
VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

 Representerande Ägarandel per den 30 september 2008

Ulf Strömsten Catella 12%

Anders Ljungqvist AMF 10%

Annika Andersson Fjärde AP-fonden 9%

Ramsay Brufer Alecta 8%

Christer Elmehagen Ordförande i Micronic –
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Bolagsstyrningsrapport

Principer för bolagsstyrning är viktiga för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten. Bolags-

styrningen inom Micronic skapar förutsättningar för en aktiv och stark ägarroll, tydliggör roll- och ansvars-

fördelningen mellan lednings- och kontrollorganen samt säkerställer öppenhet gentemot ägare, kapitalmarknad 

och andra intressenter. 

BOLAGSSTYRNING INOM MICRONIC

Bolagsstyrningen i Micronic baseras på 
svensk lagstiftning, såsom Aktiebolags-
lagen, svensk kod för bolagsstyrning och 
noteringsavtalet med den nordiska börsen i 
Stockholm. Den svenska koden för bolags-
styrning (Koden) ingår sedan den  juli 
 som en del av regelverket för den 
nordiska börsen i Stockholm. Micronic, 
som följt Koden sedan införandet, följer 
ständigt utvecklingen på området inom 
bolagsstyrning och anpassar fortlöpande 
sina principer för bolagsstyrning för att  
på så sätt skapa mervärde för ägare och 
andra intressenter genom god informations-
givning, effektivt lednings- och styrelse-
arbete samt välutvecklade kontrollorgan. 
Den  juli  trädde en reviderad kod 
för bolagsstyrning i kraft. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har 
inrättats för att vårda och utveckla den 
svenska koden för bolagsstyrning. På webb-
platsen www.bolagsstyrningskollegiet.se 
finns aktuell information inom området.

AVSTEG FRÅN KODEN

Micronic följer Koden med ett undantag. 
Enligt Koden ska namnen på valberedningens 
ledamöter, tillsammans med namnen på  
de ägare de representerar, offentliggöras i 
god tid, dock senast sex månader före års-
stämman. Micronic offentliggjorde val-
beredningens sammansättning den   
oktober , vilket är drygt fem månader 
före årsstämman. Förklaringen till denna 
avvikelse är att Micronic valt att upprätt-
hålla traditionen med att hålla årsstämma 
tidigt på året. Valberedningen utses under 
oktober månad (efter september månads 
utgång) och därför är det inte möjligt att 
offentliggöra dess sammansättning tidigare. 

 

GRANSKNING AV REVISORER

Bolagsstyrningsrapporten med styrelsens 
rapport om intern kontroll avseende  
den finansiella rapporteringen har inte 
granskats av bolagets revisorer. 

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen 
bolagets högsta beslutande organ. Vid  
bolagets ordinarie bolagsstämma, års-
stämman, fastställs resultat- och balans-
räkningar, väljs styrelse och i förekommande 
fall revisorer, fastställs arvoden samt be-
handlas andra lagstadgade eller av Koden 
föreskrivna ärenden. Väsentliga beslut  
som fattas på bolagsstämman offentliggörs  
genom pressmeddelande direkt efter  
stämman och protokollet från stämman 
publiceras på Micronics webbplats.

ÅRSSTÄMMA 2008

Årsstämman  hölls torsdagen den  
 april  i Täby. Vid stämman var drygt 
 procent av rösterna representerade. 

ÅRSSTÄMMA 2009

Årsstämman  hålls onsdagen den  
 april , kl . på Näsby Slott, 
Djursholmsvägen , Täby. Lokal: Galleriet. 
Kallelse införs senast fyra veckor före 
stämman i Post- och Inrikes Tidningar 
och Svenska Dagbladet. Den finns också 
på Micronics webbplats www.micronic.se.

VALBEREDNING 

Valberedningen representerar bolagets  
aktieägare och ansvarar för att förbereda 
och presentera förslag till stämmoord-
förande, styrelse, dess ordförande samt  
revisorer vid årsstämman. I valberedningens  
uppgifter ingår också att föreslå arvoden 
till styrelseordförande, vice styrelseord-
förande samt övriga styrelseledamöter,  
styrelseutskott och revisorer. Enligt beslut 
av Micronics ordinarie bolagsstämma 
 ska valberedningen bestå av fem  
ledamöter representerande de fyra största 
aktieägarna vid utgången av september 
månad samt styrelsens ordförande. Detta 
beslut gäller till dess att stämman beslutat 
annorlunda. Ingen ersättning utgår för  
arbetet i valberedningen.

