
Micronic Mydata AB är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Stockholmsbörsen. 
Företaget följer Svensk kod för bolagsstyrning utifrån det regelverk som infördes 2005 för 
noterade bolag.

Bolagsstyrning i Micronic Mydata

Valberedning
Årsstämman beslutar hur valberedningen ska 
utses. Valberedningen ska bestå av fyra leda-
möter som representerar de fyra största ak-
tieägarna vid utgången av augusti månad samt 
av styrelsens ordförande, totalt fem ledamö-
ter. Sammansättningen offentliggörs senast 
sex månader före årsstämman. Valberedning-
en tar fram förslag till bolagsstämman avseen-
de val av stämmoordförande samt val och arv-
odering av styrelse, styrelseordförande och 
revisor. På årsstämman redogör valbered-
ningen för sitt arbete. Ersättning utgår inte för 
arbete i valberedningen.

Revisionsutskott
Styrelsen utser varje år ett revisionsutskott 
som består av tre styrelseledamöter. Majo-
riteten är oberoende. Revisionsutskottet 
har inte beslutanderätt och rapporterar till 
styrelsen. Utskottets uppgift är att säkra 
kvaliteten i den finansiella rapporteringen. 
Det omfattar genomgångar av väsentliga 
 redovisnings- och värderingsfrågor samt   
behandling av bolagets finansiella rapporter. 
Revisionsutskottet är huvudkontakt mot de 
externa revisorerna, träffar dem  
löpande och utvärderar revisionen samt  
biträder valberedningen med förslag till  
revisorsval och arvodering av revisorerna. 
Revisionsutskottet fast ställer vilka andra 
tjänster än revision som kan upphandlas av 
de valda revisorerna. Vissa möten mellan re-
visionsutskottet och de externa revisorerna 
sker utan närvaro av anställda. Ersättning 
utgår till ordförande i revisionsutskottet.
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Ersättningsutskott
Styrelsen utser varje år ett ersättningsut-
skott som består av tre styrelseledamöter. 
Ersättningsutskottet har inte beslutanderätt 
och rapporterar till styrelsen. Utskottets 
uppgift är att föreslå lön, andra ersättningar 
och anställningsvillkor för verkställande di-
rektören. Utskottet tar också fram förslag 
till riktlinjer för ersättningar och anställnings-
villkor för övriga ledande befattningshavare 
och dotterbolagschefer samt förslag till inci-
tamentsprogram. Ersättningsutskottet ska 
säkerställa att fastställda riktlinjer för ersätt-
ningar till ledande befattningshavare följs. 

Ersättning utgår inte för arbete i ersättnings-
utskottet.

Styrelse
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
bolagets organisation och förvaltning. Detta 
hanteras genom uppföljning av verksamheten, 
genom att säkerställa en ändamålsenlig orga-
nisation samt genom interna riktlinjer och in-
tern kontroll. Styrelsen fastställer bland annat 
strategier och budget och fattar beslut om 
större investeringar. Styrelsens ansvar regle-
ras i Aktiebolagslagen och i arbetsordningen.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 
minst tre och högst tio ledamöter med högst 
två suppleanter. Styrelsen består av sex leda-
möter valda av årsstämman samt av två fackli-
ga representanter, utsedda av Unionen. Års-
stämman utser styrelsens ordförande som 
ska leda styrelsens arbete. 

Bolagsstämma
Bolagsstämman är högsta beslutande organ. 
Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin röst-
rätt i enlighet med svensk lagstiftning och 
 Micronic Mydatas bolagsordning. Varje aktie 
ger en röst. Årsstämman väljer styrelse och 
 revisor, fastställer balans- och resultaträkning, 
beslutar om disposition av resultatet samt be-
slutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
och VD. Bolagsstämman beslutar om arvode till 
styrelse och revisor samt fastställer riktlinjer 
för ersättningar till ledande befattningshavare.  
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Bolagsstyrning i Micronic Mydata
Micronic Mydata tillämpar Svensk kod för  
bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på princi-
pen ”följ eller förklara”. Koden finns tillgänglig 
på www.bolagsstyrning.se. 

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem 
genom vilka ägarna, direkt eller in direkt, styr 
bolaget. Koden följs för att tydliggöra ansvars-
fördelningen mellan styrelse-, lednings- och 
kontrollorgan, för att säkerställa öppenhet mot 
koncernens intressenter och för att styra verk-
samheten mot uppsatta mål. Styrelsen har de-
legerat det operativa ansvaret för bolagets och 
koncernens förvaltning till bolagets VD. De 
interna styrprocesserna utgörs av vision, mis-
sion, affärsidé,  strategi samt en årlig affärsplan 
med tydliga mål.

Externa regelverk
Bolagsstyrningen utgår ifrån svensk lagstiftning, 
främst aktiebolagslagen och NASDAQ OMX 
Stockholms regelverk. 

