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Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsstyrningsfrågor har under senare
år tilldragit sig en växande uppmärk-
samhet både i Sverige och internatio-
nellt. Många länder har på senare tid
etablerat koder för bolagsstyrning.
Mot denna bakgrund har en av rege-
ringen tillsatt kommitté, Kodgruppen,
den 16 december 2004, lagt fram en
svensk kod för bolagsstyrning (Bolags-
koden). Bolagskodens övergripande
syfte är att bidra till förbättrad styr-
ning av svenska bolag. Ett annat syfte
med Bolagskoden är att höja förtroen-
det för svensk bolagsstyrning på den
internationella kapitalmarknaden och
därmed främja det svenska näringsli-
vets tillgång till utländskt riskkapital.
Grundprincipen är att tillämpa
Bolagskoden genom att ”följa eller för-
klara”. 

Micronics tillämpning av Bolagskoden

Bolagskoden ska i första hand tilläm-
pas av bolag noterade på Stockholms-
börsen med början för bolag noterade
på A-listan och större bolag på O-listan.
Med större bolag avses i detta sam-
manhang ett marknadsvärde över 
3 miljarder SEK. Stockholmsbörsen 
har från och med 1 juli 2005 infogat
Bolagskoden i sitt regelverk. Micronic
är sedan år 2000 noterat på Stockholms-
börsens O-lista och omfattas därmed 
av Bolagskoden. Micronic tillämpar
Bolagskoden successivt från och med
halvårsskiftet 2005 och följer den med

de få undantag som anges och förklaras
i denna bolagsstyrningsrapport. Större
delen av anpassningsarbetet till den
nya Bolagskoden har hos Micronic gått
ut på att lägga ut samlad information
på bolagets webbplats. En rapport om
intern kontroll och denna bolagsstyr-
ningsrapport är givetvis också resultat
av Micronics tillämpning av Bolags-
koden. Styrelsens rapport om den
interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen har inte granskats
av bolagets revisorer. Denna avvikelse
från Bolagskoden förklaras av att FAR,
föreningen för revisionsbyråbranschen,
anser att en sådan granskning inte är
förenlig med god yrkessed då erforder-
liga granskningskriterier saknas för
2005. Denna bolagsstyrningsrapport
är inte heller granskad av bolagets
revisorer. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning
har, i ett uttalande den 15 december
2005, konstaterat att det finns omstän-
digheter som försvårar för svenska
bolag att följa punkt 3.7.2 i Bolags-
koden för 2005. 

I linje med deras uttalande, har 
styrelsen i Micronic beslutat att inte
lämna något uttalande angående hur
väl den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen funge-
rat, och därmed på denna punkt av-
vika från Bolagskoden.

Koncernens finansiella rapporter
(sidorna 38–65) har varit föremål för
revision.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är enligt aktiebolags-
lagen bolagets högsta beslutande
organ. Vid årsstämman, som hålls årli-
gen, fastställs resultat- och balansräk-
ningar, väljs styrelse och i förekom-
mande fall revisorer, fastställs arvoden
samt behandlas andra lagstadgade
ärenden.

2006 års årsstämma hålls torsdagen
den 30 mars 2006, klockan 17.00 på
Näsby Slott, Djursholmsvägen 30,
Täby. Lokal: Galleriet.

Aktieägarna ges inte möjlighet att
följa eller delta i stämman från annan
ort. Inte heller erbjuds simultantolk-
ning av vad som sägs på stämman eller
översättning av material som presente-
ras på stämman. Dessa två avvikelser
från Bolagskoden förklaras av att det
inte är ekonomiskt försvarbart med
beaktande av ägarkretsens samman-
sättning.

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att förbe-
reda och presentera förslag till stäm-
moordförande, styrelse och revisorer
vid årsstämma. I valberedningens upp-
gifter ingår också att föreslå arvoden till
styrelse, styrelseutskott och revisorer.
Enligt beslut av Micronics ordinarie
bolagsstämma 2005 ska valberedning-
en bestå av fem ledamöter represente-
rande de fyra största aktieägarna per
utgången av september månad samt
styrelsens ordförande.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning, eller corporate governance, syftar till att styra bolag på ett sådant sätt att de upp-
fyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet får olika
ägargrupper en god insyn i bolagets verksamhet och detta bidrar till att styrningen fungerar 
effektivt. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har närings-
livets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning.