Aktieägare har möjlighet att vända sig 
till valberedningen med förslag på leda-

Närvaro vid de senaste årsstämmorna
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1965 fanns det bara 

50 transistorer på 

den mest komplexa 

integrerade kretsen. 

Idag närmar sig antalet 

transistorer på den 

mest avancerade 

mikroprocessorn 

2 miljarder. 

Källa: Intel 

Corporation

möter till styrelsen för vidare utvärdering 
inom ramen för dess arbete. 

Valberedningen har inför årsstämman 
 haft flera möten. Därutöver har val-
beredningen haft löpande underhands-
kontakter. Som underlag för sina förslag 
bedömer valberedningen i vilken grad den 
nuvarande styrelsen uppfyller de krav som 
ställs på styrelsen till följd av bolagets 
situation och framtida inriktning. Valbe-
redningen fastställer vidare kravprofiler för 
eventuella nya ledamöter, som enligt dess 
bedömning behöver rekryteras, samt 
genomför en systematisk procedur för att 
söka kandidater till sådana styrelseposter, 
varvid förslag som inkommit från aktie-
ägare beaktas. Valberedningens förslag 
offentliggörs i kallelsen till årsstämman 
samt på bolagets webbplats. På årsstämman 
redogör valberedningen för sitt arbete.

Revisorer utses vart fjärde år. Revisions-
utskottet biträder valberedningen vid 
framtagandet av förslag till revisorer och 
arvodering av revisionsinsatsen. De nuva-
rande revisorerna valdes på årsstämman 
.

STYRELSE 

Styrelsen består av sju ledamöter, inklusive 
koncernens verkställande direktör. Vid års-
stämman  omvaldes sex av styrelsens 
ledamöter. Nyval gjordes av Christer 
Elmehagen, som också valdes till styrelsens 
ordförande. Göran Malm valdes till styrel-
sens vice ordförande. Christer Zetterberg 
avböjde omval.

Styrelsens sammansättning, samt huru-
vida varje medlem är oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledning, respektive 
större aktieägare i bolaget, framgår av 
tabellen på sidan . Styrelsens ansvar fast-
ställs i Aktiebolagslagen, men dess arbete 
styrs även av Koden och den av styrelsen 
årligen fastställda arbetsordningen. Arbets-
ordningen fastställer fördelningen av 
styrelsens arbete mellan styrelsen och de 
utskott som styrelsen inrättar samt mellan 
styrelsen och verkställande direktören. 
Arbetsordningen fastställer även ramarna 
för den ekonomiska rapporteringen. 

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen 
bland annat: 

därtill kopplad affärsplan och budget 
samt fastställa årsredovisning och andra 
externa rapporter, delårsrapporter, vikti-
gare policies och attestinstruktion

VDs arbete och ledning

följa upp hur den interna kontrollen 
fungerar och utvärdera nivån på den in-
terna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen

kommelser

för styrelsens arbete, bland annat genom 
att utse ett revisionsutskott och ett 
ersättningsutskott samt genom att ut-
värdera styrelsens arbete

-
de riktlinjer om ersättningen till ledande 
befattningshavare följts 

årsstämman.

STYRELSENS ORDFÖRANDE 

Styrelsens ordförande ansvarar för att leda 
styrelsens arbete samt för att styrelsen full-
gör sina åtaganden i enlighet med Aktie-
bolagslagen, Koden och styrelsens arbets-
ordning. Genom fortlöpande kontakter 
med verkställande direktören ska styrelsens 
ordförande följa företagets utveckling och 
säkerställa att styrelsen får ta del av den 
information som krävs för att styrelsen ska 
kunna fullfölja sitt åtagande. Styrelsens 
ordförande ska också företräda bolaget i 
ägarfrågor. 

Vid årsstämman  valdes Christer 
Elmehagen till styrelsens ordförande. 

