
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är note-
rade på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen i KappAhl utgår ifrån lag, 
noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Denna rapport om bolagsstyr-
ning har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”, tillgänglig via www.bolagsstyrning.se) samt 6 
kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen och 9 kap. 31 § aktiebolagslagen och 
avser räkenskapsåret 2017/2018. Revisorn har uttalat sig om att bolags-
styrningsrapporten upprättats och om upplysningar enligt 6 kap. 6 § 
andra stycket 2–6 årsredovisningslagen (till exempel de viktigaste insla-
gen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen), är förenliga med årsredovisningens 
övriga delar. KappAhls bolagsordning och annan ytterligare information 
om bolagsstyrningen i KappAhl finns på www.kappahl.com/ir.

TILLÄMPNING AV KODEN 
Bolagsstyrningen i KappAhl följer Koden och utgår således ifrån princi-
per som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Under 
räkenskapsåret har bolaget inte begått några överträdelser av regelverk 
vid den börs där bolagets aktier är upptagna till handel eller i övrigt god 
sed på aktiemarknaden.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE ETC. 
Aktiekapitalet i KappAhl uppgick per den 31 augusti 2018 till 
65 846 040 kronor, fördelat på 76 820 380 aktier. Alla aktier är av ett 
och samma slag och medför således samma rätt till bolagets tillgångar, 
vinst och utdelning. Enligt Euroclears aktieägarregister hade KappAhl 
18 668 aktieägare per den 31 augusti 2018. Aktieägare med ett direkt 
eller indirekt innehav som representerar mer än 10 procent av rösterna 
utgjordes per den 31 augusti 2018 av Mellby Gård AB. De tio största 
aktieägarna, per den 31 augusti 2018 anges i förvaltningsberättelsen på 
sidan 10.

BOLAGSSTÄMMA
KappAhls högsta beslutande organ är bolagsstämman. Kallelse till års-
stämma, liksom kallelse till extra bolagsstämma där fråga är om ändring 
av bolagsordningen, sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Årsstämma hålls inom sex månader från utgången av räken-
skapsåret. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken 
och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och 
rösta. Det finns inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare 
får avge. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av 
ombud. 

Den senaste årsstämman som hölls var årsstämman den 5 december 
2017 i Mölndal. Protokollet från årsstämman finns på KappAhls webb-
plats. Då beslutades bland annat att omvälja Anders Bülow, Cecilia 
Kocken, Göran Bille, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren och Susanne Holm-
berg som styrelseledamöter. Thomas Gustafsson valdes som ny styrel-
seledamot och Anders Bülow omvaldes som styrelsens ordförande. 
Nästa årsstämma kommer att hållas kl. 10.00 den 6 december 2018 på 
Idrottsvägen 14 i Mölndal. En aktieägare som önskar få ett ärende 
behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till KappAhl 
AB, Att: Styrelsens ordförande, Box 303, 431 24 Mölndal. Begäran 
måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i 
vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till 
stämman.

VALBEREDNING
Val av styrelse
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta 
beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrel-
sens ordförande, ordförande vid stämma och revisorer samt instruktion 
för nästa års valberedning. Valberedningen ska också lämna förslag om 
arvodering till styrelseledamöter och revisorer. Vid årsstämman 2017 
beslutades att fastställa en instruktion och arbetsordning för valbered-
ningen. Enligt instruktionen ska fyra ordinarie ledamöter utses av de 
fyra största ägarna i bolaget. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra 
största aktieägarna, samt adjungeras till beredningen. Valberedningens 
sammansättning inför årsstämman den 6 december 2018 offentliggjor-
des på bolagets webbplats före den 6 juni 2018. Rune Andersson 
(utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank 
Robur Fonder AB), Elisabet Jamal Bergström (utsedd av Handelsbanken 
Fonder AB) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Fonder) ingår i valbe-
redningen. Anders Bülow, styrelsens ordförande, har adjungerats till val-
beredningen. Valberedningen representerade per den 28 september 
2018 cirka 42 procent av aktieägarnas röster.

Valberedningen höll sitt konstituerande möte den 29 juni 2018, och 
Rune Andersson utsågs då till valberedningens ordförande. Inför års-
stämman 2018 har valberedningen sammantaget haft tre möten, med 
kontakter däremellan. Valberedningen har följt den instruktion och 
arbetsordning som antogs vid årsstämman den 5 december 2017. 

