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Bolagsstyrning i Rottneros 
Rottneros är ett svensk publikt bolag med säte i Sunne och noterat i segmentet Small Cap på NASDAQ OMX 
Stockholm (”Börsen”). Sedan den 1 juli 2008 omfattas Rottneros av ”Svensk Kod för Bolagsstyrning” (”Koden”) och 
sedan den 1 mars 2009 ingår även kravet på bolagsstyrningsrapport i Årsredovisningslagen. Till grund för bolags-
styrningen inom Rottneros ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Börsens regelverk och 
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 tillämpar 
Koden utan avvikelser. 

STRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING 
På årsstämma/bolagsstämma är det aktieägarna 
som gör de val och sätter upp de riktlinjer som utgör 
grunden för Rottneros bolagsstyrning. Nedanstå-
ende organisationskarta sammanfattar hur bolags-
styrningen är organiserad i Rottneros.  

 
 

STYRINSTRUMENT 
Till de externa styrinstrumenten som utgör ram-
arna för bolagsstyrningen inom Rottneros hör aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen, Börsens regel-
verk, Koden samt andra relevanta lagar. Utländska 
dotterbolag tillämpar de lagar och förordningar som 
är gällande i aktuellt land, men tillser även att kon-
cernens 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 kon-
troller. 

Till de interna styrinstrumenten hör den av bolags-
stämman fastställda bolagsordningen, liksom styrel-
sens arbetsordning och instruktioner för verkstäl-
lande direktören, styrelsens utskott och den ekono-
miska rapporteringen. Därutöver finns bland annat 
finansiella och kvantitativa mål, budgetar, rappor-
ter, policyer, värderingar och uppförandekoder.  

De policyer som beslutas av styrelsen är uppför-
andekod (Code of Conduct), finanspolicy, kommuni-
kationspolicy och miljöpolicy. VD beslutar om kund-
kreditpolicy, krishanteringspolicy, IT-säkerhets-
policy samt arbetsmiljöpolicy, vilka delges styrelsen. 
Dessutom finns ytterligare fem viktigare styrdoku-
ment som beslutas av VD eller den VD utser. 
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ÅRSSTÄMMA 
Aktieägarna i Rottneros utövar sin rätt att besluta i 
bolagets angelägenheter på årsstämman, eller i 
förekommande fall extra bolagsstämma och är Rott-
neros högsta beslutande organ. Årsstämman fattar 
beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelse-
ordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och 
balansräkning och beslutar om vinstdisposition och 
ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare med 
mera.  

Rottneros bolagsordning saknar särskilda bestäm-
melser om tillsättande och entledigande av styrelse-
ledamöter samt om ändring av bolagsordningen. 

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

På Rottneros webbplats www.rottneros.com finns 
kallelse och övrig information inför årsstämma/-
bolagsstämma. Här finns också protokoll, VD:s anfö-
rande med mera från de senaste stämmorna. 

AKTIEÄGARE 
Rottneros stamaktie är noterad på NASDAQ OMX 
Stockholm sedan 1987. Enligt den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken hade Rottneros 
17 222 aktieägare per den 31 december 2011. Aktie-
kapitalet uppgick till 153 393 890 kronor, fördelat 
på 153 393 890 stamaktier med samma rösträtt och 
andel i bolagets vinst och kapital. Bolagsordningen 
innehåller inga begränsningar i fråga om hur många 
röster varje aktieägare kan avge vid en bolags-
stämma. 

Nemus Holding AB hade per den 31 december 2011 
en ägarandel uppgående till drygt 20 procent av 
totalt antal aktier och röster. I övrigt har ingen ak-
tieägare ett direkt eller indirekt aktieinnehav som 
representerar minst en tiondel av röstetalet 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 sidorna 37-38 i bola-
gets årsredovisning för 2011 finns ytterligare in-
formation om aktien, aktieägare med mera. Inform-
ation finns även tillgänglig på bolagets webbplats. 