ERSÄTTNING TILL STYRELSENS LEDAMÖTER 

Arvodet till styrelsens ledamöter bestämdes 
av  års årsstämma att uppgå till totalt 
   kronor för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Av det totala arvodet 
avser   kronor arvode till styrelsens 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING UNDER 2008

 Funktion Närvaro Oberoende 1) Invald Aktieinnehav

Christer Elmehagen Ordförande 7/7 nej 2008 10 000

Göran Malm Vice ordförande 10/10 ja 2002 -

Jörgen Centerman Ledamot 9/10 ja 2004 -

Sigrun Hjelmquist Ledamot 10/10 ja 2007 1 000

Magnus Lindquist Ledamot 9/10 ja 2007 -

Sven Löfquist Ledamot/VD 10/10 nej 1998 37 500

Lena Treschow Torell Ledamot 8/10 ja 2004 3 400

Christer Zetterberg 2) Ledamot 4/4 ja 1998 -

REVISIONSUTSKOTTETS
SAMMANSÄTTNING UNDER 2008

Namn Närvaro

Christer Elmehagen 5/5

Jörgen Centerman 4/5

Magnus Lindquist 5/5

ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS  
SAMMANSÄTTNING UNDER 2008

Namn Närvaro

Göran Malm 4/4

Lena Treschow Torell 4/4

Sigrun Hjelmquist 4/4

Antal möten från årsstämman 2008 till dess årsredo-
visningen fastställts.

Antal möten från årsstämman 2008 till dess årsredo-
visningen fastställts.

1) Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare, i enlighet med kriterier i 
Bolagskoden.

2) Ledamot fram till årsstämman 2008.
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anlita extern konsulthjälp. Resultatet av 
den externa utvärderingen som gjorts under 
, har lämnats till valberedningen. En 
presentation av utvärderingen gjordes även 
inför hela styrelsen.

SAMMANDRAG AV STYRELSENS MÖTEN

UNDER 2008

Vid varje styrelsemöte behandlas ärenden 
som affärsläget och finansiell rapportering. 
Revisionsutskottet och ersättningsutskottet 
har redogjort för de aktiviteter som sker 
inom respektive utskott och för fram beredda 
frågor för beslut. De externa revisorerna 
har under året deltagit vid ett styrelsemöte 
för att träffa hela styrelsen och beskriva 
samt redogöra för slutsatserna av revisionen. 

Viktigare frågor som behandlats vid 
styrelsemötena under , förutom löpande 
finansiella genomgångar, fastställande av 
delårsrapporter och uppdatering av affärs-
läget omfattar bland annat: 

gåtts igenom, efter det att marknads-
situationen samt konkurrent- och 
teknologianalyser för de olika produkt-
områdena presenterats 

insatser har fastställts

fastigheten i Täby 

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen utser årligen ett revisionsutskott 
som består av tre i bolaget inte anställda 
styrelseledamöter. En majoritet av dessa 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen. Minst 
en av ledamöterna ska dessutom vara 
oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. 

Revisionsutskottet består sedan det 
konstituerande styrelsesammanträdet den 

ordförande,   kronor avser arvode 
till styrelsens vice ordförande och   
kronor avser arvode till var och en av övriga 
icke anställda ledamöter. Årsstämman 
beslutade därutöver att arvode för ledamöter 
med uppdrag i de av styrelsen inrättade 
utskotten ska utgå med   kronor per 
ledamot och uppdrag. Den totala ersätt-
ningen får maximalt uppgå till   
kronor.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen har under  haft tio möten, 
varav ett extra och ett konstituerande i 
samband med årsstämman. De protokoll 
som skrivs från dessa möten är beslutspro-
tokoll och förs av bolagets finansdirektör. 

För att effektivisera och fördjupa styrelsens 
arbete i vissa frågor finns två utskott, revi-
sions- och ersättningsutskottet. Utskotten 
består av styrelseledamöter. Styrelsens 
ordinarie möten förbereds av styrelsens 
ordförande tillsammans med bolagets 
verkställande direktör. Återkommande 
ärenden vid varje ordinarie styrelsemöte är 
uppdatering av affärsläget samt finansiell 
uppföljning. I samband med varje styrelse-
möte träffas även styrelsens ledamöter 
utan att verkställande direktör deltar. 
Ordföranden ansvarar sedan för att åter-
koppling till verkställande direktör sker. 

 I god tid inför varje styrelsemöte får 
styrelsen ett skriftligt material som under-
lag för kommande diskussioner och beslut. 
Under styrelsemötena deltar representanter 
från ledningsgruppen och andra personer 
för att redogöra för frågor inom sina respek-
tive områden. 

Löpande varje månad får styrelsen en 
verksamhetsrapport omfattande såväl 
finansiella rapporter som en beskrivning 
över verksamheten. Dessa rapporter sam-
manställs av verkställande direktören och 
finansdirektören. 

