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BOLAGSSTYRNING 
I ROTTNEROS

Rottneros är ett svenskt publikt bolag med säte i Sunne och noterat i segmentet Small 
Cap på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Till grund för bolagsstyrningen inom Rottneros 
ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Börsens regelverk och 
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Denna bolagsstyrningsrapport avser både 
moderbolaget Rottneros AB och koncernen.

PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING
Rottneros tillämpar de regler som följer av 
lag eller annan författning, samt Koden. 
Rottneros har under 2017 tillämpat Koden 
utan avvikelser. 

STRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING
På årsstämma/bolagsstämma är det aktie-
ägarna som gör de val och sätter upp de 
riktlinjer som utgör grunden för Rottneros 
bolagsstyrning. Nedanstående organisa-
tionskarta sammanfattar hur bolagsstyr-
ningen är organiserad i Rottneros. 

STYRINSTRUMENT
Till de externa styrinstrumenten som 
utgör ramarna för bolagsstyrningen inom 
Rottneros hör aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen, Börsens regelverk, Koden 
samt andra relevanta lagar. Utländska 
dotterbolag tillämpar de lagar och förord-
ningar som är gällande i aktuellt land, men 
tillser även att koncernens riktlinjer för 
styrning och kontroll följs.

Styrelsen är ytterst ansvarig för 
organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Tillsyn utövas av 
myndigheter och av myndigheter utsedda 
organ, genom dels bolagets rapportering 
till dessa och dels genom myndigheternas 
regelbundna kontroller.

Till de interna styrinstrumenten hör 
den av bolagsstämman fastställda bolags-

ordningen, liksom styrelsens arbetsord-
ning och instruktioner för verkställande 
direktören, styrelsens utskott och den 
ekonomiska rapporteringen. Därutöver 
finns bland annat finansiella och kvanti-
tativa mål, budgetar, rapporter, policies, 
värderingar och uppförandekoder. 

De policies som beslutas av styrelsen 
är uppförandekod (Code of Conduct), 
finanspolicy, kommunikationspolicy, 
hållbarhetspolicy, miljö- och energipolicy, 
antikorruptionspolicy, konkurrensrätts-
policy och insiderpolicy. VD beslutar om 
kundkreditpolicy, krishanteringspolicy, 
IT-säkerhetspolicy samt arbetsmiljö policy, 
vilka delges styrelsen. Dessutom finns 
ytterligare fem viktigare styrdokument 
som beslutas av VD eller den VD utser.

ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Rottneros utövar sin rätt 
att besluta i bolagets angelägenheter på 
årsstämman, eller i förekommande fall 
extra bolagsstämma och är Rottneros 
högsta beslutande organ. Årsstämman 
fattar beslut om bolagsordning, utser 
styrelse och styrelseordförande, väljer 
revisor, fastställer resultat- och balansräk-
ning och beslutar om vinstdisposition och 
ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, 
riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare med mera. 

Vid årsstämman har varje aktieägare 
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rätt att delta, personligen eller genom 
ombud med fullmakt. Varje aktieägare 
har rätt att få ett ärende behandlat på 
stämman.

På Rottneros hemsida www.rottneros.
com finns kallelse och övrig information 
inför årsstämma/bolagsstämma. Här finns 
också protokoll, VDs anförande med mera 
från de senaste stämmorna.

AKTIEÄGARE 
Rottneros stamaktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm sedan 1987. Enligt den av 
Euroclear Sweden förda aktieboken hade 
Rottneros 11 344 aktieägare per den 31 
december 2017. Aktiekapitalet uppgick till 
153 393 890 kronor, fördelat på 153 393 
890 stamaktier med samma rösträtt och 
andel i bolagets vinst och kapital. Bolags-
ordningen innehåller inga begränsningar i 
fråga om hur många röster varje aktie-
ägare kan avge vid en bolagsstämma.

Arctic Paper S.A. hade per den 31 
december 2017 en ägarandel uppgående 
till 51,0 procent av totalt antal aktier och 
röster. I övrigt har ingen aktieägare ett 
direkt eller indirekt aktieinnehav som 
representerar minst en tiondel av röste-
talet för samtliga aktier i Rottneros.

