
Bolagsstyrnings rapport

Regelverk och bolagsordning
Hufvudstaden är ett svenskt publikt 
aktiebolag med säte i Stockholm. Till 
grund för styrningen av koncernen 
ligger bland annat bolagsordningen, 
den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter, 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) 
samt andra tillämpliga lagar och  
regler. Koden syftar bland annat till 
att skapa goda förutsättningar för en 
aktiv och ansvarskännande ägarroll 
och utgör ett led i självregleringen 
inom det svenska närings livet, se 
www.bolagsstyrning.se. Den bygger på 
principen följ eller förklara, vilket inne
bär att bolag kan avvika från en eller 
flera regler i Koden om motiv finns 
och förklaras samt att vald lösning  
beskrivs.
 Hufvudstaden följer Koden med 
avvikelse för bestämmelser om valbe
redning. Avvikelsen från Koden för
klaras mer detaljerat nedan.

Aktien och ägarna
Hufvudstadens aktiekapital uppgick 
vid årets slut till 1 056 359 665 kronor 
fördelat på totalt 211 271 933 aktier, 
vilket ger ett kvotvärde om 5 kronor 
per aktie. Av aktierna är 202 996 869 
Aaktier med ett röstvärde om en röst 
per aktie och 8 275 064 Caktier med 
ett röstvärde om 100 röster per aktie. 
Samtliga aktier har lika rätt till andel i 
bolagets tillgångar och resultat. Största 
ägare är L E Lundbergföretagen AB 
med totalt 45,3 procent av utestående 
aktier och 88,1 procent av rösterna. Ut
över L E Lundbergföretagen AB finns 
ingen ägare i bolaget som direkt eller 
indirekt innehar aktier vars röste tal 
representerar en tiondel eller mer av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
 Enligt ett omvandlingsförbehåll  
i bolagsordningen har Caktieägare 
rätt att begära omvandling av sina C
aktier till Aaktier. Inga begränsningar 
finns i bolagsordningen avseende möj
ligheten att överlåta aktier eller röst
rätt på stämman. Inga kända avtal 
finns som skulle påverkas till följd av 

ett offentligt uppköpserbjudande och 
inga överträdelser av tillämpliga börs
regler har förekommit. Det finns ej 
heller någon pensionsstiftelse eller 
annan utfästelse till personalen i fråga 
om aktieinnehav.

Återköp av egna  aktier 
Sedan årsstämman 2003 har styrelsen 
haft stämmans bemyndigande att åter
köpa aktier av serie A, dock högst 10 
procent av samtliga aktier i bolaget. 
Mandatet förnyades vid årsstämman 
2016. Syftet med bemyndigandet är 
att ge styrelsen möjlighet att justera 
kapitalstrukturen och därigenom skapa 
ökat värde för aktieägarna och/ eller 
möjliggöra att egna aktier används 
som likvid vid eller för att finan siera 
förvärv av företag eller fas tig het. Totalt 
eget innehav per den 31 decem ber 2016 
uppgick till 5 006 000 Aaktier, mot
svarande 2,4 procent av samtliga ak
tier. Hela posten förvär vades 2003 till 
en snittkurs av 27,30 kronor per aktie. 
Inga återköp av aktier har skett under 
året eller efter rapport tidens utgång 
(till och med den 16  februari 2017).

Bolagsstämma
Aktieägares rätt att besluta i Hufvud
stadens angelägenheter utövas vid 
bolags stämman. Aktieägare, som är re
gistrerade i aktieboken per avstämnings
dagen och har anmält deltagande i tid, 
har rätt att delta och rösta vid bolags
stämman personligen eller genom om
bud. Aktieägare vars aktier är för
valtar registrerade måste, för att kunna 
utöva rösträtt på bolagsstämman, till
fälligt omregistrera sina aktier i eget 
namn, enligt vad som följer av kallelsen 
till bolagsstämman. Beslut vid stämman 
fattas normalt med enkel majoritet. I 
vissa frågor föreskriver dock aktie bo
lagslagen att ett förslag ska god kän nas 
av en högre andel av de på stäm man 
företrädda och avgivna rösterna.
 Enskilda aktieägare, som önskar få 
ett ärende behandlat på stämman, kan 
begära det hos Hufvudstadens styrelse 
under särskild adress, som publiceras 