ÅRSSTÄMMA 2011 
Rottneros årsstämma 2011 ägde rum den 19 april 
2011 i Sunne. På stämman deltog 15 av Bolagets 
aktieägare, representerande 28 procent av Bolagets 
röster och kapital (exklusive av Rottneros återköpta 

aktier). Samtliga styrelseledamöter, liksom VD, var 
närvarande. Dessutom deltog bolagets revisor vid 
stämman. 

Årsstämman fattade bland annat beslut om att: 

• I enlighet med styrelsens förslag lämna utdel-
ning till aktieägarna med 20 öre per aktie. 

• Därmed avslå aktieägaren Stefan Svanbergs 
förslag om resultatdisposition. 

• Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. 
Ledamöterna Roger Asserståhl, Kjell Ormegard, 
Bengt Unander-Scharin och Ingrid Westin 
Wallinder omvaldes. 

• Kjell Ormegard omvaldes till styrelseordförande.  
• Arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrel-

sens ordförande och 250 000 kronor till vardera 
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i 
bolaget. Ledamöterna i styrelseutskotten arvode-
ras med 25 000 kronor, med undantag för upp-
draget som ordförande i revisionsutskottet som 
ska ersättas med 75 000 kronor och ordförande i 
övriga utskott som ska ersättas med 50 000 kro-
nor. Till arbetstagarrepresentanterna utgår ett 
inläsningsarvode om 25 000 kronor per person. 
Arvode till revisorerna utgår enligt av VD god-
känd räkning. 

• Styrelseledamot får, efter särskild överenskom-
melse 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. 

• Omvälja det registererade revisionsbolaget Öhr-
lings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill 
slutet av årsstämman 2012. 

• I enlighet med styrelsens förslag fastställa rikt-
linjer för ersättning till VD och andra ledande 
befattningshavare. Dessa innebär bland annat 
att ersättningen ska utgöras av fast lön, eventu-
ell rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. 
Den sammanlagda ersättningen ska vara mark-
nadsmässig och konkurrenskraftig på den ar-
betsmarknad befattningshavaren verkar. Den 
rörliga lönedelen, som är kontant, ska baseras på 
utfallet i förhållande till definierade och mätbara 
mål och vara maximerad i förhållande till den 
fasta lönen. Frågor om ersättning till bolagsled-
ningen ska behandlas av ersättningsutskottet 
och, när det gäller VD, beslutas av styrelsen. 

• Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera till-
fällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bola-
get (aktier som tidigare förvärvats under bola-
gets återköpsprogram).  

• Avslå aktieägaren Stefan Svanbergs förslag om 
bemyndigande för förvärv av egna aktier. 
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VALBEREDNING 
Rottneros årsstämma fattar beslut om principerna 
för valberedningens tillsättande. Årsstämman 2011 
beslutade att valberedningen ska bestå av styrel-
sens ordförande samt två ytterligare ledamöter, 
varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordfö-
rande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver 
styrelsens ordförande, ska en vara representant för 
bolagets största aktieägare, samt en representant 
för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. 
Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrel-
seledamot. Valberedningen utser inom sig ordfö-
rande. Det åligger styrelsens ordförande att tillse 
att ledamöter utses enligt ovan. Principerna innefat-
tar 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 valberedningen ska pre-
senteras senast sex månader före årsstämman 2012. 
Valberedningens sammansättning från tid till an-
nan ska offentliggöras på Rottneros webbplats. 
Pressmeddelande med uppgift om valberedningens 
sammansättning publicerades den 20 oktober 2011 
och har hållits tillgängligt på Rottneros webbplats. 
Till ordförande för valberedningen utsågs Olle 
Grundberg, Nemus Holding AB. Övriga utsedda 
ledamöter är Jan Alkmark, Danske Bank A/S, 
Danmark, Sverige Filial samt Kjell Ormegard, sty-
relseordförande i Rottneros AB. Tillsammans repre-
senterar valberedningen drygt 24 procent av röste-
talet för samtliga aktier i Rottneros.  