I valberedningen inför årsstämman
2006 ingår Annika Andersson (Fjärde
AP-fonden), Britt Reigo (Robur
Fonder), Ulf Strömsten (Catella Capital)
och Henrik Söderberg (Livförsäkrings
AB Skandia). Enligt Bolagskoden ska
namnen på valberedningens ledamöter,
tillsammans med namnen på de ägare
de representerar, offentliggöras senast
sex månader före årsstämma. Micronic
offentliggjorde valberedningens sam-
mansättning den 24 oktober, 2005, 
det vill säga drygt fem månader före
årsstämma. Förklaringen till denna 
avvikelse är att Micronic har valt att
upprätthålla traditionen med att hålla
årsstämma tidigt på året. Eftersom val-
beredningen inte kan utses förrän under
oktober månad är det inte heller möj-
ligt att offentliggöra dess sammansätt-
ning tidigare. 

Samtliga aktieägare har haft möj-
lighet att vända sig till valberedningen
med förslag på ledamöter till styrelsen
för vidare utvärdering inom ramen för
dess arbete. Till ordförande i valbered-
ningen utsågs Annika Andersson. 
Valberedningen under 2005 har inför
årsstämman 2006 haft tre möten. Där-
utöver har valberedningen haft löpande
underhandskontakter. Som underlag
för sina förslag bedömer valberedning-
en i vilken grad den nuvarande styrel-
sen uppfyller de krav som kommer 
att ställas på styrelsen till följd av
bolagets läge och framtida inriktning,
bland annat genom att ta del av resul-
tatet av den utvärdering av styrelsen
och dess arbete som under hösten 2005
genomförts med extern konsulthjälp.
Valberedningen fastställer vidare krav-
profiler för eventuella nya ledamöter,
som enligt denna bedömning behöver
rekryteras, samt genomför en systema-
tisk procedur för att söka kandidater
till sådana styrelseposter, varvid förslag
som inkommit från aktieägare beaktas.
Därefter arbetar man fram ett förslag till
ny styrelse, som lämnas i samband med
kallelsen till den kommande årsstäm-
man. På årsstämman kommer valbered-
ningen att redogöra för sitt arbete.

Revisorer utses av årsstämman vart
fjärde år. Revisionsutskottet biträder
valberedningen vid framtagandet av
förslag till revisorer och arvodering av
revisionsinsatsen. 

Styrelse

Styrelsen består av åtta ledamöter,
inklusive koncernens verkställande
direktör, valda av årsstämman. Styrel-
sens sammansättning samt huruvida
varje medlem är oberoende i förhållan-
de till bolaget och dess ledning
respektive större aktieägare i bolaget
framgår av nästkommande sidor. 

Styrelsens ansvar fastställs i Aktie-
bolagslagen och kan inte överlåtas 
på någon annan. Styrelsen ska genom
skriftliga instruktioner ange arbets-
fördelningen mellan styrelsen, de andra
organ som styrelsen inrättar samt
verkställande direktören. Arbetsord-
ningen, vilken fastställs årligen vid det
konstituerande mötet efter ordinarie
bolagsstämman, fastställer grunder för
styrelsearbetet, arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande
direktören samt ramarna för den eko-
nomiska rapporteringen. Enligt arbets-
ordningen ska bland annat styrelsen: 

• Fastställa årsredovisning och andra 
publika rapporter

• Utse verkställande direktör
• Ansvara för en långsiktig strategi
• Fastställa styrelsens behov av 

rapporter
• Fastställa policys och attestin-

struktion
• Fastställa budget
• Besluta om större investeringar
• Besluta om långtgående överens-

kommelser
• Fastställa formerna och inriktningen 

för styrelsens arbete samt utvärdera 
verkställande direktörens och 
styrelsens arbete

• Utse ett revisionsutskott inom  
styrelsen

• Utse ett ersättningsutskott inom  
styrelsen.

Till styrelsen, förutom verkställande
direktör, utgår arvode enligt årsstäm-
mans beslut. Inga arvoden betalas ut
till styrelser i dotterbolagen. På
bolagsstämman 2005 beslutades att
styrelsearvodet ska uppgå till samman-
lagt 1275000 kronor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, och fördelas
enligt styrelsens eget bestämmande.
Därutöver beslutades om ett arvode för
ledamöter med uppdrag i revisions-
och ersättningsutskott om sammanlagt
högst 300 000 kronor, att utgå med
50 000 kronor per ledamot och upp-
drag, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

På bolagsstämman 2005 beslutades
också om ett månatligt arvode uppgå-
ende till 75 000 kronor till styrelsens
ordförande för att stödja bolaget i stra-
tegiska frågor. Se vidare not 11 på
sidan 55 för den fullständiga ersätt-
ningen till styrelsen under år 2005.