på bolagets hemsida i god tid före 
kallelse tiden för stämman.
 Årsstämma ska hållas i Stockholm 
inom sex månader efter räkenskaps
årets slut. Vid årsstämman beslutas  
i frågor avseende bland annat fast
ställande av resultat och balansräk
ningar, utdelning, ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och VD, val av 
styrelseledamöter, styrelseordförande 
och revisorer samt ersättning till 
 styrelse och revisorer, principer för er
sättning till ledande befattningshavare 
och andra viktiga frågor. Kallelse till 
bolagsstämma sker genom annonsering 
i Post och Inrikes Tidningar samt på 
bolagets hemsida. Att kallelse skett ska 
annonseras i Dagens Nyheter.
 Årsstämma 2016 hölls den 17 
mars 2016. Totalt 478 aktieägare som 
 företrädde 122 317 638 Aaktier och  
8 260 297 Caktier var närvarande och 
de representerade totalt 948 347 338 
röster, motsvarande 92 procent av det 
totala antalet utestående röster. Vid 
stämman närvarade styrelsen, med
lemmar i koncernledningen och revi
sorn. Till stämmans ordförande valdes 
Fredrik Lundberg. Vid årsstämman 
beslutades att fastställa den framlagda 
resultat och balansräkningen samt 
kon cernresultat och koncern balans
räk ningen och att disponera över till 
förfogande stående vinstmedel så att 
3,10 kronor per aktie  delades ut till 
aktie ägarna. Stämman beviljade 
styrelse ledamöterna och VD an
svarsfrihet samt beslutade om arvode 
till styrelse leda möterna och reviso
rerna. Vidare omvaldes Claes Bou
stedt, Peter Egardt, Louise Lindh,  
Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Anna 
Greta Sjöberg och Ivo Stopner som 
styrelseledamöter samt Fredrik Lund
berg som styrelsens ordförande. Liv 
Forhaug och Fredrik Persson nyvaldes 
som styrelseledamöter. Som revisor 
omvaldes revisionsbolaget KPMG 
AB med Joakim Thilstedt som huvud
ansvarig revisor. Samtliga val gäller för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Slutligen beslutade stämman om rikt



linjer för ersättning till ledande be fatt
nings havare samt be myndigade sty
relsen att besluta om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier av serie A.
 Årsstämma 2017 hålls den 23 mars 
2017 i Stockholm.

Nominering och val  
av styrelse och revisorer

Enligt bolagsordningen ska styrelsen 
(utöver de ledamöter som enligt lag 
utses av annan än bolagsstämman) 
bestå av lägst fem och högst tio leda
möter. Ledamöterna väljs på bolags
stämma för tiden intill slutet av den 
första årsstämma som hålls efter det år 
då styrelse ledamoten utsågs. Med 
hänsyn till den koncentrerade ägarbil
den finns ingen val beredning utsedd i 
Hufvudstaden. Valberedningens upp
gift, att bereda stämmans beslut i val 
och arvodes frågor, fullgörs dock av 
Hufvud stadens huvud ägare, L E 
Lundberg företagen AB. Huvud ägaren 
lämnar förslag på ordförande vid 
bolags stämma, styrelse, sty rel se ord
förande, och styrelsearvoden. Förslag 
på revisor samt revisionsarvode fram
läggs av styrelsen.  Övriga aktieägare 
har möjlighet att lämna nominerings
förslag under adress som framgår på 
hem sidan. Förslagen offentliggörs 
 senast i samband med kallelsen till 
års stämman.
 Som underlag för sitt förslag inför 
årsstämman 2017 har huvudägaren 
gjort en bedömning av huruvida den 
nuvarande styrelsen är ändamåls enligt 
sammansatt, bland annat med ledning 
av tillämpliga delar av den utvärdering 
av styrelsens arbete som görs årligen. 
De föreslagna ledamöternas kompetens, 
erfarenhet och bakgrund sammanvägs 
likväl som könsfördelningen i styrelsen 
beaktas. Hufvud stadens förfarande 
avseende val beredning är en avvikelse 
från Koden.

