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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrning
ÅF AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, vars
B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styr-
ningen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen och Nasdaq OMX Stockholms regelverk
för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. ÅF har under
2010 inte avvikit från Svensk kod för bolagsstyrning. Denna rapport
om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor.
Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på års-

stämman, styrelsen och verkställande direktören.
Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av stämman fast-

ställda bolagsordningen. Därnäst finns styrelsens arbetsordning och
styrelsens instruktion för verkställande direktören. ÅF har infört och
utvecklat andra processer och styrmedel för att skapa en effektiv
och lönsam tillväxt.

ÅFs största aktieägare
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelses aktieinnehav representerar
40,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. För ytterligare
information om aktieägare och ÅF-aktien se sidorna 46–48 samt ÅFs
webbplats.

ÅFs årsstämma 2010
Årsstämma 2010 hölls på ÅFs huvudkontor i Solna den 5 maj. Totalt
deltog 138 aktieägare representerande 48,2 procent av kapitalet
och 63,6 procent av rösterna.

Beslut
Årsstämman fattade bland annat beslut om:
• att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 4,00 kronor (justerat
för split) per aktie för 2009.

• att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, att
fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med
175 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd
i koncernen, samt att arvode för arbete i revisionsutskottet skall
utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var
och en av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen och
att arvode för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000
kronor till ordförande och 35 000 till var och en av övriga ledamöter.
Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

• att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter. Ulf Dinkelspiel,
Patrik Enblad, Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt, Helena Skåntorp, Anders
Snell och Lena Treschow Torell omvaldes. Björn O. Nilsson valdes
till ny styrelseledamot. Ulf Dinkelspiel omvaldes till styrelsens
ordförande.
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Huvudsakliga externa regelverk som påverkar styrningen av ÅF

• Aktiebolagslagen
• Redovisningslagstiftning, IFRS, bokföringslagen och årsredovisningslagen
• Nasdaq OMX Stockholm Regelverk för emittenter
• Svensk kod för bolagsstyrning

Exempel på interna dokument som påverkar styrningen av ÅF

• Bolagsordning
• Instruktioner, arbetsordningar
• Policys och riktlinjer
• Processbeskrivningar för respektive affärsområde

Aktieägare
Aktieägares rätt att besluta utövas vid bolagsstämman som är ÅFs högsta
beslutande organ. Stämman beslutar bland annat om bolagsordningen, utser
styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande samt väljer revisorer.
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• att anta Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010 i enlighet med
styrelsens förslag.

• att göra en uppdelning av aktier – split – i enlighet med styrelsens
förslag som innebär att en aktie ersätts av två aktier.

• att bemyndiga styrelsen att återköpa aktier så att det egna inne-
havet uppgår till högst 10 procent av aktierna i bolaget.

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst
15 000 000 kronor.

Protokoll från årsstämman finns på ÅFs webbplats i en svensk och en
engelsk version.

Valberedning
I enlighet med beslut vid ÅFs årsstämma den 5 maj 2010 ska ledamö-
terna i valberedningen inför årsstämman 2011 utses av minst tre och
högst fem av de röstmässigt största aktieägarna. Därutöver ska val-
beredningen bestå av styrelsens ordförande. Namnen på ledamöterna
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.
Valberedningen som utseddes den 25 oktober 2010, består av

Staffan Westlin, ordförande, utsedd av Ångpanneföreningens Forsk-
ningsstiftelse, Ulf Dinkelspiel, styrelseordförande ÅF, Åsa Nisell,
utsedd av Swedbank Robur samt Peter Rudman, utsedd av Nordea
Fonder. I januari utökades valberedningen med ytterligare en ledamot
Conny Carlsson, utsedd av Capman Public Market Fund.

Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag
om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och ar-
vodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.
Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respek-
tive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvode-
ring. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra
de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen.

Valberedningens arbete
Valberedningen har fram till och med februari 2011 haft sex protokoll-
förda möten samt kontakt däremellan. För att bedöma i vilken grad den
nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrel-
sen till följd av företagets läge och framtida inriktning har valbered-
ningen diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning vad avser
exempelvis branscherfarenhet och kompetens. Som underlag för val-
beredningens arbete har styrelsens ordförande informerat om styrel-
sens arbete under året samt arbetet i revisions- och ersättningsutskot-
ten. Valberedningen har även tagit del av utvärdering av styrelsen och
dess arbete, samt intervjuat enskilda medlemmar av styrelsen.

Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med

förslag på styrelseledamöter. Valberedningens förslag, redogörelse
för valberedningens arbete inför årsstämman 2011 samt komplet-
terande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs
i samband med kallelsen och presenteras på årsstämman 2011.

Styrelse
Styrelsen i ÅF ska bestå av lägst sex och högst tio ledamöter med
högst fem suppleanter som utses av bolagsstämman. Under 2010
var antalet styrelseledamöter valda av bolagsstämman åtta utan
suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. De
anställda är representerade i styrelsen.
Till styrelsen 2010 nyvaldes Björn O. Nilsson. Tor Ericson avböjde

omval. Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt,
Helena Skåntorp, Anders Snell samt Lena Treschow Torell omvaldes.
Ulf Dinkelspiel valdes av årsstämman till styrelsens ordförande för
tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen utsåg Lena Treschow Torell till
vice ordförande. Verkställande direktören, Jonas Wiström, är inte
ledamot utan deltar på styrelsemötena som föredragande. Vidare
deltar koncernens CFO, Jonas Ågrup, som föredragande. Styrelsens
sekreterare är ÅFs informationschef Viktor Svensson. För närmare
presentation av styrelsen, se sidorna 128–129.

Oberoende
Styrelsesammansättningen i ÅF uppfyller både Nasdaq OMX Stock-
holms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrnings krav om obe-
roende ledamöter. Styrelseledamötena Björn O. Nilsson och Anders
Snell har beroendeställning gentemot den största aktieägaren
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

Styrelsens arbete
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör
styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och ledamöternas
inbördes arbetsordning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens
sammanträdesplan, kallelse, dagordning och protokoll för styrelse-
mötena samt styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor.
ÅFs styrelse håller ett konstituerande möte omedelbart efter års-

stämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per
kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbets-
ordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rapport från
VD, ekonomirapporter och diverse strategiska frågor.
Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott och ett revisions-

utskott.
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Arbetet under året
Styrelsens arbete har till följd av bland annat en hög förvärvsaktivitet
under året varit intensivt med fler styrelsemöten än vanligt. Under
2010 hade styrelsen utöver det konstituerande sammanträdet 18
sammanträden, varav ett hölls per capsulam och sex var telefon-
möten med i förväg utsänt material som underlag. Fyra av samman-
trädena hölls i anslutning till att bolaget lämnade delårsrapport.
I samband med styrelsesammanträde i september besöktes ÅFs
kontor i Oslo.
Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner,

budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt besluts-
ordningen ska behandlas av styrelsen. Redovisning av utvecklingen
av bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på
dagordningen. Vid septembersammanträdet genomfördes ett stra-
tegiseminarium med en grundlig genomgång av varje division. I sam-
band med varje ordinarie sammanträde sker en ingående presenta-
tion av en verksamhet eller avdelning inom ÅF.
En gång om året diskuterar styrelsen frågor som rör successions-

planering för ledande befattningshavare inom företaget.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2010

Funktion Styrelse

Ersätt-
nings-
utskott

Revi-
sions-
utskott

Antal sammanträden 19 2 4
Ulf Dinkelspiel O 19 2 4

Patrik Enblad L 19

Tor Ericson** L 8

Eva-Lotta Kraft L 19 3

Björn O. Nilsson* L 12

Jon Risfelt L 19 2

Helena Skåntorp L 18 4

Anders Snell L 18

Lena Treschow Torell L 16 2

Personalrepresentanter:
Fredrik Sundin L 17

Patrik Tillack L 19

Patrik Kerttu *** S 1

Anders Toll *** S 2

 * Inträde i styrelsen den 5 maj 2010
** Avgick från styrelsen den 5 maj 2010
*** Personalrepresentanternas suppleanter deltar normalt

endast vid det konstituerande mötet

O = Ordförande L = Ledamot S = Suppleant

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
En gång per år initierar styrelseordföranden en utvärdering av styrel-
sens arbete genom att varje styrelseledamot anonymt besvarar ett
detaljerat frågeformulär. Frågeformuläret omfattar bland annat sam-
arbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet har genomförts.
Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseleda-
möternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som
kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet. Resultatet av utvärde-
ringen diskuteras i styrelsen och kommuniceras till valberedningen.
Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete

genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen.
En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med den
verkställande direktören.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla och lämna rekom-
mendationer om VDs och företagsledningens lön, övriga anställnings-
villkor samt incitamentsprogram. Utskottet ska även behandla över-
gripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga
anställda i bolaget. Ersättningsutskottet rapporterar till styrelsen.
Inför 2011 års årsstämma har ersättningsutskottet haft två möten.
I ersättningsutskottet ingår Ulf Dinkelspiel (ordförande), Jon Risfelt
och Lena Treschow Torell. Verkställande direktören deltar som
adjungerad liksom CFO och personaldirektören. Ersättning har utgått
för arbetet i ersättningsutskottet.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utgör en viktig kommunikationsväg mellan styrel-
sen och företagets revisorer. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i
arbetet med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt
med uppföljning av resultaten av de externa revisorernas granskning.
Stödfunktion till revisionsutskottet är funktionen för internrevision.
Revisionsutskottet har från årsstämman 2010 bestått av Helena
Skåntorp (ordförande), Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft. Samtliga
ledamöter är oberoende i förhållande till ägare och bolagsledning.
Under 2010 har utskottet haft fyra protokollförda möten. Bolagets
revisor har deltagit vid samtliga revisionsutskottsmöten. Verkstäl-
lande direktören deltar som adjungerad liksom CFO och chefen för
koncernekonomi. Bolagets internrevisor deltar vid två möten per år.
Ersättning har utgått för arbetet i revisionsutskottet.
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Revisorer
I valberedningens uppgifter ingår att föreslå årsstämman revisor.
Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bola-
gets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning. Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med
Lars Träff som huvudansvarig revisor, valdes av årsstämman 2007
till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2011.
Ernst & Young genomför revisionen av ÅF AB samt av större enheter

inom koncernen. Revision av bokslut görs för perioden januari–sep-
tember, så kallad ”hard close”, samt vid årsbokslutet. Därvid sker
också en revision av interna rutiner och kontrollsystem samt en
granskning av koncernens bolagsstyrningsrapport och en gransk-
ning huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts.

Verkställande direktör och koncernledning
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och kon-
cernens förvaltning till bolagets verkställande direktör. Verkställande
direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fast-
ställt. Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och verk-
ställande direktör har fastställts av styrelsen. Dessa uppdateras och
fastställs varje år.
Verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp som löpande

ansvarar för olika delar av verksamheten. Under 2010 bestod ÅFs
ledningsgrupp, förutom av VD, av divisionscheferna, CFO, personal-
direktör, bolagsjurist, informationschef, samt VDs assistent som är
protokollförare i koncernledningen. För information om ledamöterna
i koncernledningen se sidorna 130–131.
ÅFs koncernledning har som regel möte en gång per månad och

avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, kon-
cerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetens-
försörjning och andra strategiska frågor. Under 2010 har elva proto-
kollförda koncernledningsmöten avhållits.
Varje månad har VD och CFO genomgång med respektive divisions-

ledning av divisionens resultat- och balansräkning, nyckeltal samt
större projekt.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolags-
lagen och i Svensk kod för bolagsstyrning som innehåller krav på
årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen avse-
ende den finansiella rapporteringen är organiserad.
Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad och utvärdera det

interna kontrollsystemet.

Intern kontroll i ÅF har utformats med målet att bolagets verksam-
het är effektiv och ändamålsenlig, att den finansiella rapporteringen
är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs.
ÅF delar upp Intern kontroll av den finansiella rapporteringen i

beståndsdelarna Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter,
Information & kommunikation och Uppföljning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att besluts-
vägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommuni-
cerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande doku-
ment i form av policys, riktlinjer och manualer finns. Kontrollmiljön
beskriver organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar för
den finansiella rapporteringen.
Beskrivning av intern kontroll i ÅF finns i det processorienterade

ledningssystem (ONE) som används för verksamhetsstyrning och
verksamhetsstöd. Här beskrivs organisationsstrukturen och de be-
fogenheter och ansvar som följer med verksamhetens olika roller.
Genom en processorienterad utformning av ledningssystemet styrs
berörda till gällande rutiner och verktyg för aktuellt arbetsmoment
och därmed ges goda förutsättningar för att leva upp till uppställda
krav och förväntningar. Ledningssystemet finns tillgängligt för alla
medarbetare via ÅFs intranät.

Riskbedömning
ÅFs riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar
till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påver-
kar den finansiella rapporteringen i gruppens bolag, affärsområden,
divisioner och processer. Riskbedömningen resulterar i kontrollmål
som stödjer att de grundläggande kraven på den externa finansiella
rapporteringen uppfylls och utgör underlag för hur riskerna ska
hanteras genom olika kontrollstrukturer. Risker behandlas, bedöms
och rapporteras av ÅF centralt tillsammans med divisionerna. Vidare
behandlas risker i särskilda fora, till exempel risker kopplade till fast-
prisprojekt och förvärv.