Finansiell rapportering

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den
finansiella rapporteringen främst
genom revisionsutskottet. Revisions-
utskottet har regelbundna möten med
finansdirektören och bolagets externa
revisorer då man diskuterar väsentliga
frågeställningar inom redovisningsom-
rådet. Vissa möten mellan revisionsut-
skottet och de externa revisorerna sker
också utan närvaro av anställda i bola-
get. Styrelsen tillser också att verkstäl-
lande direktören formar en organisa-
tion som ger tillräckliga resurser inom
ekonomifunktionen och tillser att per-
sonal vid behov får den utbildning
som krävs för att svara mot ställda krav.

Revisionsutskottet tar del av del-
årsrapporter innan dessa går till hela
styrelsen för att med de externa reviso-
rerna gå igenom särskilt viktiga frågor.
Styrelsen erhåller varje månad en rap-
port över bland annat bolagets resultat
och finansiella ställning. Till rapporten
fogas även verkställande direktörens
kommentarer om utvecklingen. Styrel-
sen tillställs såväl delårsrapporter som
årsredovisningen innan dessa publiceras.
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Finansiell information

I enlighet med den policy för Investor
Relations verksamhet, som antagits 
av styrelsen, lämnar bolaget löpande
information om den finansiella ställ-
ningen. Den information som lämnas
består av kvartalsvisa delårsrapporter,
bokslutsrapport och årsredovisning
samt pressmeddelande i samband med
större order. I samband med att delårs-
rapporter och bokslutsrapport offent-
liggörs hålls även presentationer
och/eller telefonkonferenser för analy-
tiker, investerare och media. Micronic
arrangerar normalt årligen en kapital-
marknadsdag i bolagets lokaler för att
ge fördjupad information om bolagets
verksamhet. Företagsledningen träffar
även löpande under årets analytiker
och investerare på flera platser i värl-
den. I samband med mässor och semi-
narier ges tillfälle för media att träffa
bolagets representanter.

All information som distribueras
via pressmeddelanden finns även till-
gänglig på bolagets webbplats, liksom
annan information som bedöms vara
värdefull för intressenter.

Styrelsens arbete under året

Under 2005 har styrelsen hållit åtta
möten (jämfört med 13 möten under
2004), varav ett konstituerande möte 
i direkt anslutning till den ordinarie
bolagsstämman i april. De protokoll
som skrivs från dessa möten är besluts-
protokoll och förs av bolagets finans-
direktör. 

Inom styrelsen har ansvarsområden
delvis fördelats genom det arbete som
sker i revisionsutskottet respektive
ersättningsutskottet. Under 2005 har
revisionsutskottet sammanträtt fyra
gånger och ersättningsutskottet två
gånger. Styrelsen har under 2005, lik-
som föregående år, låtit genomföra en
extern utvärdering av styrelsens arbete.
Valberedningen har erhållit resultatet
av denna utvärdering.

Styrelsens ordinarie möten förbereds
av styrelsens ordförande tillsammans
med verkställande direktör. Samtliga
möten har hållits i bolagets lokaler.
Vid varje ordinarie styrelsemöte ska
följande ärenden behandlas:
• Uppdatering av affärsläget
• Finansiell uppföljning 

Därutöver har vid varje möte behand-
lats ett antal frågor vilka redogörs för i
sammandrag nedan. I samband med
varje styrelsemöte träffas styrelsens
ledamöter utan att verkställande direk-
tör deltar. Ordföranden ansvarar sedan
för att återkoppling till verkställande
direktör sker. Under året har styrelsen
anpassat arbetet för att uppfylla de krav
som ställs enligt Bolagskoden.

Under 2005 har styrelsen i god tid
inför varje styrelsemöte, samt inför
offentliggörande av delårsrapporter, er-
hållit ett skriftligt material som under-
lag för kommande diskussioner och
beslut. Under styrelsemötena deltar
representanter från koncernledningen
och andra personer för att redogöra för
frågor inom sina respektive områden.