Valberedningen ska lägga fram förslag för beslut till 
årsstämman 2012 vad gäller val av stämmoordfö-
rande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val 
av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrel-
seordförande, styrelsearvoden, arvoden till reviso-
rerna, i förekommande fall förslag till val av reviso-
rer, samt kriterier för hur ny valberedning ska ut-
ses. 

REVISORER 
Rottneros revisorer väljs vid årsstämman. Vid års-
stämman 2011 valdes Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers AB (PwC), med auktoriserade revisorn Bo 

Lagerström som huvudansvarig, till revisor för peri-
oden fram till årsstämman 2012. Bo Lagerström 
nytillträdde som huvudansvarig revisor. Rottneros 
bolagsordning innehåller inte någon mandatperiod 
för revisorn. Enligt Aktiebolagslagen gäller från och 
med den 1 november 2010 att revisorns mandatpe-
riod är ett år, om inte annat anges i bolagsordning-
en. Detta innebär att val av revisor i Rottneros sker 
årligen på årsstämman. 

REVISIONSARBETET 
Revisorerna granskar moderbolagets och koncer-
nens årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och VD:s förvaltning. Bolagets revisor är närvaran-
de vid minst ett styrelsesammanträde varje år. Re-
visorerna har varit närvarande vid revisionsut-
skottets samtliga sammanträden förutom ett och på 
årsstämman 2011. Revisorn deltar vid årsstämman 
för att föredra revisionsberättelsen. 

Utöver revisionuppdraget har PwC bistått Rottneros 
med moms- och skattekonsultationer samt diverse 
redovisningsmässiga utredningar. PwC har att 
pröva sitt oberoende vid varje rådgivnings-uppdrag. 
Arvoden till revisionsbolaget för 2011 framgår av 
not 7 i årsredovisningen 2011. 

STYRELSEN 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH 
ARVODEN 
Rottneros styrelse ska enligt bolagsordningen bestå 
av lägst tre och högst tio ledamöter med högst 
sex suppleanter valda av årsstämman. Därutöver 
utser de anställda två representanter med två supp-
leanter. Rottneros styrelse består av fyra stämmo-
valda ledamöter utan suppleanter, samt två ledamö-
ter och två suppleanter utsedda av de anställda. 
Verkställande direktören är inte ledamot av styrel-
sen 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 före-
dragande alltefter behov. Bolagets ekonomi- och 
finansdirektör är sekreterare i styrelsen. Styrelsens 
sammansättning under 2011 samt ersättningar till 
styrelseledamöterna för helåren 2011 respektive 
2010 framgår av tabellen på sidan 43. 
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    NÄRVARO 2011 

 
BELOPP I TSEK 

 
TOTALT 

ARVODE 2011
TOTALT AR-

VODE 2010 
STYRELSE-

MÖTEN 
UTSKOTTS-

MÖTEN

Kjell Ormegard1 (styrelseordförande) 592 608 100% 100%

Roger Asserståhl 300 303 100% 100%

Rune Ingvarsson2 – 28 – –

Bengt Unander-Scharin1 266 167 86% 100%

Ingrid Westin Wallinder3 341 340 100% 100%

Bengt-Åke Andersson (arbetstagarrep.) 25 25 93% –

Mikael Lilja (arbetstagarrep.) 25 25 71% –

Tord Strömberg (arbetstagarrep/suppl) 25 25 86% –

Thomas Wasberg (arbetstagarrep/suppl) 25 25 57% –

1  Styrelsens ordförande Kjell Ormegard och styrelseledamoten Bengt Unander-Scharin har fakturerat sina respektive arvoden, jämte sociala avgifter och mervär-

desskatt via egna bolag. Detta förfarande är kostnadsneutralt för Rottneros. 

2  Avgick ur Rottneros styrelse i januari 2010. 

3  Rottneros har under 2011 köpt advokattjänster på marknadsmässiga villkor för 122 TSEK från Ramberg Advokater där styrelseledamoten Ingrid Westin Wallinder 

är verksam. Motsvarande inköp för 2010 uppgick till 291 TSEK från Advokatfirman Lindahl där styrelseledamoten Ingrid Westin Wallinder då var verksam. 