Interna regelverk
De interna regelverk som påverkar koncernens 
bolagsstyrning är bland andra bolagsordningen, 
styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, poli-
cydokument (attestinstruktion, kommunika-
tionspolicy etc) samt uppförandekod. 

Avvikelse från Koden
Micronic Mydata avviker från Koden på en 
punkt. Från större aktieägare har det förts fram 
önskemål om att en representant för den störste 
aktieägaren ska vara ordförande i Valbered-
ningen. Med anledning av detta är styrelsens 
ordförande även ordförande i valberedningen.

Bolagsstyrning under 2012
Årsstämman

Vid årsstämman den 23 april 2012 i Täby var 55 
procent av aktierna representerade. Hela styrel-
sen var närvarande, liksom VD, finansdirektö-
ren och bolagets revisor. Stämman fastställde re-
sultat- och balansräkningar för moderbolaget 
och koncernen, beslutade om ansvarsfrihet för 
styrelse och VD, godkände styrelsens förslag om 
riktlinjer för ersättningar till ledande befatt-
ningshavare, fastställde arvoden till styrelse och 
revisorer samt valde styrelseledamöter.

Valberedning 
Valberedningens sammansättning inför års-
stämman 2013 offentliggjordes den 24 oktober 
2012. 

Valberedningen genomför årligen en utvär-
dering av styrelsen och dess arbete. Därefter 
tar valberedningen fram förslag till ny styrelse 
som lämnas i samband med kallelsen till kom-
mande årsstämma. 

Styrelse 
Vid årsstämman valdes sex styrelseledmöter  
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Under 2012 har kollektivavtal med Unio-
nen slutits. Unionen har därefter utsett två 
fackliga representater att ingå i styrelsen. 

Därutöver har två personalrepresentanter 
utsetts för anställda som valt att stå utanför ett 
kollektivavtal. Dessa två representanter är ad-
jungerade till styrelsens möten. 

Ersättning till styrelsens ledamöter 
Årsstämman 2012 beslutade om ett styrelse- 
arvode om 1 500 000 kronor för tiden intill  
slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser  
500 000 kronor arvode till styrelsens ordfö-
rande och 200 000 kronor avser arvode till var 
och en av övriga ledamöter som är valda av års-
stämman. Därutöver fastställdes ett arvode till 
ordföranden i revisionsutskottet om 50 000 
kronor.

Styrelsens arbetsformer 
Arbetsordningen beskriver styrelsens arbetsupp-
gifter och ansvarsfördelningen mellan styrelsen 
och styrelsens utskott samt mellan styrelsen och 
verkställande direktören. Enligt arbetsord-
ningen ska styrelsen besluta om strategi och 
budget, godkänna årsredovisning och fastställa 
andra externa finansiella rapporter, viktiga 

Valberedningens sammansättning

Namn Representerande Ägarandel 31 augusti 2012, %

Henrik Blomquist Bure Equity 38,0

Ulf Strömsten Catella Fonder 4,4

Annelie Enquist Skandia Fonder 3,0

Peter Edwall Ponderus Securities AB 2,9

Patrik Tigerschiöld Ordförande i Micronic Mydata
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 policys och attestinstruktion, utse verkställande 
direktör och utvärdera VDs arbete, fastställa 
regler för intern kontroll samt följa upp hur den 
interna kontrollen fungerar, besluta om större 
investeringar och överenskommelser, utse revi-
sionsutskott och ersättningsutskott samt utvär-
dera styrelsens arbete. Styrelsen ska följa upp att 
beslutade riktlinjer om ersättningen till ledande 
befattningshavare följts samt föreslå riktlinjer 
för ersättningar till årsstämman. 

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbe-
te och ska säkerställa att styrelsen får den  
information som krävs för att styrelsen ska 
kunna fullfölja sitt åtagande. Styrelsens ordfö-
rande ska företräda bolaget i ägarfrågor. Vid 
årsstämman 2012 valdes Patrik Tigerschiöld 
till styrelsens ordförande. 

Styrelsens möten förbereds av styrelsens 
ordförande tillsammans med bolagets verkstäl-
lande direktör. Inför varje möte distribueras ett 
skriftligt material. Vissa frågor bereds i utskot-
ten. Återkommande ärenden är genomgång av 
affärsläge samt finansiell rapportering. Styrel-
seprotokoll förs av bolagets finansdirektör.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen utvärderar, i enlighet med arbetsord-
ningen, styrelsearbetet. Det sker genom diskus-
sioner inom styrelsen och ibland med extern ut-
värdering. Under 2012 har en intern utvärde-
ring gjorts enligt vedertagen modell. Resultatet 
har presenterats för valberedningen inför dess 
uppdrag att ta fram förslag till styrelse.