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad 
som fastställts i styrelsens arbetsordning, 
fortlöpande sitt arbete genom såväl öppna 
diskussioner sinsemellan som genom att 
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 april  av Magnus Lindquist (ord-
förande), Jörgen Centerman och Christer 
Elmehagen. 

Revisionsutskottet är en handläggande/
rådgivande del av styrelsen och fråntar inte 
något ansvar från styrelsen som helhet. 
Revisionsutskottets huvuduppgift är att 
säkerställa kvaliteten i bolagets externa 
finansiella rapportering liksom att den 
interna kontrollen fungerar på ett ända-
målsenligt sätt. Detta görs främst genom 
fortlöpande genomgångar av kritiska redo-
visningsfrågor och genom att behandla 
bolagets externa finansiella rapporter inför 
styrelsens behandling och godkännande av 
dessa. Vid revisionsutskottets möten deltar 
bolagets finansdirektör och dess ekonomi-
chef som föredragande.

Revisionsutskottet fungerar som huvud-
kontakt mot bolagets externa revisorer och 
träffar fortlöpande dessa, framför allt i an-
slutning till den kvartalsvisa delårsrappor-
teringen. Revisionsutskottet avrapporterar 
löpande sina iakttagelser till styrelsen. 
Revisionsutskottet ska också utvärdera 
revisionsinsatsen. Revisions  utskottet 
biträder valberedningen vid framtagandet 
av förslag till revisorer och arvodering av 
revisionsinsatsen. Revisionsutskottet fast-
ställer riktlinjer för vilka andra tjänster 
än revision som bolaget får upphandla av 
bolagets revisorer. Revisionsutskottet har 
haft fem protokollförda sammanträden 
under perioden från årsstämman  till 
dess att årsredovisningen avgivits.

Vissa möten mellan revisionsutskottet 
och de externa revisorerna sker utan när-
varo av anställda i bolaget. 

Revisionsutskottet följer bolagets interna 
arbete inför avgivandet av styrelsens rapport 
om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen. 

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen utser årligen ett ersättningsutskott 
som består av tre i bolaget inte anställda 
styrelseledamöter. 

Ersättningsutskottet utgörs sedan det 
konstituerande styrelsesammanträdet den 
 april  av Göran Malm, Lena 

Treschow Torell och Sigrun Hjelmquist. 
Ersättningsutskottet är en handläggande/

rådgivande del av styrelsen och fråntar inte 
något ansvar från styrelsen som helhet. 
Utskottets huvudsakliga arbetsuppgifter 
är att föreslå lön, andra ersättningar samt 
övriga anställningsvillkor för bolagets verk-
ställande direktör. Utskottet ska även arbeta 
fram förslag till principer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för övriga ledande 
befattningshavare som är marknadsmässiga 
och stödjer bolagets mål. Det är också 
ersättningsutskottets uppgift att för styrelsen 
bereda förslag till incitamentsprogram. 

Ersättningsutskottet har haft fyra proto-
kollförda sammanträden under perioden 
från årsstämman  till dess att årsredo-
visningen avgivits. 

Ersättningsutskottet redogör vid bolagets 
styrelsemöten för de frågor som behandlas 
inom ramen för dess uppdrag, vilket under 
 bland annat omfattat beredande av 
utformning av programmet för rörlig lön för 
samtliga anställda samt beredande av vill-
kor för den nye VDn i det japanska bolaget.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH 

ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR 

MICRONICS KONCERNLEDNING

Årsstämman  fastställde principer 
för ersättningen till koncernledningen. 
I koncernledningen ingår VD och övriga 
sju ledande befattningshavare. Förslag till 
principer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för Micronics ledande befatt-
ningshavare bereds av ersättningsutskottet. 
Huvudprincipen är att erbjuda ledande 
befattningshavare marknadsmässiga er-
sättningar och anställningsvillkor i övrigt. 
Faktorer som kompetens, erfarenhet och 
prestation är väsentliga vid fastställandet 
av ersättningsnivåer på individnivå. Den 
totala ersättningen ska utgöras av fast 
grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner 
samt övriga förmåner. De principer som 
fastställdes för  skiljde sig från de 
som avsåg  på två punkter, avseende 
personaloptioner, som tilldelades under 
, samt beräkningen av den rörliga 
lönen. För en mer utförlig redogörelse av 

de principer som gällt under  samt de 
som föreslås gälla för  hänvisas till 
förvaltningsberättelsen samt noten  på 
sidorna –. Avslutningsvis kan noteras 
att ersättningsutskottet har en beredande 
funktion vad gäller att säkerställa efter-
levnaden av de riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare årsstämman 
fastställt.