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna som äger rum 
tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som 
efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största 
ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i 
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska 
ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka 
valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående 
mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som 
utsetts av den minsta ägaren inte delta.

Valberedningen bedömer bland annat, mot bakgrund av koncernens 
behov, vilken kompetens och vilka egenskaper som styrelsens ledamö-
ter bör ha. Avsikten är att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansätt-
ning, samt att ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter 
ska ge en bred bas som passar väl sett utifrån det skede och den mark-
nadssituation som KappAhl befinner sig i. Valberedningen håller sig 
även uppdaterad om den allmänna utvecklingen i arvodesfrågor i 
svenska börsbolag. Styrelsens ordförande, Anders Bülow, har under 
räkenskapsåret 2017/2018 låtit genomföra en individuell utvärdering av 
arbetet i styrelsen och dess kommittéer. Resultatet har presenterats för 
valberedningen.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Koden som 
mångfaldspolicy varmed valberedningen har beaktat att styrelsen, med 
hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt, ska präglas av mångsidighet och bredd avseende de bolags-
stämmo valda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt 
att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Valberedningen har bedömt att inga, förutom Anders Bülow, Göran 
Bille och Thomas Gustafsson, nu sittande styrelseledamöter är bero-
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till 
större aktieägare.
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Inför årsstämman den 6 december 2018 lämnar valberedningen för-
slag om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, styrelseord-
förande, revisor, övriga stämmovalda styrelseledamöter samt instruktio-
ner för nästa års valberedning. Valberedningen kommer även att lämna 
förslag om arvodering till styrelseledamöter och revisorer. Valberedning-
ens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 och 
kommer även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

För arbete i valberedningen har ingen särskild ersättning utgått från 
bolaget till ledamöterna i valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen hänvisas till 
bolagets webbplats, www.kappahl.com/ir.

Val av revisor
Vid årsstämman i december 2017 utsågs PwC (Pricewaterhouse-
Coopers AB) till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi 
som huvudansvarig revisor, för perioden fram till nästa årsstämma. PwC 
har till revisionsutskottet och styrelsen rapporterat sina observationer 
från revisionsarbetet. Inom ramen för nämnda arbete har årsredovis-
ningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning granskats. Utöver revisionsuppdraget, vilket arvoderas enligt 
sedvanliga normer och godkänd räkning, har PwC under räkenskaps-
året tillhandahållit tjänster för cirka 0,9 MSEK varav huvuddelen avser 
övriga tjänster, exempelvis yttranden. 

STYRELSEN
Allmänt
Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets angelägenheter 
och organisation. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 
fyra och högst nio ledamöter. Vid årsstämman i december 2017 valdes 
sju ordinarie ledamöter. I styrelsen ingår också arbetstagarrepresentanter, 

för närvarande två ledamöter och två suppleanter. Advokat Jonas Frii 
har varit styrelsens sekreterare. Det finns inga särskilda bestämmelser i 
bolagsordningen om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. 
Under räkenskapsåret 2017/2018 har styrelsen haft femton möten. 
Samtliga möten har protokollförts. Ledamöternas närvaro vid respektive 
möte framgår av nedanstående tabell.

Verkställande direktören, finansdirektören och i vissa fall medarbetare 
ur övriga ledningen har varit föredragande på styrelsemötena. 

