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bOlagsstYrningsraPPOrt

Rapport om koncernens styrning

Kappahl Holding ab (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag 
vars aktier är noterade på nasDaQ OMX stockholm. bolags-
styrningen av Kappahl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer 
och god praxis. Denna rapport om bolagsstyrning har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i svensk kod för bolagsstyrning 
(”Koden”) och avser räkenskapsåret 2008/09. rapporten är inte 
granskad av bolagets revisor. Kappahls bolagsordning och 
annan ytterligare information om bolagsstyrningen i Kappahl 
finns på www.kappahl.com/ir.

Tillämpning av Koden

Kappahl tillämpar Koden, dock med avvikelsen att revisionsut-
skottet enligt Kodens punkt 10.1 ska bestå av minst tre styrelse-
ledamöter medan Kappahls revisionsutskott består av två styrelse-
ledamöter. skälet till detta är att valberedningen och styrelsen 
bedömt att revisionsutskottet fungerar effektivt med två leda-
möter och väl uppfyller sina uppgifter enligt den instruktion 
som styrelsen fastställt.

Aktieägare etc.

enligt euroclears aktieägarregister hade Kappahl drygt 14 000 
aktieägare per den 31 augusti 2009. De tio största aktieägarna, 
per den 31 augusti 2009 anges i förvaltningsberättelsen på sid 
35. Mer information om de större aktieägarna finns på  
www.kappahl.com/ir.

Aktier

aktiekapitalet i Kappahl Holding ab (publ) uppgick per den 
31 augusti 2009 till 10 720 000 kronor, fördelat på 75 040 000 
aktier. Kappahls marknadsvärde per den 31 augusti 2009 var 
cirka 3 122 MseK.  alla aktier är av ett och samma slag, samt 
medför således samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och 
utdelning. 

Årsstämma

Kappahls högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämma 
hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Kallelse 
till årsstämman sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av 
aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på 
stämman och rösta. De aktieägare som inte kan närvara själva 
kan företrädas av ombud.

Den senaste årsstämman som hölls var årsstämman den 17 
december 2008 i Mölndal. Då beslutades bland annat att 

omvälja en styrelse bestående av Finn Johnsson (ordförande),  
amelia adamo,  Jan samuelsson, Pernilla ström samt Paul 
 Frankenius. nästa årsstämma kommer att hållas kl 10.00 den  
25 november 2009 på idrottsvägen 14 i Mölndal. en aktieägare 
som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma kan skicka en 
skriftlig begäran till Kappahl Holding ab, att: styrelsens ord-
förande, box 303, se-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. se även www.kappahl.com/ir.

Valberedning

Val av styrelse

Årsstämman fastställde en instruktion och en arbetsordning för 
valberedningen. Den senare ska bestå av tre ordinarie ledamöter, 
vilka ska vara representanter för de tre största ägarna i bolaget 
per den 30 april. styrelsens ordförande ska kontakta de tre 
största aktieägarna, samt adjungeras till beredningen. Den 25 
maj 2009 offentliggjordes att valberedningen inför årsstämman 
den 25 november 2009 består av Kristian lundius (Dutot ltd.), 
Kristina leffler (livy ltd.) och Philip Wendt (länsförsäkringar), 
samt Finn Johnsson, styrelseordförande. valberedningen höll 
sitt konstituerande möte den 22 juni 2009, och  Kristian lundius 
utsågs då till beredningens ordförande. beredningen presente-
rar sina förslag i samband med kallelsen till årsstämman. aktie-
ägare som önskar lämna förslag till valberedningen hänvisas till 
www.kappahl.com/ir.

vid ägarförändringar ska styrelsens ordförande kontakta den 
av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och 
uppmana denne att utse sådan. när sådan ägarrepresentant utsetts 
ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare 
ledamot som inte längre representerar de tre största aktie ägarna. 
innan räkenskapsårets utgång skedde en ägarförändring som, 
när förhållandet uppmärksammats, medförde att Kg lindvall 
(för swedbank robur fonder som ny tredje största ägare) ersatte 
Philip Wendt. 

valberedningen bedömer bland annat, mot bakgrund av 
 koncernens behov, vilken kompetens och vilka egenskaper som 
styrelsens ledamöter bör ha. avsikten är att skapa en ändamåls-
enlig styrelsesammansättning, samt att ledamöternas samman-
lagda kompetens och erfarenheter ska ge en bred bas som passar 
väl mot det skede och den marknadssituation som Kappahl 
befinner sig i. beredningen håller sig även uppdaterad om  
den allmänna utvecklingen i arvodesfrågor i svenska börsbolag. 
styrelsens ordförande, Finn Johnsson, lät under sommaren 2009 
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genomföra en individuell utvärdering av arbetet i styrelsen och 
dess kommittéer (motsvarande utvärdering gjordes under före-
gående år). resultatet av den senaste utvärderingen presentera-
des för valberedningen. 