Löpande varje månad får styrelsen
en verksamhetsrapport omfattande
såväl finansiella rapporter som en be-
skrivning över verksamheten. Dessa
rapporter sammanställs av verkställande
direktör och finansdirektör. 

10 februari
Bokslutet för 2004 genom-
gicks. Revisionsutskottet redo-
gjorde för sina möten med 
de externa revisorerna och
beskrev värderingen av bola-
gets utvecklingskostnader.
De externa revisorerna 
kommenterade därefter 2004
års revision. Årsbokslutet,
årsredovisningen och fjärde 
kvartalets rapport godkändes.

Ersättningsutskottet redo-
gjorde för sitt arbete. Bonus-
målen för 2005 fastställdes.
Ersättning till verkställande
direktör, fördelat på fast och
rörlig ersättning fastställdes.
Utvärderingen av styrelsens
arbete presenterades. Samtliga
ledamöter deltog vid mötet,
liksom de externa revisorerna.

5 april
Arbetet med processutveck-
ling inom Micronic presen-
terades. Företagsledningen
redogjorde för vad som hit-
tills uppnåtts samt vilka akti-
viteter som skulle påbörjas
inom den närmaste framtiden
inom ramen för denna genom-
lysning av bolagets processer.
Samtliga ledamöter deltog vid
mötet.

5 april
I direkt anslutning till den
ordinarie bolagsstämman 
hölls ett konstituerande möte
där styrelsen konstituerade 
sig med Lars Nyberg som 
ordförande och Christer
Zetterberg som vice ordfö-
rande. Ledamöter utsågs 
till revisionsutskottet och
ersättningsutskottet. Samtliga
ledamöter deltog vid mötet.

19 april 
Rapport för första kvartalet
fastställdes. Styrelsen antog en
reviderad arbetsordning för
styrelsen samt instruktion för
verkställande direktör. Vidare
antogs ett antal policys samt
attestinstruktion.

Företagsledningen presen-
terade pågående och plane-
rade aktiviteter för verksam-
heten i Asien.

Styrelsen beslutade att 
låta genomföra en attityd-
undersökning bland bolagets
anställda. Sju av styrelsens åtta
ledamöter deltog vid mötet.

7 juli
Rapport för andra kvartalet
fastställdes. En prognos för
helåret presenterades. Ett
antal möjliga utvecklingsstra-
tegier inom bolagets olika
produktområden presentera-

des översiktligt inför strategi-
mötet i september. En investe-
ringskalkyl för ATAC, Asian
Technical and Applications
Center, presenterades och
godkändes. Samtliga ledamö-
ter deltog vid mötet.

22 september
Genomgång av anpassnings-
arbetet för att uppfylla
Bolagskoden. Beslutades på
vilka punkter bolaget avser att
avvika från Bolagskoden.

Revisionsutskottet presen-
terade det arbete som bedri-
vits inom utskottet. Beslut-
ades att låta genomföra en
utvärdering av styrelsearbetet
även under 2005. Genomgång
av prognos för helåret.

Företagsledningen presen-
terade en djupgående genom-
gång av strategier, marknads-
situation, konkurrent- och

teknologianalyser samt olika
tänkbara utvecklingsstrategier
för affärsenheterna. I samband
härmed genomgicks identifie-
rade risker. Samtliga ledamö-
ter deltog vid mötet.

19 oktober
Rapport för tredje kvartalet
fastställdes. Prognos för hel-
året presenterades. Bolagets
agentavtal genomgicks. Samt-
liga ledamöter deltog vid
mötet.

19 december 
Budget för 2006 fastställdes.
Samtliga ledamöter deltog vid
mötet.

Sammandrag av styrelsens möten under 2005
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Revisionsutskott

Styrelsen utser årligen ett revisionsut-
skott. Revisionsutskottet ska enligt
beslut bestå av tre i bolaget inte an-
ställda styrelseledamöter. En majoritet
av dessa ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolags-
ledningen. Minst en av ledamöterna
ska dessutom vara oberoende i förhål-
lande till bolagets större aktieägare. 

Revisionsutskott består för närva-
rande av Jörgen Centerman, Hans
Fletcher (ordf.) och Christer Zetterberg.
Samtliga tre ledamöter i revisions-
utskottet betraktas som oberoende.
Angående ersättning till revisions-
utskottet, se not 11 på sidan 55.