Arbetet i styrelsen
Styrelsen ska mellan varje årsstämma som utgångspunkt hålla fyra till 
sex ordinarie möten. Möten sker normalt genom fysiskt sammanträffande 
på huvudkontoret i Mölndal. Extra möten kan ske per telefon. Ordföran-
den leder och organiserar styrelsens arbete. Inför varje möte utsänds 
förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska behandlas på 
mötet. Förslaget till agenda utarbetas av ordföranden i samråd med 
verkställande direktören. Ärenden som föredras styrelsen är för infor-
mation, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter diskussion och 
efter att samtliga närvarande ledamöter getts möjlighet att yttra sig. 
 Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger ofta en konstruk-
tiv och öppen diskussion. Öppna frågor följs upp löpande. Styrelsen 
har inte inom sig gjort någon fördelning av styrelsens ansvarsområden, 
annat än vad som följer av styrelsens och utskottens arbetsordningar. 
Arbetsordningen för styrelsen fastställdes på det konstituerande styrel-
semötet den 5 december 2017 och revideras varje år. Den reglerar för-
delningen av arbetsuppgifter mellan ordförande, styrelse och utskott. 
I arbetsordningen anges bland annat vilka obligatoriska ärenden som 
ska tas upp vid varje ordinarie möte. Vid varje ordinarie möte lämnas 
dessutom rapporter från revisionsutskottet, ersättningsutskottet och 
erbjudandeutskottet, rapport från bolagsledningen, samt fattas beslut 
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Anders Bülow Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Pia Rudengren Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Susanne Holmberg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kicki Olivensjö Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Göran Bille Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Cecilia Kocken Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Thomas Gustafsson1 – – – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Melinda Hedström2 Ja Ja Ja Ja – – – – – – – – – – –

Michael Bjerregaard Jensen4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja – – – – – – – –

Marie-Louise Jansson Bring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Johanna Bergqvist3 – – – – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Håkan Jirlow5 – – – – – – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Carita Lundqvist3 – – – – – Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

1) Thomas Gustafsson valdes till ledamot vid årsstämman den 5 december 2017.
2) Arbetstagarrepresentanten Melinda Hedström ingick i styrelsen som ledamot fram till och med styrelsemötet den 12 november 2017.
3) Arbetstagarrepresentanterna Johanna Bergqvist och Carita Lundqvist tillträdde styrelsen som ledamot respektive suppleant från och med styrelsemötet den 19 december 2017.
4)  Arbetstagarrepresentanten Michael Bjerregaard Jensen ingick i styrelsen som ledamot fram till och med styrelsemötet den 11 januari 2018. Arbetstagarrepresentanten Marie-Louise Jansson Bring ersatte 

Michael Bjerregaard Jensen som ledamot i styrelsen från och med styrelsemötet den 22 mars 2018. 
5) Arbetstagarrepresentanten Håkan Jirlow tillträdde styrelsen som suppleant från och med styrelsemötet den 22 mars 2018.

B O L A G S S T Y R N I N G S R A P P O R T
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om etableringar och investeringar. Bland de mer väsentliga ärendena i 
styrelsen under året har varit diskussioner om erbjudande, sortiment 
och marknadsförutsättningar. Verkställande direktören sänder dessutom 
löpande ut en månadsrapport till styrelsen som beskriver verksamheten 
och marknadssituationen. Syftet med rapporten är att hålla styrelsen 
informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet för att styrelsen ska 
kunna följa utvecklingen och fatta väl underbyggda beslut. En gång per 
år utvärderar styrelsen verkställande direktörens och övriga ledningens 
arbete, varvid bolagsledningen inte närvarar. Styrelsen säkerställer kvali-
teten i den finansiella rapporteringen dels genom eget arbete, dels 
genom det förberedande arbete som sker i revisionsutskottet, dels 
genom kontakt med revisorn. Revisionsutskottet har på styrelsens upp-
drag, i samband med att revisionen avrapporteras, sammanträffat med 
revisorn även utan att ledningen närvarat.

Styrelsens ledamöter
KappAhls styrelse består av nio ledamöter, inklusive ordföranden och 
arbetstagarrepresentanter, jämte två suppleanter. Ersättning och andra 
förmåner till styrelsen av KappAhl framgår av not 5 på sidan 25. På 
sidan 59 finns en redovisning av styrelsen, uppgifter om deras förtroen-
deuppdrag samt relevant aktieinnehav. Information om styrelsen finns  
även på bolagets webbplats, www.kappahl.com/ir.

Mångfaldsarbete
KappAhls nomineringsarbete utgår från de mångfaldskrav som före-
skrivs av Koden, innebärande att styrelsen, med hänsyn till bolagets 
verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska präglas av 
mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning 
ska eftersträvas. Sex av nio ledamöter i styrelsen, inklusive arbetstagar-
representanter, är kvinnor. Totalt är 93 procent av de anställda i koncer-
nen kvinnor. 