valberedningen har bedömt att styrelsen fungerar väl i full-
görandet av sina uppgifter, att styrelsen är väl sammansatt och 
balanserad samt att ledamöterna har goda kunskaper inom, och 
erfarenheter från, olika områden och kompletterar varandra väl. 
valberedningen har bedömt att inga andra styrelseledamöter än 
Paul Frankenius är beroende i förhållande till bolaget och dess 
större ägare.

inför årsstämman i november 2009 lämnar valberedningen 
förslag om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, 
styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter. 

valberedningen kommer även att lämna förslag till arvode-
ring för arbete i styrelse och dess utskott. För arbete i val bered-
ningen har ingen särskild ersättning utgått från bolaget till 
ledamöterna i valberedningen.

Val av revisor

På årsstämma 2008 utsågs Pricewaterhousecoopers ab till revi-
sionsfirma, med auktoriserade revisorn bror Frid som huvud-
ansvarig revisor, för perioden fram till den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. bror Frid har 
till revisionsutskottet och styrelsen rapporterat sina observationer 
från revisionsarbetet. inom ramen för nämnda arbete har års-
redovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning granskats. Utöver revisionsuppdraget, 
vilket arvoderas enligt sedvanliga debiteringsnormer och prin-
cipen om fast räkning, har Pricewaterhousecoopers ab under 
räkenskapsåret tillhandahållit tjänster för ca 3 MseK varav 
huvuddelen avser skattekonsultationer, konsultationer i sam-
band med förvärv samt redovisningskonsultationer av diverse 
slag.

STYRELSEN

Allmänt

styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets angelägen-
heter och organisation. vid årsstämman i december 2008 valdes 
fem ordinarie ledamöter. i styrelsen ingår också två fackligt 
utsedda ledamöter som har var sin personlig suppleant. advokat 
Jonas Frii har varit styrelsens sekreterare. efter årsstämman den 
17 december och fram till 31 augusti 2009 har  styrelsen haft sex 
möten, vilka samtliga protokollförts. ett möte har varit konsti-
tuerande möte och två möten har varit ordinarie. ledamöternas 
närvaro vid respektive möte framgår av följande tabell:

 

Kon. Styrelsemöte 
Nr. 2008:/7   
17 dec 2008

Ord. Styrelsemöte 
Nr. 2009:1  
31 mars 2009

Ord. Styrelsemöte 
Nr 2009:2  
16 april 2009

Ord. Styrelsemöte 
Nr 2009:3  
23 juni 2009

Ord. Styrelsemöte 
Nr 2009:4  
19 aug 2009

Ord. Styrelsemöte 
Nr 2009:5  
27 aug 2009

finn Johnsson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
amelia adamo Ja Ja Ja Ja Ja
paul frankenius Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Jan samuelson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
pernilla ström Ja Ja Ja Ja Ja Ja
rose-marie Zell-lindström Ja Ja Ja Ja Ja Ja
marie mattihesen Ja Ja Ja Ja Ja Ja
helena Blixt Ja Ja Ja
Bodil Gummesson Ja Ja Ja
Christian W. Jansson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
håkan Westin Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Jonas frii Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kjell-albin abrahamsson
Ja (under ny  
punkt 15 (i))

hans Jepson
Ja (under  
punkt 15 (ii))

Dariusz Zajakala
Ja (under  
punkt 10)

mari svensson    
Ja (under  
punkt 13)   
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verkställande direktören och finansdirektören har varit före-
dragande på styrelsemötena. ersättning och andra förmåner till 
styrelsen av Kappahl framgår av not 18 på sidan 61. styrelsens 
ledamöter innehar aktier i Kappahl vilket framgår av not 26 
sidan 65. efter den 31 augusti 2009 har styrelsen haft ytterligare 
två möten, ett den 29 september och ett den 23 oktober. 