 

UTVÄRDERING AV STYRELSENS  
ARBETE 
Ordföranden ansvarar för utvärderingen av styrel-
sens arbete och att valberedningen får del av bedöm-
ningarna. Utvärderingen av 2011 års styrelsearbete 
genomfördes under slutet av året och presenterades 
på styrelsemöte i december 2011.  

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

Rottneros styrelse har bedömts uppfylla Kodens 
krav på oberoende, då de stämmovalda styrelse-
ledamöterna bedömts vara oberoende såväl i för-
hållande till bolaget och bolagsledningen som till 
bolagets större aktieägare. 

STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR 
Styrelsen övervakar verkställande direktörens ar-
bete och ansvarar för att organisation, ledning och 
riktlinjer för bolagets medel är ändamålsenligt upp-
byggda. Styrelsen ansvarar också för att bolaget är 
organiserat så att det finns en ändamålsenlig intern 
kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling 
och uppföljning av bolagets strategier genom planer 
och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verk-
samheter, större investeringar, tillsättningar och 
ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning 
under året. Styrelsen fastställer budget och årsbok-
slut. 

Styrelsens arbetsordning 
Styrelsens arbete följer den särskilda arbetsordning 
som fastställts rörande arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören, mellan sty-
relsens olika utskott och inom styrelsen samt in-
struktion för den ekonomiska rapporteringen. I styr-
elsens arbetsordning ingår en särskild VD-instruk-
tion.  

Konstituerande styrelsesammanträde hålls i ome-
delbar anslutning till årsstämman eller i omedelbar 
anslutning till extra bolagsstämma där ny styrelse 
valts. Rottneros höll konstituerande styrelse-
sammanträde den 19 april 2011 där bland annat 
ledamöter till styrelseutskotten utsågs och den ovan 
nämnda arbetsordningen fastställdes. 

Utöver vid konstituerande möte sammanträder 
styrelsen vid fem ordinarie tillfällen per år och där-
utöver när ordföranden finner det lämpligt eller 
inom 14 dagar efter att någon ledamot framställt 
yrkande därom. Under 2011 har 14 styrelsemöten 
hållits. Styrelsens arbete följer en i förväg uppgjord 
plan med vissa fasta beslutspunkter under verk-
samhetsåret; 

• I januari/februari behandlas bokslutskommu-
nikén, styrelsens rekommendation beträffande 
utdelning samt eventuell komplettering av bud-
get och verksamhetsplan. Dessutom ska styrel-
sen utvärdera sina arbetsformer och beslutsruti-
ner och överväga förbättringar däri. 

• I slutet av februari behandlas den publika års-
redovisningen. Bolagets revisorer rapporterar 
iakttagelser från revisionen. Dessutom behand-
las ersättningsfrågor. 

• I april och juli behandlas resultatet för första 
respektive andra kvartalet. 
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• I oktober behandlas tredje kvartalets resultat. I 
oktober behandlas också investeringsplaner för 
nästkommande verksamhetsår samt översyn av 
koncernens strategier.  

• I december behandlas föreberedelser för årsbok-
slut samt godkännande av verksamhetsplan för 
nästkommande år. 

Utöver ovanstående punkter har styrelsens arbete 
under 2011 bland annat haft fokus på: 

• Avyttring/projektförberedelser Utansjö-
utrustningen. 

• Genomgång och uppdatering av policyer. 
• Förberedelser för eventuellt bioenergiprojekt. 