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande möte. 
Fram till årsstämman den 6 december 2018 består utskottet av 
Susanne Holmberg (ordförande) och Anders Bülow. Vid styrelsens 
 konstituerande möte utsågs även Göran Bille som ledamot i ersättnings-
utskottet. I samband med att Göran Bille under räkenskapsåret 
2017/2018 tillträdde rollen som tillförordnad verkställande direktör och 
koncernchef för KappAhl avgick han som ledamot i ersättningsutskottet. 
Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningar och andra anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare, samt även frågor om bonus-
utfall för ledningen och eventuella aktiebaserade bonusprogram i bola-
get. Under räkenskapsåret 2017/2018 har utskottet haft sex möten, vid 
vilka samtliga ledamöter har deltagit och samtliga har protokollförts, för 

VALBEREDNING
Valberedningen är aktieägarnas 
och bolagsstämmans organ för 
 beredning av stämmans beslut i  

bl.a. tillsättningsfrågor.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta  

beslutande organ. Stämman utser bolagets  
styrelse och revisor.

REVISOR
Revisor utses av bolagsstämman på 

förslag av valberedningen.

STYRELSE
Styrelsen och dess ordförande utses av 

 bolagsstämman. Styrelsen svarar för bolagets organi-
sation och förvaltningen av bolagets  angelägenheter.

VD OCH KONCERNLEDNING
Vd och övrig företagsledning ansvarar för 

 koncernens löpande verksamhet.

REVISIONSUTSKOTT
Bereder revisionsfrågor. Se sid 56.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Bereder ersättningsfrågor. Se sid 55.

ERBJUDANDEUTSKOTTET
Bereder erbjudanderelaterade frågor. Se sid 56.
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genomgång av bland annat bonusutfall och anställningsvillkor. Styrelsens 
sekreterare är även ersättningsutskottets sekreterare. Arbetet i utskottet 
följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottet har inte 
egen beslutanderätt, annat än inom den ersättningspolicy som årsstäm-
man den 5 december 2017 fastställt för ledande befattningshavare. Den 
fastställda policyn innebär bland annat att en ledande befattningshavare 
ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på med-
arbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas per kalenderår 
och ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. 
För verkställande direktören och finansdirektören får bonus högst uppgå 
till 50 procent av fast lön och för övriga ledande befattningshavare får 
bonus högst uppgå till 33 procent av fast lön. Eventuell bonus ska pri-
märt vara baserad på rörelseresultat (EBIT), eller i undantagsfall i övrigt 
mätbara kriterier, för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verk-
samhetsår. För de ledande befattningshavarna och bolaget gäller nor-
malt sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Ersättningspolicyn utvär-
deras varje år och föreläggs årsstämman för beslut.

REVISIONSUTSKOTT
Även revisionsutskottet utses vid styrelsens konstituerande möte. Under 
räkenskapsåret har revisionsutskottet bestått av Pia Rudengren (ordfö-
rande), Anders Bülow och Göran Bille. I samband med att Göran Bille i 
juni 2018 tillträdde rollen som tillförordnad verkställande direktör och 
koncernchef för KappAhl avgick han som ledamot i revisionsutskottet 
och medverkade därmed på revisionsutskottets sista möte för räken-
skapsåret i egenskap av vd. Styrelsens bedömning, vilken delas av val-
beredningen, är att Pia Rudengren och Anders Bülow är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen, att Pia Rudengren är obe-
roende i förhållande till större aktieägare, samt att ledamöterna uppfyller 
erforderliga kompetenskrav inom redovisning och revision. Revisions-
utskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i 
övrigt, bl. a övervaka bolagets finansiella rapportering och övervaka 
effektiviteten i bolagets interna kontroll avseende finansiell rapportering. 
Utskottet har i samband med att revisionen avrapporterats, samman-
träffat med revisorn utan att verkställande direktören eller annan person 
från bolagsledningen närvarat. Under 2017/2018 har arbete i utskottet 
bland annat avsett beredning av frågor om delårsrapporter, lagervärde-
ring, valutafrågor och intern finansiell kontroll. Under räkenskapsåret 
2017/2018 har utskottet haft sex möten, vid vilka samtliga ledamöter har 
deltagit och samtliga har protokollförts. Styrelsens sekreterare är även 
revisionsutskottets sekreterare. Arbetet i utskottet följer en skriftlig 
arbetsordning som styrelsen fastställt och utskottet har inte egen beslu-
tanderätt. Utskottets protokoll delges styrelsen och rapportering sker vid 
varje styrelsemöte.