Styrelsens sammansättning
Hufvudstadens styrelse består av nio 
ledamöter, som valts av årsstämman 
för en period om ett år. Hufvudstadens 

styrelse har en ändamålsenlig samman
sättning utifrån bolagets verksamhet. 
Samtliga styrelseledamöter har be
dömts utifrån kompetens, erfarenhet 
och bakgrund. Från företagsledningen 
ingår endast VD i styrelsen och han är 
den enda som är att betrakta som  
beroende av bolaget. Styrelsens  
ordförande sedan 1998 är Fredrik 
Lundberg. Fyra av ledamöterna har 
be roende ställning gentemot den största 
aktieägaren L E Lundbergföretagen AB 
(Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, 
Louise Lindh och Sten Peterson). För 
ytterligare information om enskilda 
styrelseledamöter, se sidorna 92 – 93. 
Som styrelsens sekreterare anlitas en 
utomstående advokat.

Styrelsens ansvar 
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen 
ett övergripande ansvar för koncer
nens organisation och förvaltning 
samt för att kontrollen av bokföringen, 
medels förvaltningen och eko nomiska 
för hållanden i övrigt är betryggande. 
Styrelsen fattar beslut i frågor av
seende koncernens övergripande mål, 
strategiska inriktning och policyer 
liksom viktigare frågor som rör 
finan sie ring, förvärv, avyttringar och 
investe ringar. Till styrelsens övriga 
uppgifter hör bland annat att:
• Fortlöpande följa och bedöma bola

gets ekonomiska situation och affärs
 mässiga utveckling.

• Fortlöpande utvärdera bolagets 
opera tiva ledning och VD:s arbete. 

• Ansvara för att det finns en till
freds  ställande kontroll av bolagets 
efter  levnad av lagar och andra regler 
samt löpande utvärdera bolagets 
system för intern kontroll och risk
hantering.

• Fastställa riktlinjer för bolagets upp
trädande i samhället ur ett hållbar
hetsperspektiv. 

 
Styrelsens arbete följer en av styrelsen 
fastställd arbetsordning, vilken ger ra
men för beslut avseende in vesteringar, 
finansiering, ekonomiska rapporter 

samt övriga frågor av stra tegisk karak
tär. Arbetsordningen reg lerar även 
styrelsens respektive VD:s åligganden 
samt arbetsfördelningen mellan styrel
sen och VD. Arbets ordningens rele
vans och aktualitet ses över varje år.
 Styrelsens ordförande leder sty
relsearbetet och har kontinuerlig kon
takt med VD för att löpande kunna 
följa koncernens verksamhet och ut
veckling. Ord föranden samråder med 
VD i strategiska frågor och företräder 
bolaget i ägarfrågor samt förmedlar 
eventuella synpunkter från aktieägare 
till styrelsen.
 Styrelsens ordförande tillser att 
styrelsens arbete utvärderas en gång 
per år och att nya styrelseledamöter 
erhåller lämplig utbildning. Utvärde
ringen görs genom att varje styrelse
ledamot fyller i en enkät. Svaren 
 sammanställs av ordföranden som 
redo visar resultatet för styrelsen. Sty
relsen upptar därefter en diskussion. 
 Styrelsen utvärderar också VD:s 
 arbete, utan att denne närvarar, samt 
godkänner de vä sentliga upp drag VD 
har utanför bolaget.

Styrelsens arbete 
Under 2016 hade styrelsen åtta 
samman träden, varav ett var konstitu
erande. Ekonomisk och finan siell rap
portering samt redovisning av affärs
områdenas verksamhet framläggs vid 
varje styrelsemöte. Dess utom tas väsent
liga frågor av princi piell eller stor eko
nomisk be tydelse upp vid varje ordina
rie sammanträde. Styrelse arbetet har 
under året särskilt inriktats på strategi
diskussioner, konjunktur och finan sie
rings frågor, fastig hetsvärdering samt 
förvärv och investeringar. Några  
övriga ärenden som behandlats under 
året är större pågående projekt bland 
annat bolagets digitala transformation, 
uppgradering av gallerian Femman i 
Nordstan och för ädling och upprust
ning av kvarteret Härbärget i Göteborg, 
samt översyn av bolagets finanspolicy. 
Tjänste män i bolaget del tar i styrelsens 
sammanträden såsom före dragande.