Därutöver får styrelsen varje månad en rapport över 
bolagets resultat- och likviditetsutveckling. Behand-
ling 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 uppdat-
eras årligen. Styrelsen beslutar om övergripande 
mandat och limiter för begränsning av koncernens 
finansiella risktagande i enlighet med finanspolicyn, 
samt beslutar om all långsiktig finansiering. Styrel-
sen godkänner säkringsnivåer utifrån förslag från 
bolagsledningen. Styrelsen godkänner även nya 
finansiella motparter och limiter för respektive mot-
part. 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 rapporte-
ringens kvalitet genom instruktioner avseende 
denna och genom instruktioner till verkställande 
direktören. Verkställande direktören har i uppgift 
att, tillsammans med ekonomi- och finansdirek-
tören, granska och säkerställa kvaliteten i all extern 
ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapport-
er, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddel-
anden med ekonomiskt innehåll samt presentations-
material i samband med möten med media, ägare 
och finansiella institutioner. 

Styrelsens revisionsutskott medverkar till att säker-
ställa att en korrekt finansiell rapportering av hög 
kvalitet upprättas, slutligen godkänns av styrelsen 
och kommuniceras. Styrelsen erhåller månatliga 
ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesam-
manträde behandlas bolagets och koncernens eko-

nomiska situation. Styrelsen behandlar vidare de-
lårsrapporter och årsredovisning. 

För att säkerställa styrelsens informationsbehov 
rapporterar bolagets revisorer, förutom till revi-
sionsutskottet, också till styrelsen varje år även sina 
iakttagelser från revisionsgranskningen och sin be-
dömning av bolaget 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, 
utan närvaro av verkställande direktören eller an-
nan person från bolagsledningen för en dialog med 
revisorerna.  

STYRELSENS UTSKOTT 
Styrelsen har den fulla insikten i, och ansvaret för, 
alla frågor som styrelsen har att besluta om. Under 
året har dock arbete bedrivits i två av styrelsen ut-
sedda utskott; revisionsutskott och ersättningsut-
skott. 

REVISIONSUTSKOTT 
Utskottet består av tre representanter för styrelsen 
och har bland annat till uppgift att inför styrelsens 
beslut bereda styrelsens arbete med kvalitetssäk-
ring av bolagets finansiella rapportering, övervaka 
effektiviteten i bolagets interna kontroll och risk-
hantering, biträda valberedningen vid upphandling-
en av revisionen samt förbereda val och arvodering 
av revisorer, överväga omfattningen och inriktning-
en på revisionsuppdraget, bereda frågor om revision, 
utvärdera revisionsinsatsen, fastställa riktlinjer för 
tillåten upphandling av övriga tjänster av bolagets 
revisor, följa och överväga tillämpningen av nuva-
rande redovisningsprinciper och införandet av nya 
redovisningsprinciper samt av andra krav på redo-
visningen som följer av lag, god redovisningssed, 
gällande börsregler eller eljest.  

Bolagets huvudansvarige revisor och representanter 
för revisionsfirman är adjungerade vid merparten av 
sammanträdena. I förekommande fall adjungeras 
ledande befattningshavare. Utskottet har bestått av 
styrelsens ordförande Kjell Ormegard samt styrelse-
ledamöterna Ingrid Westin Wallinder och Roger 
Asserståhl. Ordförande i utskottet är Ingrid Westin 
Wallinder.  

Revisionsutskottet har haft fem sammanträden 
under 2011 och styrelsen erhåller löpande protokoll 
från sammanträdena. Revisorerna har varit när-
varande vid revisionsutskottets samtliga samman-
träden förutom ett. 
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ERSÄTTNINGSUTSKOTT 
Utskottet ska bestå av minst två representanter för 
styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter ska främst 
vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersätt-
ningsprinciper, ersättningar och andra anställnings-
villkor för bolagsledningen; följa och utvärdera på-
gående och under året avslutade program för rörliga 
ersättningar för bolagsledningen; följa och utvärdera 
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman enligt 
lag ska fatta beslut om samt gällande ersättnings-
strukturer och ersättningsnivåer i bolaget.  

Ersättning till verkställande direktören samt prin-
ciper för ersättning till bolagsledningen beslutas av 
styrelsen. Ersättning till andra ledande befattnings-
havare beslutas av ersättningsutskottet inom de 
ramar som fastställts av styrelsen och årsstämman. 