ERBJUDANDEUTSKOTT
Erbjudandeutskottet har som huvudsakligt uppdrag att bereda frågor 
avseende KappAhls erbjudande i marknaden. Erbjudandeutskottet har 
under räkenskapsåret 2017/2018 bestått av styrelseledamöterna 
Susanne Holmberg (ordförande), Cecilia Kocken, Kicki Olivensjö och 
Thomas Gustafsson. Verkställande direktören, marknadsdirektören och 
sortiment- och designdirektören har adjungerats till utskottet. Under 
räkenskapsåret 2017/2018 har utskottet haft fem möten och samtliga 
har protokollförts. Utskottet har inte egen beslutanderätt. De ledamöter i 

utskottet, som inte är anställda i KappAhl, erhåller konsultersättning 
motsvarande 1 500 kronor/timme exklusive mervärdesskatt. För räken-
skapsåret 2017/2018 uppgår arvodet till cirka 82 000 kronor.

LEDNINGSGRUPP
KappAhls ledningsgrupp, samt deras aktieinnehav beskrivs på sidan 60 
samt på KappAhls webbplats.

RAPPORT OM INTERN KONTROLL
Ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och 
i Koden.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. KappAhls kontrollmiljö 
består bland annat av organisationsstruktur, instruktioner, policies, rikt-
linjer, rapportering och definierade ansvarsområden. Styrelsen har det 
övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen och för att rapporteringen till styrelsen fungerar. 
Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens 
ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbets-
fördelning. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som har som huvud-
saklig uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering samt att 
övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och risk-
hantering. Styrelsen har även upprättat en instruktion för verkställande 
direktören och instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen i 
KappAhl. 

Koncernens finansdirektör rapporterar resultatet av sitt arbete med 
intern kontroll till revisionsutskottet. Resultatet av revisionsutskottets 
arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut 
och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering 
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av den 
totala interna kontrollen inom KappAhl vars process tar sin utgångs-
punkt i affärsmodellen. Intern kontroll avseende den finansiella rappor-
teringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den 
externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovis-
ningar och bokslutskommunikéer samt att den externa finansiella rap-
porteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redo-
visningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Riskbedömning
KappAhls riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar 
till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar 
den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i koncer-
nens bolag, affärsområden och processer. De, i koncernens arbete med 
intern kontroll, identifierade väsentligaste riskerna avseende den finan-
siella rapporteringen hanteras genom kontrollstrukturer som i allt 
väsentligt bygger på avvikelserapportering från fastställda mål eller nor-
mer för till exempel valutasäkring och värdering av varulager.

Information och kommunikation 
Intern information och kommunikation handlar om att skapa medveten-
het hos koncernens medarbetare om externa och interna styrinstru-
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ment, inklusive befogenheter och ansvar. Information om interna styr-
instrument för den finansiella rapporteringen finns tillgänglig för alla 
berörda medarbetare. KappAhls intranät och utbildningar är viktiga 
verktyg för detta.

AKTIVITETER 2017/2018
Arbetet i styrelsen har under det gångna året dominerats av analys och 
diskussioner av och kring försäljningsutvecklingen för de olika verksam-
hetsdelarna i KappAhl. Barnsortimentet särskilt Newbie har fortsatt att 
utvecklas i positiv riktning medan damkollektionerna inte mottagits lika 
positivt av marknaden. I anslutning till dessa diskussioner har också 
mycket tid ägnats åt skapa en djupare insikt om vilka KappAhls kunder 
är och hur vi på ett bättre sätt kan utveckla våra erbjudanden för att 
bättre möta våra kunders krav och förväntningar.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Dessa diskussioner ledde också fram till att vi kunde konstatera att 
styrelse och vd hade olika syn på vilka kundsegment som borde priori-
teras vilket bidrog till ett beslut om en ledningsförändring under verk-
samhetsårets sista kvartal.

Vid sidan av dessa centrala frågeställningar har styrelsen löpande följt 
upp verksamheten samt bland annat diskuterat och fattat beslut om för-
ändringar i butiksnätet och utvecklingen av bolagets e-handel samt med 
stort engagemang följt etableringen av Newbie Store på den brittiska 
marknaden.

