt, på och mellan 
möten, med bolagets externa revisorer och finansdirektören. Styrelsen 
erhåller månatligen en fınansiell rapport över verksamhetens utveckling. 
En mer utförlig rapportering ges av främst VD på samtliga styrelsemöten. 
Styrelsen bedömer löpande de risker som finns rörande den fınansiella 
rapporteringen baserat på väsentlighet och kvalitativa faktorer.

Styrelsen utvärderar årligen behovet av att inrätta en särskild intern 
granskningsfunktion (internrevision). Under 2010 bedömde styrelsen 
att ett sådant behov inte förelåg. Som motiv till beslutet beaktade sty-
relsen att den interna kontrollen huvudsakligen utövas genom:
•		 de	operativa	cheferna	på	olika	nivåer,
•		 de	lokala	respektive	den	centrala	ekonomifunktionen	samt
•		 genom	koncernledningens	övervakande	kontroller.

Detta, tillsammans med bland annat bolagets storlek, gör att styrelsen 
anser att det för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart med ytterli-
gare en funktion.

till årsstämman i haldex aB (publ), org.nr 556010-1155

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 
2010 på sidorna 58–65 och för att den är upprättad i enlighet med års-
redovisningslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten 
har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lag-
stadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lag-
stadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

Stockholm den 31 mars 2011 

 Michael Bengtsson Ann-Christine Hägglund
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 PricewaterhouseCoopers  PricewaterhouseCoopers
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