Ersättningsutskottet har bestått av samtliga styrel-
sens fyra stämmovalda ledamöter. Ordförande i 
utskottet är Kjell Ormegard. 

Utskottet har haft två sammanträden under 2011 
och styrelsen erhåller protokoll från ersättnings-
utskottet.  

VD/KONCERNCHEF 
VD har att i enlighet med aktiebolagslagens regler 
och övrig lagstiftning sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens 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 tillfredsstäl-
lande sätt följa bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, ställning och utveckling samt i övrigt 
uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende eko-
nomiska förhållanden.  

Bolagets verkställande direktör leder verksamheten 
inom de ramar som styrelsen lagt fast i den särskil-
da VD-instruktionen. Instruktionen omfattar bland 
annat VD:s ansvar för den dagliga verksamheten 
och frågor som alltid kräver styrelsebeslut eller an-
mälan till styrelsen samt VD:s ansvar för den eko-
nomiska rapporteringen till styrelsen.  

VD tar i samråd med ordföranden fram nödvändigt 
informations- och beslutsunderlag inför styrelse-
möten, föredrar ärendena och motiverar förslag till 
beslut.  

Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete. 

KONCERNLEDNING 
VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut 
i samråd med övriga i ledningen. Denna består av 
VD och ytterligare fem personer: två dotterbolags-
chefer och tre stabschefer. Information om VD och 
koncernledning framgår på sidan 52 i årsredovis-
ningen för 2011. Företagsledningen har regelbundna 
verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning, ofta 
i samband med besök vid koncernens olika enheter.  

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Årsstämman beslutar om riktlinjer för bestäm-
mande av ersättning till VD och andra ledande be-
fattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer 
anges här. Med andra ledande befattningshavare 
avses för närvarande de fem personer som tillsam-
mans med VD utgör koncernledningen och presente-
ras på bolagets webbplats och sidan 52 i årsredovis-
ningen för 2011. 

Ersättningen till verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, 
eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner samt pens-
ion. Den sammanlagda ersättningen ska vara mark-
nadsmässig och konkurrenskraftig på den arbets-
marknad befattningshavaren verkar. Fast lön och 
rörlig lön ska vara relaterad till befattningshava-
rens ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen, 
som är kontant, ska baseras på utfallet i förhållande 
till definierade och mätbara mål och vara maxime-
rad i förhållande till den fasta lönen. För VD ska 
den rörliga lönedelen vara maximerad till 50 procent 
av den fasta lönen, exklusive den särskilda bonusen 
som är kopplad till Utansjöanläggningen enligt ne-
dan, och för övriga ledande befattningshavare ska 
den rörliga lönedelen vara maximerad till 30 procent 
av den fasta lönen. Program för rörliga lönedelar bör 
utformas så att styrelsen vid exceptionella ekono-
miska förhållanden, har möjlighet att villkora, be-
gränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel 
om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig 
med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda 
och övriga intressenter. 

Uppsägningstiden ska vara mellan ett halvt och ett 
år från befattningshavarens sida och mellan ett och 
två år från bolagets sida. Verkställande direktören 
ska ha rätt till avgångsvederlag och lön under upp-
sägningstid sammanlagt uppgående till ett belopp 
motsvarande den fasta lönen för två år. 

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller 
avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge 
befattningshavaren rätt att erhålla pension från 
lägst 62 års ålder.  
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Frågor om ersättning till bolagsledningen ska be-
handlas av ersättningsutskottet. När det gäller er-
sättningsprinciper och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen, samt ersättning till verkställande 
direktören ska detta beslutas av styrelsen. Om bola-
get i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot 
uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete 
och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersätt-
ningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. 

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera 
huruvida långsiktigt incitamentsprogram ska före-
slås årsstämman eller inte. 

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om 
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

En särskild maximerad prestationsbaserad bonus 
kopplad till Utansjöanläggningen avses att utges till 
verkställande direktören, maximerad till 12 må-
nadslöner i 2008 års lönenivå och efter beslut av 
ersättningsutskottet till andra berörda ledande be-
fattningshavare. 