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE

För fullständig information om den kost-
nadsförda ersättningen till verkställande 
direktör samt övriga ledande befattnings-
havare under , se not  på sidorna 
–. Koncernledningen presenteras på 
sidan –.

REVISION 

Bolagets revisorer väljs vid årsstämma för 
en period om fyra år. Vid årsstämman 
 utsågs revisionsföretaget KPMG till 
revisor. KPMG utsåg i samband därmed 
auktoriserade revisorn Anders Malmeby 
som huvudansvarig för revisionen inom 
koncernen. KPMG är valda för tiden intill 
årsstämman . Bolagets revisor genom-
för på uppdrag av styrelsen en översiktlig 
granskning av samtliga delårsrapporter i 
enlighet med Standard för översiktlig 
granskning (SÖG) , Översiktlig gransk-
ning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. Övrig lagstadgad 
revision av årsredovisningen, koncernredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning 
utförs i enlighet med Revisionsstandard i 
Sverige (RS). Revisorerna träffar årligen 
styrelsen i dess helhet. I samband med fast-
ställandet av bolagets delårsrapporter träffar 
de externa revisorerna revisionsutskottet.

FINANSIELL RAPPORTERING TILL 

STYRELSEN

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen 
fastställa vilka rapporter som ska tas fram 
för att styrelsen fortlöpande ska kunna 
följa bolagets utveckling. Styrelsen erhåller 
varje månad en rapport över bland annat 
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STYRELSENS RAPPORT OM INTERN 

KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA 

RAPPORTERINGEN 2008

INLEDNING

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen 
och Koden för den interna kontrollen. 
Denna rapport har upprättats av styrelsen 
i enlighet med Koden och den vägledning 
som framtagits av FAR SRS och Svenskt 
Näringsliv och avser den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. 
Rapporten har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Micronics arbete med intern kontroll 
tar sin utgångspunkt från det etablerade 
ramverket Internal Control – Integrated 
Framework, COSO, som beskriver den 
interna kontrollen uppdelad på de fem 
komponenterna kontrollmiljö, riskbedöm-
ning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning. COSO 
definierar intern kontroll enligt följande: 

Intern kontroll är en process som på-
verkas av styrelsen, bolagsledningen och 
annan personal, och som utformats för 
att ge en rimlig försäkran om att bolagets 
mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och efterlevnad av tillämpliga 
lagar och förordningar.

I beskrivningen som följer behandlas 
främst de delar av den interna kontrollen 
som avser den finansiella rapporteringen.

BESKRIVNING OCH KONTROLLMILJÖ

Basen för den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen är kontroll-
miljön där organisation, beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar liksom den kultur 
som finns i företaget och som uttrycks i 
form av interna policies och riktlinjer utgör 
viktiga beståndsdelar. Ledningen arbetar 
strukturerat med att förankra de under 
 fastställda värderingarna inom hela 
koncernen, vilket skapar samsyn och 
stärker organisationen och på så sätt öka 
effektiviteten och därmed även den interna 
kontrollen.

Micronics verksamhet bedrivs huvud-
sakligen vid ett driftsställe och bedöms 

därmed vara av en begränsad komplexitet. 
Detta leder i sin tur till att organisationen 
är enkel och överblickbar i sin struktur. 
Styrande dokument finns upprättade i 
form av arbetsordningar för styrelsen och 
styrelsens revisionsutskott samt instruktion 
för den verkställande direktören. Styrelsen 
har också fastställt riktlinjer när det gäller 
den externa rapporteringen av finansiell 
information. Instruktioner för attesträtt 
fastställs av styrelsen, redovisnings- och 
rapporteringsinstruktioner fastställs av 
ledningen. 

Styrelsen och företagsledningen har 
bedömt att det är betydelsefullt med en 
snabb och korrekt rapportering och där-
med ställt krav på en stark ekonomifunktion. 
Bemanning och kompetensnivå utvärderas 
av ledningen. En stark controllerverksam-
het inom ekonomifunktionen säkerställer 
också att samtliga verksamheter utvärderas 
och effektiviseras. 