Rottneros innehav av egna aktier 
uppgår till 821 965 aktier, vilket motsvarar 
cirka 0,54 procent av det totala antalet 
aktier. På sida 78-79 finns ytterligare 
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information om aktien, aktieägare med 
mera. Information finns även tillgänglig 
på bolagets hemsida.

ÅRSSTÄMMA 2017
Rottneros årsstämma 2017 ägde rum den 16 
maj 2017 i Söderhamn. På stämman deltog 
38 av bolagets aktieägare, representerande 
57,5 procent av bolagets röster och kapital 
(exklusive av Rottneros återköpta aktier). 
Samtliga av styrelsens ledamöter, inklusive 
styrelseordföranden Per Lundeen, liksom 
VD, var närvarande. Dessutom deltog 
bolagets revisor vid stämman.

Årsstämman fattade bland annat beslut 
om följande:
• Årsstämman beslutade att bevilja styrelse-

ledamöter och verkställande direktör 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

• Årstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag att till aktieägarna 
utdelas 30 öre per aktie som ordinarie 
vinstutdelning samt 10 öre per aktie som 
en extra utdelning (sammanlagt 40 öre 
per aktie).

• Styrelsen ska bestå av fem ordinarie 
ledamöter. 

• Marie S. Arwidson, Ulf Carlson,  
Per Lundeen, Roger Mattsson samt  
Per Skoglund omvaldes som ledamöter.

• Per Lundeen omvaldes till styrelseord-
förande. 

• Arvode ska utgå med 550 000 kronor 
till styrelsens ordförande och 275 000 
kronor vardera till övriga ledamöter. 
Leda möterna i styrelseutskotten arvo-
deras inte. Till arbetstagarrepresen-
tanterna utgår ett inläsningsarvode om 
27 500 kronor per person. Arvode till 
revisorerna utgår enligt av VD godkänd 
räkning.

• Styrelseledamot får, efter särskild 
överenskommelse med bolaget, fakturera 
styrelsearvodet jämte sociala avgifter 
och mervärdesskatt enligt lag, genom ett 
av styrelseledamoten ägt bolag, under 
förutsättning att sådan betalning blir 
kostnadsneutral för bolaget.

• Det registrerade revisionsbolaget Ernst 
& Young AB (EY) omvaldes som bolagets 
revisor fram till och med årsstämman 
2018, med Erik Sandström som huvud-
ansvarig revisor. 

• Årsstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag fastställa riktlinjer för 
ersättning till VD och andra ledande 
befattningshavare. Dessa innebär bland 
annat att ersättningen ska utgöras av 
fast lön, eventuell rörlig lönedel, övriga 
förmåner samt pension. Den samman-
lagda ersättningen ska vara marknads-
mässig och konkurrenskraftig på den 
arbetsmarknad befattningshavaren 
verkar. Den rörliga lönedelen, som är 
kontant, ska baseras på utfallet i förhål-
lande till definierade och mätbara mål 
och vara maximerad i förhållande till 
den fasta lönen. Frågor om ersättning 
till bolagsledningen ska behandlas av 
ersättningsutskottet och, när det gäller 
VD, beslutas av styrelsen.
 

VALBEREDNING
Rottneros årsstämma fattar beslut om 
principerna för valberedningens tillsät-
tande. Årsstämman 2017 beslutade att 
valberedningen ska bestå av styrelsens 
ordförande samt två ytterligare ledamöter, 
varvid styrelsens ordförande inte ska 
vara ordförande i beredningen. Av de två 
ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, 
ska en vara utsedd av bolagets största 
aktieägare, samt en vara utsedd av någon 
av bolagets övriga fyra största aktieägare. 
Ingen av dessa två ledamöter får också vara 
styrelseledamot. Valberedningen utser 
inom sig ordförande. Det åligger styrel-
sens ordförande att tillse att ledamöter 
utses enligt ovan. Principerna innefattar 
också ett förfarande om ersättande av 
ledamot som lämnar valberedningen 
i förtid eller då ledamot representerar 
aktieägare som inte längre tillhör de fem 
till röstetalet största aktieägarna.
Namnen på ledamöterna i valbered-
ningen ska presenteras senast sex måna der 
före årsstämman 2018. Valberedningens 
sammansättning från tid till annan ska 
offentliggöras på Rottneros hemsida. 
Pressmeddelande med uppgift om valbe-
redningens sammansättning och hur 
aktieägare kan lämna förslag till valbered-
ningen publicerades den 10 november 2017 
och har hållits tillgängligt på Rottneros 
hemsida. Till ordförande för valbered-
ningen utsågs Olle Grundberg, utsedd av 