INTERN REVISION 
KappAhl har hittills inte funnit anledning att inrätta en särskild internrevi-
sionsfunktion men frågan är under kontinuerliga överväganden och dis-
kussion. Det har hittills bedömts att den befintliga kontrollmiljön räcker 
för att uppnå motsvarande syfte som en särskild internrevisionsfunktion. 

Till bolagstämman i KappAhl AB (publ), org.nr 556661-2312

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 
2017/2018 på sidorna 53–57 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen. 

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk-
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden.

UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 
kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovis-
ningslagen.
 
Göteborg den 1 november 2018 
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
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1. ANDERS BÜLOW
Född 1953. Anders Bülow är styrelse-
ordförande i KappAhl sedan 2012.
Anders är styrelseledamot i Mellby Gård AB 
samt styrelseordförande respektive 
styrelse ledamot i av  Mellby Gård hel-  
och delägda företag och är även styrelse-
ledamot i AcadeMedia AB. Anders har en fil. 
kand. i företagsekonomi vid Stockholms  
universitet.
Aktieinnehav: 50 000 aktier via bolag.

2. SUSANNE HOLMBERG
Född 1961. Susanne Holmberg är styrelse-
ledamot i KappAhl sedan 2014. Hon är sty-
relseledamot i Linum AB. Susanne är mark-
nadschef på Aleris Sjukvård AB. Tidigare 
uppdrag som affärsområdeschef på Coop 
Sverige AB och som inköpsdirektör och 
affärsområdeschef på Axstores AB. 
Susanne har även erfarenhet av styrelse-
uppdrag i Åhléns AB, Kicks Kosmetikkedjan 
AB, Lagerhaus AB och Designtorget AB. 
Susanne är utbildad civilekonom.
Aktieinnehav: 1 600 aktier.

3. PIA RUDENGREN
Född 1965. Pia Rudengren är styrelse-
ledamot i KappAhl sedan 2013.
Hon är även styrelseledamot och ord-
förande i Social Initiative AB och styrelse-
ledamot i AcadeMedia AB, Duni AB, Boliden 
AB och  Tikkurila Oyj. Pia har tidigare varit 
styrelseledamot i Swedbank AB och har haft 
ledande befattningar i bland annat Investor 
AB och W Capital Management AB. Pia har 
en civilekonomexamen från Handelshög-
skolan i Stockholm.
Aktieinnehav: 4 000 aktier.

STYRELSE
4. KICKI OLIVENSJÖ
Född 1958. Kicki Olivensjö är styrelseleda-
mot i KappAhl sedan 2015. Hon är sorti-
ments- och inköpschef för Venue Retail 
Group. Kicki har tidigare arbetat som 
affärsområdeschef samt design- och 
inköpschef på Åhléns, design- och inköps-
chef på Lindex samt design- och produk-
tionschef på Peak Performance. Vidare  
har Kicki arbetat på H&M i olika positioner  
i Sverige och Hong Kong. 
Aktieinnehav: 1 200 aktier.

5. GÖRAN BILLE
Född 1955. Göran Bille är tillförordnad vd 
och koncernchef sedan juni 2018 och styrel-
seledamot i KappAhl sedan december 2016. 
Göran är bl.a. tidigare vd och koncernchef 
för Gina Tricot respektive Lindex, samt tidi-
gare ledande befattningshavare inom H&M. 
Göran är styrelseledamot i Gunnebo samt 
utbildad civilekonom.
Aktieinnehav: 6 000 aktier.

6. CECILIA KOCKEN
Född 1979. Cecilia Kocken är styrelseleda-
mot i KappAhl sedan december 2016. Cecilia 
är Senior Brand and Category Director och 
del av svenska ledningsgruppen på Arla-
foods, Sverige. Hon har tidigare arbetat som 
Marketing Director samt haft flera andra 
ledande befattningar inom Procter & Gam-
ble i Norden och globalt. Cecilia är utbildad 
civilekonom.
Aktieinnehav: 3 000 aktier.