Arbetet i styrelsen

styrelsen ska mellan varje årsstämma hålla fyra till sex ordinarie 
möten. Möten sker normalt genom fysiskt sammanträffande  
på huvudkontoret i Mölndal. extra möten kan ske per telefon. 
Ordföranden 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 information, 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 konstruktiv 
och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot reserverat 
sig mot något beslutsärende. öppna frågor följs upp löpande.

styrelsen har inte inom sig gjort någon fördelning av styrel-
sens ansvarsområden, annat än vad som följer av styrelsens och 

utskottens arbetsordningar. arbetsordningen för styrelsen fast-
ställdes på det konstituerande styrelsemötet den 17 december 
2008 och revideras varje år. Den reglerar fördelningen av arbets-
uppgifter mellan ordförande, styrelse och utskott. i arbetsord-
ningen anges bland annat vilka obligatoriska ärenden som ska 
tas upp vid varje ordinarie möte. vid varje ordinarie möte lämnas 
dessutom rapporter från revisionsutskottet och löneutskottet, 
rapport från bolagsledningen, samt fattas beslut om etableringar 
och investeringar. bland de mer väsentliga ärendena i styrelsen 
under året har varit diskussioner om framtida nyetableringar 
och en position på en ny geografisk marknad. efter större händel-
ser, eller i samband med längre uppehåll mellan styrelsemötena, 
sänder verkställande direktören dessutom ut en promemoria 
som beskriver verksamheten och marknadssituationen. syftet 
med promemorian är att hålla styrelsen informerad om utveck-
lingen av bolagets verksamhet för att styrelsen ska kunna fatta 
väl underbyggda beslut. en gång per år utvärderar styrelsen 
verkställande direktörens arbete, varvid bolagsledningen inte 
närvarar. styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
 rapporteringen dels genom eget arbete, dels genom det förbere-
dande arbete som sker i revisionsutskottet, dels genom kontakt 
med revisorn. styrelsen har, i samband med att revisionen avrap-
porteras, sammanträffat med revisorn.

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 
organisation och förvaltningen av bolagets 

 angelägenheter.

reVisionsUtsKott
Bereder revisionsfrågor.

lÖneUtsKott
Bereder ersättningsfrågor.

VD oCh KonCernleDninG
VD och övrig företagsledning ansvarar för 

 koncernens löpande verksamhet.
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Styrelsens ledamöter

Kappahls styrelse består enligt ovan av sju ledamöter, inklusive 
ordföranden och arbetstagarrepresentanter, jämte två suppleanter. 
På sidorna 76–77 finns en redovisning av styrelsen, uppgifter om 
deras förtroendeuppdrag samt relevant aktieinnehav. Mer infor-
mation om styrelsen finns på www.kappahl.com/ir.

Ersättningsutskottet etc.

ersättningsutskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande 
möte. Fram till årsstämman den 25 november 2009 består 
utskottet av Finn Johnsson (ordförande) och amelia adamo. 
 ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningar och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, samt även 
 frågor om eventuella bonusprogram inom koncernen. samtliga 
utskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Kappahls 
verkställande ledning. Utskottet leds av styrelsens ordförande 
och har sammanträffat under året för genomgång av villkor för 
nya ledande befattningshavare och bonusutfall. arbetet i utskottet 
följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. bland 
annat ska utskottet, utöver de avrapporteringar som sker vid 
varje styrelsemöte, minst en gång per år avge en skriftlig rapport 
till styrelsen. Utskottet har inte egen beslutanderätt, annat än 
inom den ersättningspolicy som årsstämman den 17 december 
2008 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 
ansvar och uppförande. lön ska fastställas per kalenderår och en 
ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas 
bonus som dock maximalt får uppgå till 50 procent av den fasta 
lönen. eventuell bonus ska primärt vara baserad på rörelseresul-
tat för Kappahl koncernen.

För den ledande befattningshavaren och bolaget gäller sex 
månaders ömsesidig uppsägningstid. avgångsvederlag förekom-
mer inte. ersättningspolicyn utvärderas varje år och föreläggs 
årsstämman för beslut. 

Revisionsutskottet

även revisionsutskottet utses vid styrelsens konstituerande 
möte. Fram till årsstämman den 25 november 2009 består 
utskottet av Jan samuelsson (ordförande) och Pernilla ström. 
valberedningen har bedömt att de bägge är oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen samt uppfyller erforder-
liga kompetenskrav. revisionsutskottet är ett stödjande organ 
till styrelsen i frågor om intern och extern revision, finansiell 
rapportering samt kontroll. Utskottet är ett beredande organ 
och kommunicerar med bolagets revisor i de frågor som faller 
inom utskottets ansvarsområde. Utskottet har i samband med 
att revisionen avrapporterats, sammanträffat med revisorn utan 
att verkställande direktören eller annan person från bolagsled-
ningen närvarat. Under 2009 har arbete i utskottet bland annat 
avsett beredning av frågor om delårsrapporter, förvärv, valuta-

frågor, och intern finansiell kontroll. efter årsstämman 17 
december 2008 och fram till den 31 augusti 2009 har utskottet 
haft två möten, vilka samtliga protokollförts. Därefter har 
utskottet haft minst ytterligare två möten. alla utskottets leda-
möter har varit närvarande vid samtliga möten. styrelsens sekre-
terare är även revisionsutskottets sekreterare. arbetet i utskottet 
följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottets 
protokoll delges styrelsen.  