Arctic Paper S.A. och till övriga ledamöter 
Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB, 
samt Per Lundeen, styrelseordförande i 
Rottneros AB. Tillsammans representerar 
valberedningen cirka 56,5 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i Rottneros. 

Valberedningen ska lägga fram förslag 
för beslut till årsstämman 2018 vad 
gäller val av stämmoordförande, antal 
styrelseledamöter och suppleanter, val 
av styrelseledamöter och suppleanter, val 
av styrelseordförande, styrelsearvoden, 
arvoden till revisorerna, i förekommande 
fall förslag till val av revisorer, samt krite-
rier för hur ny valberedning ska utses. 

Valberedningen har inför årsstämman 
2017 hållit tre möten och däremellan 
haft löpande kontakt. Valberedningen 
har för sitt arbete fått redogjort för sig 
styrelsens utvärdering, samt tagit del 
av styrelseord förandens redogörelse för 
bolagets verksamhet, mål och strategier. 
Valberedningen har diskuterat de krav 
som kommer att ställas på styrelsen 
under kommande år och beaktat bolagets 
verksamhet, dess utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt, mångsidighet och 
bredd avseende kompetens, erfarenhet och 
bakgrund hos styrelseledamöterna samt 
beaktat kravet på en jämn könsfördelning. 
Valberedningen har diskuterat dessa krite-
rier utifrån ett mångfaldsperspektiv och 
använder regel 4.1 i Koden som mång-
faldspolicy. 

REVISORER
Rottneros revisorer väljs vid årsstämman. 
Vid årsstämman 2017 valdes Ernst & 
Young AB (EY), med auktoriserade revi-
sorn Erik Sandström som huvudansvarig, 
till revisor för perioden fram till och med 
årsstämman 2018. Rottneros bolagsord-
ning innehåller inte någon mandatperiod 
för revisorn. Detta innebär att val av 
revisor i Rottneros sker enligt aktiebolags-
lagen årligen på årsstämman.

REVISIONSARBETET
Revisorerna granskar moderbolagets och 
koncernens årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och VDs förvaltning. 
Bolagets revisor är närvarande vid minst ett 
styrelsesammanträde varje år. Revisorerna 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO 2017
Närvaro 2017

Belopp i TSEK  Beroende Totalt arvode 2017/18 Totalt arvode 2016/17 Styrelsemöten Utskottsmöten
Per Lundeen 1) 2) styrelseordförande X 550 481 100 % 100 %

Marie S. Arwidson 275 275 100 % 100 %

Ulf Carlson 275 275 100 % 100 %

Roger Mattsson 2) X 275 275 100 % 100 %

Per Skoglund 2) X 275 275 93 % 100 %

Rune Ingvarsson 3) – 344 83 % –

Dan Karlsson arbetstagarrep. 28 28 93 % –

Thomas Wasberg arbetstagarrep. 28 28 93 % –

Gun-Marie Nilsson arbetstagarrep./suppl. 28 28 93 % –

Mika Palmu arbetstagarrep./suppl. 28 28 93 % –

1 Per Lundeen är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, eftersom han varit VD i bolaget under tiden 6 november 2014 till 1 september 2016. 
2 Beroende i förhållande till bolagets största ägare, Arctic Paper S.A.
3  Rune Ingvarsson ingick i styrelsen fram till årsstämman 2017 och var styrelsens ordförande fram till 9 september 2016. Närvaro 2017 för hans del avser möten innan stämman. 
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har varit närvarande vid revisionsutskottets 
samtliga sammanträden och på årsstämman 
2017. Revisorn deltar vid årsstämman för att 
föredra revisionsberättelsen.