Bolagets revisor deltog vid styrelse mötet 
i februari, då årsredovisningen för 2015 
godkändes, och vid styrelsemötet i  
augusti i samband med styrelsens be
handling av bolagets halvårsrapport.

Styrelseutskott
Styrelsen har prövat frågan om in
rättande av ett revisionsutskott men 
har valt att inte inrätta något sådant 
och hanterar istället uppgifter som an
kommer på ett sådant utskott inom 
ramen för det ordinarie styrelsearbetet. 
Styrelsens fulla kompetens kan där
med tillvaratas samtidigt som samman
trädena effektiviseras. Detta innebär 
att hela styrelsen fullgör de uppgifter 
som ankommer på ett revisionsutskott.
Styrelsen har vidare prövat frågan om 
in rättande av ett ersättningsutskott 
men valt att inte inrätta något sådant 
och hanterar istället frågan inom ramen 
för det ordinarie styrelse arbetet. Styrel
sens fulla kompetens kan därmed till
varatas samtidigt som sammanträdena 
effektiviseras. Detta innebär att hela 
styrelsen, förutom VD, fullgör de 
uppgifter som ankommer på ett er
sättningsutskott, inklusive att följa 
och utvärdera pågående och under 
året avslutade program för rörliga 
 ersättningar till koncernledningen. 
 Styrelsen följer och utvärderar också 
tillämpningen av de riktlinjer för er
sättningar till ledande befattnings
havare som årsstämman fattar beslut 
om samt gällande ersättningsstrukturer 
och ersättningsnivåer i bolaget för 
 ledande befattningshavare.

Koncernledning
VD leder verksamheten i enlighet 
med den antagna arbetsordningen  
för styrelse och VD, vilken innefattar 
styrelsens instruktioner för VD. VD 
ansvarar för att styrelsen erhåller ett 
så sakligt, utförligt och relevant in
formations och beslutsunderlag som 
erfordras för att styrelsen ska kunna 
fatta väl underbyggda beslut.
 Koncernledningen består av VD,  
tre affärsområdes chefer, varav en även 

är vice VD samt cheferna för Ekonomi/
Finans, Fastighetsutveckling och Perso
nal. Kon cern ledningen har möten cirka 
en gång i månaden för att diskutera 
aktuella frågor. För information om en
skilda medlemmar, se sidorna 94 – 95.

Revision 
Enligt bolagsordningen ska bolaget 
ha en eller två revisorer och mot
svarande antal suppleanter,  
alternativt kan ett eller två  
registrerade revisionsbolag utses. Vid 
årsstämman 2016 om valdes KPMG 
AB som revisionsbolag för en mandat
period om ett år. Joakim Thilstedt är 
huvudan svarig revisor. Bland Joakim 
Thilstedts större uppdrag kan nämnas 
Ahlsell, Alfa Laval, Holmen, L E 
Lund  berg före tagen, Modern Times 
Group MTG.
    Styrelsen träffar bolagets revisor 
två gånger per år, varav en gång utan 
närvaro av VD. Vid dessa tillfällen 
lämnar revisorn en redogörelse och 
en diskussion förs om revisionens 
 inriktning och iakttagelser. Interna 
 rutiner och kontrollsystem granskas 
löpande under året. Slutlig gransk
ning av  årsbokslut och årsredovisning 
görs i januari – februari. Halvårsbok
slutet granskas översiktligt. Redo
visning av arvode till revisorerna ink
lusive arvode för rådgivningstjänster 
lämnas i not 9.