Lön och ersättningar till VD och övriga ledande 
befattningshavare under 2011 framgår av not 6 i 
årsredovisningen 2011 för Rottneros. 

Rörliga ersättningar 
Den rörliga ersättningen till bolagets ledande be-
fattningshavare, dvs verkställande direktören och 
övriga personer i Rottneros koncernledning, är för-
enliga med av årsstämman fastställda riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare, som re-
dogjorts för ovan.  

Den rörliga ersättningen är beroende av uppfyllelse 
av årligen fastställda mål. Dessa mål är uppdelade i 
angivna kvantitativa mål, huvudsakligen inriktade 
på koncernens, men också vad gäller enhetschefer 
respektive affärsenhets, finansiella mål, resultat och 
kassaflöde, samt kvalitativa personliga mål, vilket 
innebär att den rörliga ersättningen är kopplad till 
personens arbetsinsats och prestation. 

För verkställande direktören är den rörliga ersätt-
ningen maximerad till 50 procent av fast lön och den 
särskilda prestationsbaserade bonusen kopplad till 
Utansjö-projektet är maximerad till 12 månadslöner 
i 2008 års lönenivå. För övriga ledande befattnings-
havare är den rörliga ersättningen maximerad till 
30 procent av fast lön. 

Rörlig ersättning är som huvudprincip inte pens-
ionsgrundande. Styrelsen har vid exceptionella eko-
nomiska förhållanden möjlighet att villkora, be-
gränsa eller underlåta att utbetala den rörliga er-
sättningen om styrelsen bedömer en sådan åtgärd 
som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gente-
mot aktieägare, anställda och övriga intressenter. 

Incitamentsprogram 
Rottneros årsstämma 2010 beslutade att emittera 
högst 30 miljoner teckningsoptioner att användas 
för ett incitamentsprogram för åtta ledande befatt-
ningshavare. Totalt överläts 12 miljoner av dessa 
teckningsoptioner till teckningsberättigade. Priset 
per option uppgick till 0,10 kronor och för teckning 
av en ny stamaktie krävs tio teckningsoptioner. 
Teckningskursen uppgår till 9,75 kronor per aktie 
och teckning kan ske under perioden 17 maj 2011–
16 maj 2013. Rottneros har makulerat ej överlåtna 
teckningsoptioner och utspädningseffekten vid fullt 
utnyttjande uppgår till 0,8 procent. Per den 31 de-
cember 2011 har inga teckningsoptioner utnyttjats 
för att teckna nya aktier. 

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

med 2005 (kallelser, protokoll, beslut, VD:s an-
föranden) 

• Information om valberedningen 
• Beskrivningar av bolagsstyrningen från  

2004–2007 (ingår i årsredovisning för respektive 
år) 

• Bolagsstyrningsrapporter från 2008–2010 (ingår 
i årsredovisningen för respektive år) 
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ROTTNEROS SYSTEM FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I SAMBAND 
MED DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN 

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolags-
lagen och Koden för den interna kontrollen. Bolags-
styrningsrapporten ska enligt årsredovisningslagen 
innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i 
bolagets system för intern kontroll och riskhante-
ring i samband med den finansiella rapporteringen. 

Rottneros internkontrollstruktur är huvudsakligen 
uppbyggd utifrån COSO-modellen enligt vilken det 
sker genomgång och bedömning inom områdena 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
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 
verkställande direktören och styrelsens utskott, 
rapporteringsinstruktioner och finanspolicy, som 
alla syftar till att säkerställa en tydlig roll- och an-
svarsfördelning. Rapportering av finansiell inform-
ation sker genom ett koncerngemensamt rapporte-
ringssystem. 

Ansvaret att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö 
och det löpande arbetet med internkontroll och risk-
hantering åligger verkställande direktören och kon-
cernledningen som rapporterar till styrelsen utifrån 
fastställda rutiner. Cheferna på olika nivåer i före-
taget har vidare detta ansvar inom sina respektive 
ansvarsområden och rapporterar i sin tur till kon-
cernledningen. 