Arvoden till revisionsbolaget för 2017, 
(inklusive arvoden för rådgivningstjänster) 
framgår av not 6 i årsredovisningen 2017.

STYRELSEN
Styrelsens sammansättning och arvoden
Rottneros styrelse ska enligt bolagsord-
ningen bestå av lägst tre och högst tio 
ledamöter valda av årsstämman. Därutöver 
utser de anställda två representanter 
med två suppleanter. Rottneros styrelse 
består av fem stämmovalda ledamöter 
utan suppleanter, samt två ledamöter och 
två suppleanter utsedda av de anställda. 
Verkställande direktören är inte ledamot 
av styrelsen men adjungeras till samtliga 
styrelsemöten, utom då utvärdering av 
styrelsens arbete och av verkställande 
direktören står på dagordningen. Även 
andra tjänstemän i bolaget deltar som 
föredragande alltefter behov. Bolagets 
ekonomi- och finans direktör är sekreterare 
i styrelsen. Styrelsens sammansättning 
under 2017 samt ersättningar till styrelse-
ledamöterna för 2017 respektive 2016 
framgår av tabellen på sidan 47. Ytterligare 
information om styrelseledamöter framgår 
på sidan 76.  

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsen genomför årligen en systematisk 
utvärdering där ledamöterna ges möjlighet 
att ge sin syn på såväl arbetsformer, styrelse-
material, sina egna och övriga ledamöters 
insatser av styrelsens arbete. Syftet är 
att utveckla styrelsearbetet samt förse 
valberedningen med ett relevant besluts-
underlag inför årsstämman.

OBEROENDE
Enligt Koden ska en majoritet av de 
bolagsstämmovalda ledamöterna vara 
oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen samt minst två av dessa 
ledamöter även vara oberoende i förhål-
lande till bolagets större aktieägare. Krite-
rier till hjälp för bedömning av oberoende 
finns i punkt 4.4 i Koden.

Rottneros styrelse har bedömts uppfylla 
Kodens krav på oberoende, då två av  
de stämmovalda styrelseledamöterna 
bedömts vara oberoende såväl i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen som 
till bolagets större aktieägare. Samtliga 
stämmovalda ledamöter har under 2017 
varit oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen med undantag för 
styrelseledamoten Per Lundeen, eftersom 
han varit VD i bolaget under tiden den 6 
november 2014 till den 1 september 2016. 

STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR
Styrelsen övervakar verkställande direk-
törens arbete och ansvarar för att organisa-
tion, ledning och riktlinjer för bolagets 
medel är ändamålsenligt uppbyggda. 
Styrelsen ansvarar också för att bolaget är 

organiserat så att det finns en ändamåls-
enlig intern kontroll, samt att ändamåls-
enliga system finns för uppföljning av 
verksamheten och dess risker, och för 
efterlevnaden av lagar, regler och interna 
riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för 
utveckling och uppföljning av bolagets 
strategier genom planer och mål, beslut 
om förvärv och avyttringar av verksam-
heter, större investeringar, tillsättningar 
och ersättningar i ledningen samt löpande 
uppföljning under året. Styrelsen fast-
ställer budget och årsbokslut.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbete följer den särskilda 
arbetsordning som fastställts rörande 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
VD, mellan styrelsens olika utskott och 
inom styrelsen samt instruktion för den 
ekonomiska rapporteringen. I styrel-
sens arbetsordning ingår en särskild 
VD-instruktion. 

Konstituerande styrelsesamman-
träde hålls i omedelbar anslutning till 
årsstämman eller i omedelbar anslutning 
till extra bolagsstämma där ny styrelse 
valts. Rottneros höll konstituerande 
styrelsesammanträde den 16 maj 2017 
där bland annat ledamöter till styrelse-
utskotten utsågs och den ovan nämnda 
arbetsordningen fastställdes.