Ersättningar
Styrelsen
Ersättning till styrelsen beslutas av års
stämman. Vid årsstämman 2016 be
slutades om en ersättning för perioden 
fram till nästa årsstämma om 2 025 000 
kronor att fördelas på ledamöterna 
med undantag för VD Ivo Stopner, 
som inte upp bär någon ersättning för 
sitt styrelse arbete. Ersättningen förde
las mellan ordföranden med 450 000 
kronor och de övriga sju ej an ställda 
leda möterna 225 000 kronor vardera.

Koncernledningen
Riktlinjer för lön, bonus och annan 

ersättning till  bolagets ledande be fatt
ningshavare beslutas av årsstämman. 
Årsstämman 2016 fastställde rikt linjer 
som, i huvudsak, motsvarade de som 
beslutades av års stämman 2015, inne
bärande att bolagets ersättningar ska 
utgöras av marknadsmässiga löner 
samt ett begränsat resultat relaterat 
bonusprogram, som beskrivs nedan. 
Inga aktiekurs relaterade incita ments
system finns i bolaget. Dessa riktlinjer 
har följts sedan årsstämman 2016 och 
förslag om i huvudsak oförändrade 
riktlinjer kommer att föreläggas års
stämman 2017 för beslut. Styrelsens 
redo görelse för utvärderingen av 
 program för rörlig ersättning till 
 kon cernledningen, tillämpningen av 
riktlinjer för ersättning till ledande 
 be fattnings havare samt gällande er
sätt ningsstruk turer och ersättningsni
våer i  bolaget för ledande befattnings
havare läggs ut på bolagets hemsida 
senast tre veckor före årsstämman 
2017. Revisorns yttrande om huru
vida riktlinjer för ersättning till ledande 
befattnings havare, som an togs av års
stäm man 2016, har följts, finns på 
 bolagets hem sida senast tre veckor före 
årsstämman samt kommer att  bifogas 
årsstämmohandlingarna. Yttrandet kan 
även  erhållas från  bolaget på begäran.
 VD:s ersättning föreslås av styrel
sens ordförande och fastställs av 
 styrelsen. VD deltar ej i detta beslut. 
VD beslutar om ersättning till övriga 
ledande befattningshavare efter sam
råd med styrelsens ordförande.
 För ytterligare information om  löner 
och ersättningar, samt riktlinjer för er
sättning till ledande befattningshavare 
antagna av årsstämman 2016, se not 8.

Bonus
Övriga tillsvidareanställda med arbetare 
i koncernen omfattades  under året av 
ett bonusprogram.  Bonus utfaller enligt 
kriterierna verksamhetsresultat och 
kund nöjdhet. För chefer med per sonal
ansvar tillkommer även personlig 
 bedömning med indivi duella mål.
 För båda bonusprogrammen gäller 



att beslut fattas för ett år i taget och att 
bonusen har ett tak. Bonus utfaller en
dast om bolaget uppvisar ett  positivt 
resultat utan hänsyn till orealiserade 
värdeförändringar. För 2016 uppgick 
bonuskostnaden för samtliga anställda 
till 5,9 mnkr (5,3) eller med i genomsnitt 
244 000 kronor per person för kon
cernledningen ink lusive VD och med 
i genomsnitt 41 000 kronor för övriga 
medarbetare.

Intern kontroll och riskhantering
Styrelsen har det övergripande an svaret 
för att Hufvudstaden har en till freds
ställande intern kontroll. VD ansvarar 
för att det finns ett betryggande system 
för intern kontroll, som täcker alla 
 väsentliga risker för fel i den finansiella 
rapporteringen. Hufvud stadens system 
för intern  kontroll omfattar kontroll
miljön, riskbedömning, kontrollåt  gär
der, information och kom munikation 
samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön är grunden för den 
 interna kontrollen avseende den finan
siella rapporteringen. Hufvudstadens 
interna kontrollstruktur bygger bland 
annat på en tydlig ansvars och arbets
fördelning såväl mellan styrelse och 
VD som inom den operativa verksam
heten. Policyer och riktlinjer, som till 
exempel bolagets värderingsgrunder, 
informationspolicy och redovisnings
handbok, dokumenteras och utvärderas 
kontinuerligt av koncernledning och 
styrelse. För att kontinuerligt följa upp 
verksamheten finns rutiner för finan
siell rapportering och analys. Rutinerna 
innefattar månads och kvartalsrapport, 
budgetuppföljning och prognos. Upp
gifterna genomförs av redovisnings och 
controllerfunktionen på affärsområdes 
och koncernnivå.