7. THOMAS GUSTAFSSON
Född 1965. Thomas Gustafsson är styrelse-
ledamot i KappAhl sedan 2017. Thomas är 
styrelseledamot i och verksam inom Mellby 
Gård AB-koncernen och tidigare verkstäl-
lande direktör och koncernchef i Duni samt 
2E Group AB. Thomas har tidigare haft 
ledande befattningar inom Spendrups Bryg-
geri AB, Brämhults Juice AB och Eckes 
Granini GmbH. Thomas är styrelseledamot i 
bland annat Smart Eyes International AB 
samt utbildad marknadsekonom.
Aktieinnehav: 0 aktier

8. MARIE-LOUISE JANSSON BRING
Född 1957. Marie-Louise Jansson Bring är 
ledamot och arbets tagarrepresentant i  
KappAhls  styrelse sedan 2014. Hon arbetar 
som butikschef inom KappAhl.  Marie-Louise 
Jansson Bring har deltagit i utbildning för 
styrelseledamöter som hålls av Nasdaq 
Stockholm.
Aktieinnehav: 5 000 aktier.

9. JOHANNA BERGQVIST
Född 1977. Johanna Bergqvist är ledamot 
och arbetstagarrepresentant i KappAhls 
styrelse sedan november 2017. Hon arbetar 
som butikssäljare inom KappAhl. Johanna 
Bergqvist har deltagit i utbildning för  
styrelseledamöter som hålls av Nasdaq 
Stockholm.
Aktieinnehav: 0 aktier.

10. HÅKAN JIRLOW
Född 1964. Håkan Jirlow är arbetstagar-
representant och suppleant i KappAhls  
styrelse sedan 2018. Han arbetar som 
butikschef inom KappAhl. Håkan Jirlow har 
deltagit i utbildning för styrelseledamöter 
som hålls av Nasdaq Stockholm.
Aktieinnehav: 0 aktier

11. CARITA LUNDQVIST
Född 1960. Carita Lundqvist är arbetstagar-
representant och suppleant i KappAhls  
styrelse sedan 2018. Hon arbetar som 
butikssäljare inom KappAhl. Carita Lund-
qvist har deltagit i utbildning för styrelse-
ledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.
Aktieinnehav: 0 aktier
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LEDNING
1. GÖRAN BILLE
Född 1955. Tillförordnad vd och koncernchef 
sedan juni 2018 och styrelseledamot i KappAhl 
sedan december 2016. Göran är civilekonom.
Aktieinnehav 6 000 aktier.

2. MARIA SEGERGREN
Född 1972. Sortiment-, design- och produk-
tionsdirektör. Anställd sedan september 2016. 
Maria har en kandidatexamen i företagseko-
nomi med textil inriktning vid Borås högskola. 
Aktieinnehav: 0 aktier. 25 000 optioner i 
KappAhl via Mellby Gård.

3. PETER ANDERSSON
Född 1964. Finansdirektör sedan april 2018. 
Peter är utbildad civilekonom med en MBA- 
examen från Göteborgs Universitet.
Aktieinnehav: 0 aktier. 75 000 optioner i 
KappAhl via Mellby Gård.

4. ANNA KARIN HOLCK
Född 1968. Direktör för Customer Experience 
sedan 2017 och anställd sedan 2013. Anna 
Karin examen i marknadsekonomi från IHM 
Business School.
Aktieinnehav: 1 976 aktier.

5. CAMILLA WERNLUND
Född 1971. Direktör New Business.  
Anställd sedan 2011. Camilla har en högskole-
examen i ekonomi och marknadsföring.
Aktieinnehav: 0 aktier. 25 000 optioner i 
KappAhl via Mellby Gård.

6. ANNA ANDIHN
Född 1976. HR-, kommunikations- och håll-
barhetsdirektör sedan oktober 2017 och 
anställd sedan 2011. Anna har en kandidat-
examen från programmet för personal och 
arbetslivsfrågor från Mittuniversitetet.
Aktieinnehav: 0 aktier.

7. MARTIN BARDEN
Född 1975. Landschef för KappAhl Sverige 
sedan 2018. Martin har en examen i mark-
nadsekonomi från IHM Business School.
Aktieinnehav: 0 aktier

8. LIV BERSTAD
Född 1961. Landschef för KappAhl Norge 
sedan 1996 och anställd sedan 1989. Liv har 
en bedriftsøkonomi-examen från Bedrifts-
økonomisk Institutt.
Aktieinnehav: 0 aktier
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