Utöver det konstituerande mötet 
sammanträder styrelsen vid fem ordi-
narie tillfällen per år och därutöver när 
ordföranden finner det lämpligt eller inom 
14 dagar efter att någon ledamot eller VD 
framställt yrkande därom. Under 2017 har 
15 styrelsemöten hållits. Styrelsens arbete 
följer en i förväg uppgjord plan med vissa 
fasta beslutspunkter under verksamhetsåret;
• I januari/februari behandlas boksluts-

kommunikén, styrelsens rekommen-
dation beträffande utdelning samt 
eventuell komplettering av budget och 
verksamhetsplan. Dessutom ska styrelsen 
utvärdera sina arbetsformer och besluts-
rutiner och överväga förbättringar däri.

• Under mars behandlas den publika 
årsredovisningen. Bolagets revisorer 
rapporterar iakttagelser från revisionen. 
Dessutom behandlas ersättningsfrågor.

• Kvartalsresultaten behandlas i april, juli/
augusti och oktober.

• I juni behandlas investeringsplaner för 
nästkommande verksamhetsår samt 
översyn av koncernens strategier. 

• I december behandlas förberedelser  
för årsbokslut samt godkännande av 
verksamhetsplan för nästkommande år. 
Därutöver får styrelsen varje månad 

en rapport över bolagets resultat- och 
lik viditetsutveckling. Behandling av 
övriga ärenden styrs av varje enskilt 
ärendes karaktär.

Finanspolicyfrågor
Styrelsen har det yttersta ansvaret för 
koncernens finansiella verksamhet. 
Styrelsen är ansvarig för att godkänna 
koncernens finanspolicy som ska 

upp dateras årligen. Styrelsen beslutar 
om övergripande mandat och limiter för 
begränsning av koncernens finansiella 
risktagande i enlighet med finanspolicyn, 
samt beslutar om all långsiktig finansie-
ring. Styrelsen godkänner säkringsnivåer 
utifrån förslag från bolagsledningen. 
Styrelsen har delegerat det operativa 
ansvaret i linje med den ansvarsfördelning 
som framgår av fastställd finanspolicy.

STYRELSENS KONTROLL AV DEN 
FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsen övervakar den ekonomiska 
rapporteringens kvalitet genom instruk-
tioner avseende denna och genom 
instruktioner till verkställande direk-
tören. VD har i uppgift att, tillsammans 
med ekonomi- och finansdirektören, 
granska och säker ställa kvaliteten i all 
extern ekonomisk rapportering inklu-
sive bokslutsrapporter, delårsrapporter, 
årsredovisning, pressmeddelanden med 
ekonomiskt innehåll samt presentations-
material i samband med möten med media, 
ägare och finansiella institutioner.

Styrelsens revisionsutskott medverkar 
till att säkerställa att en korrekt finansiell 
rapportering av hög kvalitet upprättas, 
slutligen godkänns av styrelsen och 
kommuniceras. Styrelsen erhåller månat-
liga ekonomiska rapporter och vid varje 
styrelsesammanträde behandlas bolagets 
och koncernens ekonomiska situation. 
Styrelsen behandlar vidare delårsrap-
porter och årsredovisning.

För att säkerställa styrelsens informa-
tionsbehov rapporterar bolagets revisorer, 
förutom till revisionsutskottet, också till 
styrelsen varje år sina iakttagelser från 
revisionsgranskningen och sin bedöm-
ning av bolagets interna kontroll. Minst 
en gång per år redogör bolagets revisorer 
för styrelsen för huruvida bolaget tillsett 
att bokföring, förvaltning och ekonomisk 
kontroll fungerar, varefter styrelsen för 
en dialog med revisorerna, utan närvaro 
av VD eller annan person från bolags-
ledningen. 

STYRELSENS UTSKOTT
Styrelsen har den fulla insikten i, och 
ansvaret för, alla frågor som styrelsen 
har att besluta om. Under året har arbete 
bedrivits i två av styrelsen utsedda utskott; 
revisionsutskottet och ersättningsut-
skottet.

