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Bolagsstyrning 

 

Översikt 

CAG Group är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst 
aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och 
föreskrifter. Bolaget ska även följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt uttalanden från 
Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska aktiemarknaden. 

 

Bolagsstämma 

Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sitt inflytande över Bolagets angelägenheter. Varje aktie är 
förenad med en röst. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På 
årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisorer, hur valberedningen ska 
utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det föregående 
räkenskapsåret. Beslut fattas även om fastställelse av Bolagets resultat- och balansräkningar, 
disposition av Bolagets vinst eller förlust, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för 
ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. 
 
Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Om styrelsen anser att det finns skäl att 
hålla bolagsstämma, eller om en revisor i Bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i 
Bolaget skriftligen så begär, ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma. I enlighet med CAG Groups 
bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt 
annonseras i Dagens Industri. Rätt att delta i bolagsstämma tillkommer alla aktieägare som dels är 
upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 
(lördag inkluderat) före bolagsstämman, dels gör en anmälan till Bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare kan delta personligen eller genom ombud och har rätt att 
medföra ett eller två biträden. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman 
förutsatt att detta ärende anmälts med tillräcklig framförhållning. 

 

Valberedning 

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att förbereda val och ersättning av styrelseledamöter och 
revisor. På årsstämman 2018 utsågs en valberedning bestående av Mats Andersson (ordförande), Bo 
Lindström och Annika Rogneby. 
 

Styrelsen 

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning 
på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets verksamhet och utveckling, dess 
ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. I styrelsen avgörs bland annat frågor 
avseende Bolagets strategiska inriktning och organisation, affärsplaner, finansiella planer och budget 
samt beslutas om väsentliga avtal, större investeringar och åtaganden samt interna riktlinjer. 
Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Bolagets bolagsordning. Vidare 
arbetar styrelsen efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och 
dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas 
styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet 
fördelas mellan styrelsen och dess utskott. Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar 
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arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt 
definierar verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av 
styrelseledamöter är närvarande. 
 
Under 2017 höll styrelsen tio protokollförda sammanträden. Huvudsakligen har följande frågor 
avhandlats av styrelsen under 2017: 
 
§ Analys av Bolagets strategiska position 

§ Framtagande av strategisk plan för Bolagets framtida utveckling 

§ Förberedelser för en börsnotering av CAG 

§ Rekrytering av ny VD och koncernchef 

 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst fem 
suppleanter.  
 

Styrelsens kommittéer 

Ersättningsutskottet 

Ersättningsutskottet är en underkommitté till styrelsen som har en rådgivande och förberedande 
funktion. Ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgöras av minst två av styrelsens ledamöter. CAG 
Group har beslutat att ersättningsutskottets uppgifter ska fullgöras av styrelsen i sin helhet tills vidare. 
Ersättningsutskottets huvudsakliga arbetsuppgifter är att: 
 
§ Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen. Med ersättningar avses fast lön och arvode, rörliga 
ersättningar, vilket inkluderar aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, 
pensionsavsättningar och andra ekonomiska förmåner. 

§ Följa och utvärdera pågående 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 ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i Bolaget. 

 
Revisionsutskottet 

Ledamöterna i revisionsutskottet ska utgöras av minst tre av styrelsens ledamöter. Minst en ledamot 
ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens. Bolaget har beslutat att 
revisionsutskottets uppgifter ska fullgöras av styrelsen i sin helhet tills vidare. 
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt: 
 
§ Upprätta en agenda för årets arbete. 

§ Övervaka Bolagets finansiella ställning. 

§ Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna 
kontroll, internrevision och riskhantering. 
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§ Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och 
övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om 
revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. 

§ Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. 

§ Svara för att av revisorn framförda påpekanden av betydelse kommer till hela styrelsens 
kännedom samt behandla eventuella meningsskiljaktigheter mellan företagsledningen och 
revisorerna. 

 

Verkställande direktör & ledande befattningshavare   

Styrelsen utser VD att leda Bolaget. VD rapporterar till styrelsen och ansvarar för den löpande 
förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. VD ska vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. VD:s ansvar regleras i aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen, Bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman, VD-instruktionen samt 
andra riktlinjer och anvisningar som fastställts av styrelsen. Bolagets VD och ledande 
befattningshavare presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. 

 

Revisorer 

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman.  Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och 
bokföring, koncernredovisning och väsentliga dotterbolag samt styrelsens och VD:s förvaltning. 
Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets 
huvudansvarige revisor deltar vid sammanträden i revisionsutskottet. Vid åtminstone ett styrelsemöte 
per år deltar revisorn och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamöterna 
utan närvaro av den verkställande direktören. 
 
Enligt CAG Groups bolagsordning ska på årsstämman utses en eller två revisorer med högst samma 
antal revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Vid extra bolagsstämman den 28 juni 
2018 valdes, intill slutet av årsstämman 2019, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Den auktoriserade revisorn Niklas Renström är 
huvudansvarig revisor. 
 
Fram till årsstämman 2018 var Johan Isbrand Bolagets revisor. Under 2017 erhöll revisorn 616 KSEK i 
arvode avseende revisionsuppdraget. 

 

Intern kontroll och finansiell rapportering 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen. Styrelsens arbetsordning 
reglerar vilken information som VD ska tillhandahålla styrelsen vid månads- och årsbokslut liksom vid 
styrelsemöten. Informationen ska omfatta presentation och analyser av resultat och finansiell ställning 
samt därtill hörande nyckeltal. Budget och prognoser ska presenteras styrelsen för godkännande. 
 
Intern kontrollmiljö 

Styrelsen har etablerat riktlinjer och andra styrdokument som utgör basen i kontrollarbetet. CAG 
Groups interna kontrollmiljö konkretiseras genom Bolagets organisation och den regelbundna 
ekonomiska rapportering och uppföljning som där sker. Styrelsen har etablerat sedvanliga styrande 
dokument, såsom: 
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§ Arbetsordning för styrelsen 

§ Instruktioner för VD 

§ Attestreglemente för bland annat godkännande och attest av kostnader, inköp och investeringar 

Ovanstående dokument är det ramverk utifrån vilket Bolagets internkontrollprocesser är definierade. 
 
Kontrollaktiviteter 

Syftet med kontrollaktiviteterna är att förebygga uppkomsten av fel, samt upptäcka och korrigera 
eventuella fel. Exempel på kontrollaktiviteter är dualitet för utförande av betalningar, resultatanalyser, 
jämförelser mot budget samt kontoavstämningar. 
 

Internrevision 

Med hänsyn till Bolagets storlek och verksamhet, har styrelsen bedömt att något behov av en 
internrevisionsfunktion ej ännu föreligger. Styrelsen utvärderar löpande behovet av en sådan funktion. 

 

Informations- och insiderpolicy 

Styrelsen har upprättat en policy i syfte att informera anställda och andra berörda inom Bolaget om 
tillämpliga regler och föreskrifter för Bolagets informationsgivning och de särskilda krav som gäller för 
personer aktiva inom ett noterat bolag. 

 

 