Under  påbörjades ett projekt, 
initierat av styrelsen, för att utveckla 
arbetet inom området intern kontroll. 
Detta arbete har fortsatt under  och 
 och kommer även framledes att vara 
en del av förvaltningen. 

Ansvaret för att skapa processer med 
hög grad av intern kontroll ligger på 
respektive avdelningschef. Personal från 
respektive verksamhet deltar vid process-
genomgångar som leds av ekonomifunk-
tionen som ett led i att dokumentera och 
utvärdera väsentliga processer. 

RISKBEDÖMNING

Bolaget har processer för riskbedömning 
och riskhantering på plats för att säker-
ställa att de risker som bolaget är utsatt 
för hanteras inom de ramar som ytterst 
fastställs av styrelsen.

Företagets ledning analyserar fort-
löpande verksamhetens affärsprocesser 
för utvärdering av effektivitet och risker. 
I detta arbete ingår att identifiera risker 
för felaktigheter i den finansiella rapporte-
ringen. Även företagets stödprocesser, 
inklusive bokslutsprocessen analyseras. 
De mest kritiska affärsprocesserna samt 

bolagets resultat och finansiella ställning. 
Till rapporten fogas även verkställande 
direktörens kommentarer om utvecklingen. 
Styrelsen behandlar såväl delårsrapporter 
som årsredovisningen innan dessa publiceras. 
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
utvärderas främst genom revisionsutskottet. 
Revisionsutskottet har regelbundna möten 
med finansdirektören och bolagets externa 
revisorer för att diskutera väsentliga fråge-
ställningar inom redovisningsområdet. 
Revisionsutskottet tar del av delårsrapporter 
innan dessa går till hela styrelsen för att 
med de externa revisorerna gå igenom 
särskilt väsentliga och materiella frågor. 

EXTERN FINANSIELL INFORMATION

I enlighet med den policy för Investor 
Relations, som antagits av styrelsen, lämnar 
bolaget löpande information om den 
finansiella ställningen. Den information 
som lämnas består av kvartalsvisa delårs-
rapporter, bokslutsrapport och årsredovis-
ning samt pressmeddelande i samband 
med större order eller andra väsentliga 
händelser. 

I samband med att delårsrapporter och 
bokslutsrapport offentliggörs hålls presen-
tationer för analytiker, investerare och 
media. Företagsledningen träffar löpande 
under året analytiker och investerare på 
flera platser i världen. I samband med 
mässor och seminarier ges tillfälle för 
media att träffa bolagets representanter. 
Styrelsen antar årligen en kommunikations-
policy, där det fastställs hur kommunika-
tionen ska ske och vilka som kan företräda 
bolaget i olika frågor.

All information som distribueras via 
pressmeddelanden finns även tillgänglig 
på bolagets webbplats, liksom annan 
information som bedöms vara värdefull för 
intressenter, såsom en beskrivning av hur 
Micronic tillämpar Koden.
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de absolut största värdena, såväl tillgångar 
som affärs- och produktutveckling, finns 
i det svenska moderbolaget. Dessutom sker 
merparten av försäljningen i moderbolaget. 
Det årliga arbetet med att utvärdera den 
interna kontrollen inleds med en över-
gripande riskbedömning, baserad på större 
balans- och resultatposter. Riskerna grade-
ras och kopplas till processer. Processer 
som efter en sådan genomgång bedömts 
vara av särskild vikt för Micronic omfattar 
utveckling, inköp, tillverkning, försälj-
ning, installation, bokslut och IT. Även 
processerna för betalningar samt löner och 
pensioner har bedömts som väsentliga och 
därför omfattats av en utvärdering. Riskerna 
för fel i den finansiella rapporteringen 
sammanställs och diskuteras i revisions-
utskottet. En genomgång av riskområden 
görs även i styrelsen och då framför allt 
kopplat till diskussioner och fastställande 
av strategi och mål. 