REVISIONSUTSKOTT
Utskottet består av minst tre represen-
tanter för styrelsen. Det har bland annat 
till uppgift att inför styrelsens beslut; 
bereda styrelsens arbete med kvalitetssäk-
ring av bolagets finansiella rapportering, 
övervaka och lämna rekommendationer 
och förslag för att säkerställa rapporte-
ringens tillförlitlighet med avseende bl. a. 
på effektiviteten i bolagets interna kontroll 
och riskhantering, biträda valberedningen 
vid upphandlingen av revisionen samt 
förbereda val och arvodering av revisorer, 
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överväga omfattningen och inriktningen 
på revisionsuppdraget, bereda frågor om 
revision, utvärdera revisionsinsatsen, 
fastställa riktlinjer för upphandling av 
tillåtna tjänster utöver revision av bolagets 
revisor och om tillämpligt godkänna 
sådana tjänster enligt riktlinjerna, följa 
och överväga tillämpningen av nuvarande 
redovisningsprinciper och införandet av 
nya redovisningsprinciper samt av andra 
krav på redovisningen som följer av lag, 
god redovisningssed, gällande börsregler 
eller eljest. 

Bolagets huvudansvarige revisor och 
representanter för revisionsfirman är 
adjungerade vid merparten av samman-
trädena. I förekommande fall adjungeras 
ledande befattningshavare. Utskottet har 
sedan årsstämman 2017 bestått av leda-
möterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, 
Per Lundeen samt Roger Mattsson. 
Ord förande i utskottet är Marie S. 
Arwidson. 

Revisionsutskottet har haft sex samman-
träden under 2017 och styrelsen erhåller 
löpande protokoll från sammanträdena. 
Revisorerna har varit närvarande vid revi-
sionsutskottets samtliga sammanträden. 

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Utskottet består av minst två represen-
tanter för styrelsen. Utskottets arbetsupp-
gifter ska främst vara att bereda styrelsens 
beslut i frågor om ersättningsprinciper, 
ersättningar och andra anställnings-
villkor för bolagsledningen; följa och 
utvärdera pågående och under året 
avslutade program för rörliga ersättningar 
för bolagsledningen; följa och utvärdera 
tillämpningen av de riktlinjer för ersätt-
ningar till ledande befattningshavare som 
årsstämman enligt lag ska fatta beslut om 
samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i bolaget. 

Ersättning till VD samt principer för 
ersättning till bolagsledningen beslutas 
av styrelsen. Ersättning till andra ledande 
befattningshavare beslutas av ersättnings-
utskottet inom de ramar som fastställts av 
styrelsen och årsstämman.

Ersättningsutskottet har sedan års -
stämman 2017 bestått av Ulf Carlson, Per 
Lundeen samt Per Skoglund. Ordförande i 
utskottet är Per Lundeen.

Utskottet har haft ett sammanträde 
under 2017 och styrelsen har erhållit 
protokoll från ersättningsutskottet. 

VD/KONCERNCHEF
VD har att i enlighet med aktiebolags-
lagens regler och övrig lagstiftning sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar, samt 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska skötas på ett 
betryggande sätt. VD ska vidare tillse att 
styrelsen löpande får information som 
behövs för att på ett tillfredsställande sätt 
följa bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, ställning och utveckling samt i 
övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet 

 avseende ekonomiska förhållanden. 
Bolagets VD leder verksamheten inom 

de ramar som styrelsen lagt fast i den 
särskilda VD-instruktionen. Instruk-
tionen omfattar bland annat VDs ansvar 
för den dagliga verksamheten och frågor 
som alltid kräver styrelsebeslut eller 
anmälan till styrelsen samt VDs ansvar 
för den ekonomiska rapporteringen till 
styrelsen. 

VD tar i samråd med ordföranden fram 
nödvändigt informations- och besluts-
underlag inför styrelsemöten, föredrar 
ärendena och motiverar förslag till beslut. 

Styrelsen utvärderar fortlöpande VDs 
arbete.