Revisionsutskottet är en handläg-
gande/rådgivande del av styrelsen och
fråntar inte något ansvar från styrelsen
som helhet. Syftet med utskottet är att
tillse att kvaliteten i bolagets revision
är hög. Utskottet ska även fungera
som huvudkontakt med bolagets revi-
sorer för att exempelvis informera sig
om revisionens inriktning och diskute-
ra synen på bolagets risker. Dessutom
ska utskottet övervaka bolagets interna
och externa rapportering genom att
bland annat förbereda styrelsens god-
kännande av externa finansiella rappor-
ter. Revisionsutskottet biträder valbe-
redningen vid framtagandet av förslag
till revisorer och arvodering av revi-
sionsinsatsen. Det åligger revisionsut-
skottet att fastställa riktlinjer för vilka
andra tjänster än revision som bolaget
får upphandla av bolagets revisorer. 

Revisionsutskottet har haft fyra
sammanträden under 2005.

Ersättningsutskott

Styrelsen utser årligen ett ersättnings-
utskott. Ersättningsutskottet ska
enligt beslut bestå av styrelseordföran-
de, samt ytterligare två i förhållande
till bolaget och bolagsledningen 
oberoende styrelseledamöter. 

Ersättningsutskottet består för när-
varande av Lars Nyberg (ordf.), Lena
Treschow Torell och Lars Öjefors.
Majoriteten av ledamöterna i ersätt-

ningsutskottet betraktas som oberoende.
Angående ersättning till ersättningsut-
skottet, se not 11 på sidan 55. 

Ersättningsutskottet är en hand-
läggande/rådgivande del av styrelsen
och fråntar inte något ansvar från sty-
relsen som helhet. Syftet med utskot-
tet är att bereda frågor om ersättning
och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Utskottets huvud-
sakliga arbetsuppgifter är att föreslå
samt efter styrelsens godkännande för-
handla lön, andra ersättningar samt
övriga anställningsvillkor för verkstäl-
lande direktör. Utskottet ska även till-
se att principerna för lön, andra ersätt-
ningar samt övriga anställningsvillkor
för övriga koncernledningen är mark-
nadsmässiga och stödjer bolagets mål.
Vidare åligger det ersättningsutskottet
att åt styrelsen bereda förslag till inci-
tamentsprogram i form av till exempel
optionsprogram och dylikt. 

Ersättningsutskottet har haft två
sammanträden under 2005 samt ett
antal underhandskontakter.

Ersättning och övriga anställnings-

villkor för bolagsledningen

Ersättningar till verkställande direktör
samt andra ledande befattningshavare,
som tillsammans med verkställande
direktör utgör koncernledningen, före-
slås av ersättningsutskottet och utgörs
av grundlön, rörlig lön, pension samt
andra förmåner. Verkställande direktör
erhåller en månatlig ersättning, vilken
disponeras fritt i form av till exempel
kontant lön och till erläggande av pen-
sionspremier. Några andra pensions-
förpliktelser gentemot verkställande
direktör finns inte. Den överenskomna
pensionsåldern för verkställande direk-
tör är 60 år.

Anställningsavtalet med verkstäl-
lande direktör löper med sex månaders
ömsesidig uppsägningstid. Verkställan-
de direktör är berättigad till 18 måna-
ders avgångsvederlag vid entledigande
från uppdraget som verkställande
direktör. I de fall avgångsvederlag
skulle utbetalas utgår inga andra för-

måner. I början av 2005 genomförde
ersättningsutskottet, med externt
biträde, en översyn av avtalet med
verkställande direktör och hans ersätt-
ningsnivåer. Ersättningsutskottet 
diskuterade vid ett flertal tillfällen
utformningen av avtalet innan det
godkändes av styrelsen.

Anställningsavtalen med finans-
direktör, teknisk direktör samt försälj-
ningsdirektör löper med nio månaders
uppsägningstid vid uppsägning från
bolagets sida. Vid uppsägning från
bolagets sida utgår efter uppsägnings-
tiden tolv månaders avgångsvederlag. 
I de fall avgångsvederlag skulle utbe-
talas utgår inga andra förmåner. Under
2005 genomförde ersättningsutskottet
även en översyn av ersättningsnivåerna
till ledningsgruppen. Se vidare not 
11 på sidan 55 för den fullständiga
ersättningen till verkställande direktör 
samt andra ledande befattningshavare
under 2005.