Riskbedömning
Baserat på löpande diskussioner och 
möten i organisationen identifierar, 
analyserar och beslutar Hufvudstadens 
koncernledning om bolagets väsentliga 

riskområden varefter styrelsen fastställer 
dessa. Koncernledningen ansvarar för 
hantering av risker för fel i den finan
siella rapporteringen. Styrelsen be
handlar utfallet av bolagets process 
för riskbedömning och riskhantering, 
för att säkerställa att den omfattar alla 
väsentliga områden. Hufvudstadens 
största risker kopplas till fastighets
värdering, finansiella trans aktioner, 
fastighetsprojekt och skattehantering.

Kontrollåtgärder
Hufvudstaden har, baserat på gjorda 
riskbedömningar, fastställt ett antal 
kontrollåtgärder. Dessa är både av 
 förebyggande natur, det vill säga åtgär
der som syftar till att undvika förluster 
eller felaktigheter i rapporteringen, 
och av upptäckande natur. Kontroller
na ska även säkerställa att felaktigheter 
blir rättade. Exempel på områden som 
har väsentlig påverkan på bolagets re
sultat och har väl genom arbetade kon
trollåtgärder är fastig hets   och derivat
värdering, underhåll,  ombyggnad, 
ränte  betalningar samt ut hyr ning. Kont
roller genomförs bland annat med 
 avvikelseanalyser och vid kvartalsvisa 
möten mellan affärsområde, koncern
ledning och controllerfunktionen.

Information och kommunikation
Den interna informationen och ex
terna kommunikationen regleras på 
övergripande nivå bland annat av en 
informationspolicy. Den interna kom
munikationen till och från styrelse 
och ledning sker bland annat genom 
att ledningen håller regelbundna in
forma tionsmöten, både för hela före
taget och för enskilda enheter. En 
 annan viktig kommunikationskanal är 
Hufvudstadens intranät. Genom detta 
har samtliga medarbetare tillgång till 
aktuell information. På intra nätet pub
li ceras interna policyer, riktlinjer, in
struk tioner och motsvarande dokument 
som styr och stödjer verk sam heten. 
Återrap porteringen kring arbetet med 
intern kontroll görs vid kvartals, led
ningsgrupps och styrelsemöten.

Uppföljning
Hufvudstadens koncernledning utvär
derar löpande den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporte
ringen och att rapporteringen till sty
relsen fungerar, framför allt genom 
egna analyser, att ställa frågor och ta 
del av controllerfunktionens arbete. 
För att följa upp identifierade risker 
och säker ställa att det interna kon
trollarbetet sker på bästa sätt jobbar 
controllerfunktionen löpande med 
denna uppföljning. Utöver kvartals
rapporter med ekonomiskt utfall in
klusive koncernledningens kommen
tarer kring verksamheten erhåller 
styrelsen ledningens kommentarer 
kring hur arbetet med intern kontroll 
har fungerat samt om identifierade 
risker bör förändras.  Bolagets revisor 
medverkar vid sty rel se  möten vid två 
tillfällen per år och  informerar om 
sina iakttagelser kring bolagets inter
na rutiner och kontrollsystem. Styrel
sens ledamöter har då tillfälle att ställa 
frågor. Årligen görs en genomgång av 
väsentliga riskområden och styrelsen 
tar ställning till risker i den finansiella 
rapporteringen samt utvärderar den 
interna kontrollen.

Uttalande om internrevision
Hufvudstadens ledning har systema
tiskt gått igenom och strukturerat den 
interna dokumentationen av det  interna 
kontrollsystemet. Det har inte fram
kommit något som tyder på att kont
rollsystemet inte skulle fungera på av
sett sätt. Styrelsen har därför beslutat 
att inte inrätta en internrevisions
funktion. Beslutet omprövas årligen.