Lennart Eberleh är VD sedan den  
1 september 2016. 

KONCERNLEDNING
VD leder koncernledningens arbete och 
fattar beslut i samråd med de övriga i 
ledningen. Denna bestod under 2017 
av VD och ytterligare sex personer: två 
dotterbolagschefer, ekonomi- och finans-
direktör samt tre stabschefer. Fr.o.m. den 
1 januari 2018 består koncernledningen 
av VD och ytterligare sex personer: en 
platschef, en dotterbolagschef, ekonomi- 
och finansdirektör samt tre stabschefer. 
Information om VD och koncernledning 
framgår på sidan 77 i årsredovisningen för 
2017. Koncernledningen har regelbundna 
verksamhetsgenomgångar under VDs 
ledning, ofta i samband med besök vid 
koncernens olika enheter. 

YTTERLIGARE INFORMATION PÅ  
WWW.ROTTNEROS.COM
• Bolagsordning
• Information från tidigare årsstämmor 

(kallelser, protokoll, beslut, VDs 
 anföranden)

• Information om valberedningen
• Bolagsstyrningsrapporter från 2007-2017 

(ingår i årsredovisningen för respektive år)

ROTTNEROS SYSTEM FÖR INTERN 
KONTROLL OCH RISKHANTERING I 
SAMBAND MED DEN FINANSIELLA 
RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt den svenska 
aktiebolagslagen och Koden för den 
interna kontrollen. Bolagsstyrningsrap-
porten ska enligt årsredovisningslagen 
innehålla upplysningar om de viktigaste 
inslagen i bolagets system för intern 
kontroll och riskhantering i samband med 
den finansiella rapporteringen.

Rottneros internkontrollstruktur är 
huvudsakligen uppbyggd utifrån COSO-
modellen enligt vilken det sker genom-
gång och bedömning inom områdena 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollak-
tiviteter, information och kommunikation 
samt uppföljning.

KONTROLLMILJÖ
Styrelsen har fastställt ett antal styrande 
dokument för bolagets interna kontroll 
och styrning, bland annat styrelsens 

arbetsordning och instruktioner för VD 
och styrelsens utskott, rapporterings-
instruktioner och finanspolicy, som alla 
syftar till att säkerställa en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning. Rapportering av finan-
siell information sker genom ett koncern-
gemensamt rapporteringssystem.

Ansvaret att upprätthålla en effektiv 
kontrollmiljö och det löpande arbetet med 
internkontroll och riskhantering åligger 
VD och koncernledning som rapporterar 
till styrelsen utifrån fastställda rutiner. 
Cheferna på olika nivåer i företaget har 
vidare detta ansvar inom sina respektive 
ansvarsområden och rapporterar i sin tur 
till koncernledningen.  

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Rottneros väsentliga styrande dokumen-
tation i form av policies, riktlinjer och 
manualer kommuniceras framförallt via ett 
koncerngemensamt intranät.

RISKBEDÖMNING
Rottneros uppdaterar kontinuerligt 
riskanalysen avseende bedömning av 
risker vilka kan leda till fel i den finansiella 
rapporteringen. Detta sker främst genom 
kontakter mellan koncernledningen och 
dotterbolagens ledningsgrupper. Vid risk-
genomgångarna identifierar Rottneros de 
områden där risken för fel är förhöjd.

KONTROLLAKTIVITETER
Varje månad upprättas finansiella 
rapporter för samtliga bolag inom 
koncernen tillsammans med konsolide-
rade finansiella rapporter. Dessa ligger till 
grund för månatliga möten med respek-
tive dotterbolag där VD, ekonomi- och 
finansdirektören och koncerncontrollern 
har genomgång med respektive bolags 
ledningsgrupp. Särskild analys görs av 
produktion, orderläge, kostnadsuppfölj-
ning, investeringar och kassaflöde. Varje 
kvartal hålls telefonmöte där kvartals-
bokslutet och dotterbolagets uppdate-
rade prognos analyseras. Dessutom gör 
ekonomi- och finansdirektören fysiska 
besök hos dotterbolagen flera gånger per 
år. Dessa möten kompletteras regelbundet 
med ekonomichefsmöten där ekonomi- 
och finansdirektören, dotterbolagens 
ekonomichefer samt koncerncontrollern 
träffas. På dessa möten läggs särskild vikt 
vid att eventuella problemställningar följs 
upp och att en korrekt finansiell rappor-
tering säkerställs. Prognoser uppdateras 
varje tertial för samtliga koncernbolag och 
det finns en koncerngemensam ekonomi-
funktion med controllers både lokalt och 
centralt, som följer upp dessa mot utfall 
och tillser att den finansiella informa-
tionen är rättvisande och korrekt.