Ledningsgrupp

Kappahls ledningsgrupp, samt deras aktieinnehav beskrivs på 
sidorna 74–75.

RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Målet med den interna finansiella kontrollen inom Kappahl är 
att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och 
ramarna är tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen till att 
skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investe-
ring. styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll och har 
som ett led i detta arbete upprättat en rapport om intern kon-
troll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret. 
rapporten är begränsad till en beskrivning av hur den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. 
varken rapporten eller vad som nedan anges har varit föremål 
för granskning av bolagets revisor.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. Kappahls 
kontrollmiljö består bland annat av sunda värdegrunder, integri-
tet, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och 
befogenheter. Kappahls interna arbetsordningar, instruktioner, 
policies, riktlinjer och manualer vägleder medarbetarna.

i Kappahl säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
för en effektiv hantering av verksamhetens risker bland annat 
genom styrelsens och utskottens arbetsordningar, liksom genom 
instruktionen för verkställande direktören. Den senare, liksom 
revisionsutskottet, rapporterar regelbundet till styrelsen. i den 
löpande verksamheten ansvarar verkställande direktören för det 
system av interna kontroller som krävs för att skapa en kontroll-
miljö för väsentliga risker. 

i Kappahl finns även riktlinjer och policies om finansiell 
styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor och affärsetik. 
ramar för kredit- och valutahantering, finansiell styrning och 
uppföljning fastställs till exempel genom antagna finans-, redo-
visnings- och investeringspolicies. alla bolag inom koncernen 
har i princip samma struktur och ekonomisystem med samma 
kontoplan. 

Kappahls interna kontrollstruktur baseras sammanfattnings-
vis på arbetsfördelningen mellan bolagsorganen, rapporteringen 
till styrelsen, fastställda policies och riktlinjer, och på att medar-
betarna följer policies och riktlinjer. 
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Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Kappahl arbetar löpande med riskanalyser för att identifiera 
potentiella källor till fel inom den finansiella rapporteringen.

spårbarheten i redovisningen har under verksamhetsåret 
ökat ytterligare genom förbättrad dokumentation. identifiering 
av de processer i vilka risken för väsentliga fel i den finansiella 
rapporteringen kan antas vara relativt sett högre än i andra 
 processer har fortsatt. Kartläggningen och riskbedömning  
har resulterat i ett antal motåtgärder och kontrollaktiviteter. 
normala kotrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar och 
stödkontroller. syftet med samtliga motåtgärder och kontroll-
aktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel 
eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. avsikten är  
att under kommande verksamhetsår fortsätta att utveckla och 
följa upp utvalda kontrollaktiviteter, inklusive rutiner för åter-
rapportering. 

Uppföljning

styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolags-
ledningen och revisionsutskottet lämnar. Utskottets arbete med 
att följa upp effektiviteten i den interna kontrollen är av särskild 
betydelse för styrelsen. arbetet innefattar bland annat att säker-
ställa att åtgärder vidtas rörande de förslag till åtgärder som kan 
ha framkommit vid den externa revisionen.

Information och kommunikation

en korrekt informationsgivning såväl internt som externt 
 medför att alla delar i verksamheten på ett effektivt sätt ska 
utbyta och rapportera relevant väsentlig information om verk-
samheten. För att åstadkomma detta har Kappahl utfärdat 
 policies och riktlinjer avseende hantering av information i den 
finansiella processen, vilka har kommunicerats från lednings-
gruppen till medarbetarna. För kommunikation med externa 
parter finns dessutom en policy som anger riktlinjer för hur 
sådan kommunikation bör ske och när till exempel loggbok ska 
föras. Det  yttersta syftet med nämnda policies är att säkerställa 
att informationsskyldighet enligt lag och noteringsavtal efter-
levs och att våra investerare får rätt information i tid.

Intern revision

Kappahl har hittills inte funnit anledning att inrätta en särskild 
internrevisionsfunktion. anledningen är att arbetet med den 
interna kontrollen har medfört att medvetenheten kring den 
interna kontrollen i koncernen har höjts och att ett antal kon-
trollaktiviteter inletts. Frågan om en särskild internrevisions-
funktion kommer att prövas årligen.
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