KONTROLLAKTIVITETER

De risker som identifierats avseende den 
finansiella rapporteringen hanteras genom 
ett antal identifierade kontrollåtgärder i 
verksamhetens processer. Många av pro-
cesserna är dokumenterade och uppdateras 
samt förbättras löpande. Verksamhetens 
art gör att varje extern affär följs noggrant 
och ekonomiavdelningen har djup insikt i 
processen. I kontrollstrukturen ingår också 
bland annat fastställda befogenheter, 
arbetsfördelning samt ledningens månatliga 
genomgång av finansiell information. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Micronic har informations- och kommu-
nikationsvägar som syftar till att främja 
fullständighet och riktighet i den finansiella 
rapporteringen. Detta säkerställs genom 
att styrande dokument i form av interna 
policies, riktlinjer och instruktioner avse-
ende den finansiella rapporteringen gjorts 
tillgängliga och kända för berörd personal 
via företagets intranät samt genom kontinu-
erliga informationsmöten med all personal. 

Personal från huvudkontoret besöker 
regelbundet dotterbolagen men också det 

omvända gäller. Personal från dotterbolagen 
besöker huvudkontoret för att ytterligare 
öka kunskapen om processer och målsätt-
ningar samtidigt som ett utbyte av infor-
mation och erfarenheter sker. Under  
har ansvarig ekonomipersonal från alla 
koncernbolag träffats vid en controller-
konferens för att ytterligare utveckla 
erfarenhetsutbytet mellan personal inom 
koncernens bolag.

UPPFÖLJNING

Information om hur den interna kontrollen 
fungerar följs av företagets ledning. Styrelsen 
har fastställt att uppföljning av hur väl den 
interna kontrollen fungerar ska ske genom 
så kallade självutvärderingar av de kritiska 
processerna. Under  fastställdes i revi-
sionsutskottet en plan för hur genomgångar 
av de mest kritiska processerna, med störst 
möjlig påverkan på bolagets finansiella 
ställning, ska ske över ett antal år. Planen 
ses årligen över för att identifiera eventuella 
förändringar, vilket kan leda till att nya 
prioriteringar görs. Efter en initial riskbe-
dömning utifrån koncernens balans- och 
resultaträkning, fastställs vilka processer 
som ska dokumenteras och bedömas under 
året. Personal från ekonomifunktionen går 
tillsammans med berörda igenom hur pro-
cessen fungerar. Flödet dokumenteras och 
processens effektivitet bedöms utifrån 
identifierade risker och kontrollaktiviteter 
med hjälp av självutvärdering. Självutvär-
dering innebär att personal inom respektive 
verksamhet utvärderar den dokumenterade 
processen och tar ställning till identifierade 
risker och kontroller. Detta arbetssätt 
skapar en bred förståelse för betydelsen av 
intern kontroll och ansvaret för att utveckla 
processerna ligger kvar inom respektive 
verksamhet. Micronic har under  
dokumenterat och utvärderat processerna 
för löner och pensioner, systeminstallationer 
samt utveckling. Detta innebär att samtliga 
de processer som bedömts som väsentliga 
dokumenterats och utvärderats. Under 
 har även, på uppdrag av styrelsen, en 
extern utvärdering gjorts av några av de 
processer som utvärderades internt under 

. Den externa utvärderingen har inte 
lett till några allvarliga anmärkningar men 
däremot till ett antal iakttagelser och för-
slag till förbättringsmöjligheter. Under  
inleds en förvaltningsfas, vilken omfattar 
såväl uppdateringar av dokumenterade 
processgenomgångar som utvärdering av 
de iakttagelser som gjorts under såväl den 
interna som den externa utvärderingen.

En annan del i uppföljningen är 
ekonomiavdelningens besök hos dotter-
bolagen där genomgång sker av processer, 
dokumentation av kontrollaktiviteter, 
efterlevnad av koncerngemensamma 
policies och riktlinjer. 

Styrelsen fastställer och följer genom 
revisionsutskottet den utvärderingsprocess 
som sker.

Revisionsutskottet har löpande kontakt 
med de externa revisorerna och tar del av 
de externa revisorernas genomgångar och 
synpunkter, vilket också bidrar till styrelsens 
samlade bild av den interna kontrollen. 

Styrelsen får månatligen ekonomiska 
rapporter och vid varje styrelsesamman-
träde behandlas bolagets och koncernens 
ekonomiska situation. Revisionsutskottet 
har inför de styrelsemöten då delårsrapporter 
fastställs analyserat och bedömt den finan-
siella informationen innan de fastställs av 
styrelsen. 

UTTALANDE 

Mot bakgrund av koncernens struktur 
samt hanteringen av risker i processer i en-
lighet med ovan, har styrelsen inte bedömt 
det som ändamålsenligt att etablera en 
särskild granskningsfunktion – intern-
revision.
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