Styrelsen övervakar genom revisions-
utskottet den finansiella rapporteringens 
tillförlitlighet och utvärderar rekommen-
dationer till förbättringar och behandlar 
frågor om de risker som har identifierats. 
Revisionsutskottet lämnar fortlöpande 
muntliga rapporter till styrelsen samt 
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lämnar förslag i frågor som kräver styrel-
sens beslut. Kontrollmiljön skapas genom 
gemensamma värderingar, företagskultur, 
regler och policies, kommunikation och 
uppföljning samt av det sätt som verksam-
heten är organiserad. Huvuduppgiften 
för staber och dess medarbetare är dels 
att implementera, vidareutveckla och 
upprätthålla koncernens kontrollrutiner, 
dels utföra intern kontroll inriktad på 
affärskritiska frågor.

Rottneros revisorer granskar dels den 
finansiella informationen för halvåret 
och dels årsbokslutet. Dessutom granskar 

revisorerna varje år ett urval av kontroller 
och processer och rapporterar eventuella 
förbättringsområden till både koncernled-
ning och ledningsgrupp för respektive 
dotterbolag. Huvudansvarig revisor 
närvarar även vid merparten av revisions-
utskottets möten.

Rottneros koncerngemensamma 
ekonomi funktion finns lokalt på varje 
bolag och rapporterar genom ett 
koncerngemensamt rapporteringssystem. 
Ekonomi funktionen har regelbundna 
möten och ett nära sam arbete avseende 
bokslut och rapportering. 

INTERNREVISION
Rottneros har hittills inte funnit anled-
ning att inrätta en internrevisionsfunk-
tion. Styrelsens uppfattning är att det 
inte föreligger något behov av en sådan 
funktion i verksamheten.

Det finns instruktioner och en löpande 
utvärdering görs av att ansvariga personer 
i organisationen har den kompetens och 
de stödresurser som krävs för att fullgöra 
arbetet i samband med framtagandet av 
finansiella rapporter. 

VINSTDISPOSITION OCH UNDERSKRIFTER

FÖRSLAG TILL 
VINSTDISPOSITION

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR:

Balanserade vinstmedel 387 775 655

Årets nettoresultat -10 556 489

Summa kronor 377 219 166

Koncernens resultat- och balansräkningar 
kommer att föreläggas årsstämman den  
16 maj 2018 för fastställelse.

Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS sådana de antagits av EU 
och ger en rättvisande bild av koncernens 
ställning och resultat. Årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redo-
visningssed och ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen 
och moderbolaget ger en rättvisande över-

sikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderföre-
taget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.

Styrelsen har i sitt förslag till utdel-
ning beaktat bolagets finansiella ställ-
ning, kassaflöde och framtidsutsikter. En 
utförlig redogörelse rörande styrelsens 
förslag till utdelning finns tillgänglig på 
bolagets hemsida, www.rottneros.com.

STYRELSEN FÖRESLÅR:

Att utdelas till aktieägarna 1, 2 56 451 612

Att i ny räkning balanseras 320 767 554

Summa kronor 377 219 166

¹ Efter justering av återköpta aktier i eget förvar.
2 Ordinarie utdelning 30 öre per aktie och extra utdelning 

7 öre per aktie.

STOCKHOLM DEN 19 MARS 2018 
ROTTNEROS AB (PUBL) ORG NR 556013-5872
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