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 dot-
terbolagens ledningsgrupper. Vid riskgenomgångar-
na identifierar Rottneros de områden där risken för 
fel är förhöjd. 

KONTROLLAKTIVITETER 
Varje månad upprättas finansiella rapporter för 
samtliga bolag inom koncernen tillsammans med 
konsoliderade finansiella rapporter. Dessa ligger till 
grund för månatliga möten vid respektive bruk där 
koncernchefen, Ekonomi- och finansdirektören och 
koncerncontrollern har genomgång med respektive 
bolags ledningsgrupp. Särskild analys görs här av 
orderläge, kostnadsuppföljning, investeringar och 
kassaflöde. Varje kvartal hålls telefonmöte där 
kvartalsbokslutet och dotterbolagets uppdaterade 
prognos analyseras. Dessutom gör Ekonomi- och 
finansdirektören fysiska besök hos dotterbolagen 

flera gånger per år där även den huvudansvarige 
revisorn deltar minst en gång per år. Dessa möten 
kompletteras flera gånger per år med ekonomi-
chefsmöten där Ekonomi- och finansdirektören, 
dotterbolagens ekonomichefer, samt koncernens 
redovisningschef och controller träffas. På dessa 
möten läggs särskild vikt vid att eventuella pro-
blemställningar följs upp och att en korrekt finansi-
ell rapportering säkerställs. Prognoser uppdateras 
varje kvartal för samtliga koncernbolag och det 
finns ekonomifunktioner med controllers både lokalt 
och centralt, som följer upp dessa mot utfall och 
tillser att den finansiella informationen är rättvi-
sande och korrekt. 

Styrelsens revisionsutskott träffas regelbundet för 
att behandla frågor om de risker som har identifie-
rats. Kontrollmiljön skapas genom gemensamma 
värderingar, företagskultur, regler och policys, 
kommunikation och uppföljning samt av det sätt 
som verksamheten är organiserad. Huvuduppgiften 
för staber och dess medarbetare är dels att imple-
mentera, vidareutveckla och upprätthålla koncer-
nens kontrollrutiner, dels utföra intern kontroll 
inriktad på affärskritiska frågor. 

Rottneros revisorer granskar dels den finansiella 
informationen för det tredje kvartalet och dels års-
bokslutet. Dessutom granskar revisorerna varje år 
ett urval av kontroller och processer och rapporterar 
eventuella förbättringsområden till både koncern-
ledning och ledningsgrupp för respektive dotterbo-
lag. Huvudansvarig revisor närvarar även vid mer-
parten av revisionsutskottets möten. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Rottneros väsentliga styrande dokumentation i form 
av policys, riktlinjer och manualer kommuniceras 
framförallt via ett koncerngemensamt intranät. 

UPPFÖLJNING 
Rottneros ekonomifunktioner finns lokalt på varje 
bolag och rapporterar genom ett koncerngemensamt 
rapporteringssystem. Koncernens redovisningschef 
och controller har också ett nära samarbete med 
dotterbolagsansvariga avseende bokslut och rappor-
tering.  

Under 2011 har ytterligare områden inom intern 
kontroll utvärderats genom olika tester. Dessa tes-
ter kompletterar den självutvärdering som genom-
fördes under 2010 över status för intern kontroll 
avseende finansiell rapportering. Utvärderingen 
2010 inleddes med en riskanalys som identifierade 
ett antal områden vilka var särskilt intressanta. 
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Inom dessa områden utformades tester av vilka 
kontroller som finns för att minimera de identifie-
rade riskerna och koncernbolagen fick svara på hur 
de anser att dessa kontroller fungerar. I stort visade 
bolagens svar att huvuddelen av riskerna inom de 

identifierade områdena hanteras genom tillräckliga 
och tillförlitliga kontroller. Styrelsen bedömer att 
koncernens omfattning och komplexitet för närva-
rande inte motiverar en egen internrevision. 