Kontrollaktiviteter
För att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt att den
finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en rättvisande
bild, finns i varje process ett antal kontrollaktiviteter inbyggda. Dessa
kontrollaktiviteter involverar alla nivåer av organisationen från sty-
relse och företagsledning till övriga medarbetare. Kontrollaktiviteter
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.
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Hanteringen sker genom att riskerna accepteras alternativt reduce-
ras eller elimineras. Inom ÅF består dessa kontrollaktiviteter dels av
en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv och, ur
ett internkontrollperspektiv, lämplig ansvarsfördelning, dels av speci-
fika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid före-
bygga risker för fel i rapporteringen. För alla ÅFs enheter, inklusive de
utländska enheterna, sker en kontinuerlig resultatanalys och andra
kontrollaktiviteter genom divisionernas centrala ekonomifunktioner
och genom ÅF ABs enhet Koncernekonomi. All redovisning och rap-
portering i ÅFs svenska enheter är centraliserad till ÅF Business Ser-
vices (ÅBS) i Solna, där processerna har likformats och kontinuerligt
stärks. Exempel på kontrollaktiviteter inom ÅBS är bland annat
resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter inom processerna in-
täkter och fordringar, utbetalningar, anläggningstillgångar, pågående
arbeten, lön, moms/skatt, löpande bokföring, konsolidering och rap-
portering samt registervård.

Information och kommunikation
Information och kommunikation av policys, processbeskrivningar,
rutiner och verktyg gällande den finansiella rapporteringen återfinns
i ledningssystemet som finns tillgängligt för alla berörda via ÅFs intranät.
Uppdatering sker vid förändrade interna eller externa krav och för-
väntningar på den finansiella rapporteringen. I koncernen finns en
process där divisionsledningarna årligen bekräftar efterlevnad av
koncernens policys.
För kommunikation med interna och externa parter finns en kom-

munikations- och IR-policy som anger riktlinjer för hur denna kommu-
nikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla infor-
mationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.
Den interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska
förstå ÅFs värderingar och affärsverksamhet. För att nå syftet med
informerade medarbetare sker ett aktivt internt arbete, där informa-
tion löpande kommuniceras via koncernens intranät.

Uppföljning
Efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp löpande
både av styrelse och ledning för att säkerställa kvaliteten i proces-
serna. Företagets ekonomiska situation och strategi avseende den
finansiella ställningen behandlas vid varje styrelsemöte. Styrelsen
får dessutom utförliga månatliga rapporter avseende den finansiella
ställningen och utvecklingen av verksamheten. Revisionsutskottet
fyller en viktig funktion genom att säkerställa kontrollaktiviteter för
väsentliga riskområden i processerna till den finansiella rapporte-
ringen. Revisionsutskottet, ledningen samt funktionen intern revision
följer regelbundet upp rapporterade brister.

ÅFs system för ekonomisk styrning och kontroll ger stora möjlig-
heter till effektiv uppföljning av ekonomin i varje del av verksamheten.
Rapporter tas ut månadsvis för varje resultatenhet och rapporter
avseende uppdragens ekonomi präglas av tillförlitlighet och detalj-
rikedom. Konstaterade felaktigheter och vidtagna åtgärder rappor-
teras i linjeorganisationen till närmast högre nivå. ÅFs interna revision
genomför oberoende revisioner i verksamheten för uppföljning av att
intern kontroll och ledningssystem lever upp till ÅFs interna ambitioner,
externa krav och förväntningar. Prioriterade områden för ÅFs interna
revision är ÅFs varumärke, värdegrund och etik, processer och system
samt de uppdrag som ÅF åtagit sig att utföra. Rapportering sker till
verkställande direktör och styrelsens revisionsutskott.

Hållbart företagande
ÅF arbetar strategiskt och långsiktigt för att bli ett mer hållbart företag.
Hållbarhetsstrategin är en del av bolagets styrning och följs upp av
styrelse och koncernledning. En plan för ÅFs hållbarhetsarbete ligger
till grund för arbetet inom detta område. Hållbarhetsplanen och de
mål den omfattar ska vara lönsam, ur ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. För närmare information om ÅFs hållbarhets-
arbete, se sidorna 51–56.

Stockholm den 11 mars 2011
Styrelsen i ÅF AB

Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i ÅF AB, org.nr 556120-6474
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
år 2010 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen.
Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten

har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt
dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats och dess lagstadgade

information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

Stockholm den 11 mars 2011
Ernst & Young AB

Lars Träff
Auktoriserad revisor