Sammandrag av styrelsens möten 
Styrelsen har haft 15 möten, vara några stycken 
per capsulam. Vid varje ordinarie möte behand-
las affärsläge och finansiell rapportering. Revi-
sionsutskottet och ersättningsutskottet rappor-
terar sitt arbete och för fram frågor för beslut. 
Den externe revisorn har under året deltagit vid 
ett styrelsemöte för att träffa hela styrelsen. Frå-
gor som behandlats, förutom återkommande 

punkter, omfattar bland annat genomgångar av 
väsentliga projekt, beslut kring neddragning av 
utvecklingstakten för LDI, beslut om neddrag-
ning av verksamheten och omorganisation, fast-
ställande av strategi och affärsplan, beslut om 
förändringar av företagsledningen samt investe-
ringsbeslut kring fastigheten.

Revisionsutskottet
Styrelsen utser ett revisionsutskott som består av 
tre styrelseledamöter. Revisionsutskottet består 
av Magnus Lindquist (ordförande), Katarina 
Bonde och Eva Lindqvist. Under 2012 har revi-
sionsutskottet haft fem möten. Vissa av revi-
sionsutskottets möten med den externe revisorn 
sker utan närvaro av anställda. 

Ersättningsutskottet
Styrelsen utser ett ersättningsutskott som består 
av tre styrelseledamöter, Patrik Tigerschiöld 
(ordförande), Anders Jonsson och Ulla-Britt 
Fräjdin-Hellqvist. Utskottet har haft tre möten 
under 2012. 

Revision
Bolagets revisor väljs vid årsstämma normalt  
för en period om fyra år, men kan väljas för en 
period om tre år. Vid årsstämman 2010 valdes 
KPMG till revisor, med auktoriserade revisorn 
Anders Malmeby som huvudansvarig, för en 
 period om tre år. Revisorerna har under 2012, 
på uppdrag av styrelsen, genomfört en översikt-
lig granskning av tre delårsrapporter. Revision 
av årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utförs i enlighet med  
International Standrads on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Den externe revisorn träf-
far löpande revisionsutskottet och årligen hela 
styrelsen. 

Finansiell rapportering till styrelsen
Styrelsen fastställer vilka rapporter som ska tas 

fram för att styrelsen ska kunna följa bolagets 
utveckling. Styrelsen behandlar de externa  fi-
nansiella rapporterna. Kvaliteten i den finan-
siella rapporteringen utvärderas av 
revisionsutskottet.  

Extern finansiell information
I enlighet med den policy för Investor Rela-
tions, som årligen fastställs av styrelsen, lämnar 
bolaget finansiell information i form av delårs-
rapporter, bokslutsrapport, årsredovisning samt 
pressmeddelande i samband med större order 
eller andra väsentliga händelser. Informations-
givningen följer de krav som anges i NASDAQ 
OMX Stockholms regelverk. I samband med 
delårsrapporter och bokslutsrapport hålls pre-
sentationer för analytiker, investerare och me-
dia. Företagsledningen träffar analytiker och 
investerare. 

Styrelsen har antagit en kommunikations-
policy, där det fastställs hur kommunikationen 
ska ske och vilka som företräder bolaget. 

Information som distribueras genom press-
meddelanden finns även på bolagets hemsida, 
liksom annan information som bedöms vara 
värdefull för bolagets intressenter.

Styrelse och utskott 2012 
Utskott Närvaro3)

Namn Invald Beroende1) Aktieinnehav
Revisions- 

utskott
Ersättnings- 

utskott
Styrelse- 

möten
Revisions- 

utskott
Ersättnings- 

utskott

Patrik Tigerschiöld, ordförande 2009 ja – ordf 15/15 2/2 2/2

Anders Jonsson 2011 nej 20 000 x 13/15 3/3

Magnus Lindquist 2007 nej – ordf 13/15 5/5

Katarina Bonde 2010 nej 2 000 x 15/15 5/5

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist2) 2012 nej 10 000 x 8/9 2/2

Eva Lindqvist2) 2012 nej – x 7/9 2/3

1) Oberoende enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning
2) Ledamöter sedan årsstämman 2012
3) Närvaro per ledamot i förhållande till antalet möten sedan tillträde
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Styrelsens rapport avser den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen för 
koncernen. Den interna kontrollen innehåller 
processer och metoder för att säkerställa riktig-
heten i den finansiella rapporteringen och på-
verkas av styrelsen, företagets ledning och andra 
anställda. Micronic Mydata beskriver den in-
terna kontrollen utifrån kontrollmiljö, riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning.  

Kontrollmiljö
Basen för en god kontrollmiljö utgörs av organi-
sation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, 
uttryckta i policys och riktlinjer. Gemensamma 
värderingar skapar samsyn och stärker den in-
terna kontrollen. Utveckling, inköp och pro-
duktion bedrivs till största delen i Sverige, vars 
verksamhet är ISO-certifierad. 

Styrande dokument har upprättats i form 
av arbetsordning för styrelsen och utskotten 
samt instruktion för verkställande direktören. 
Styrelsen fastställer vissa policys och instruk-
tioner, bland andra attestinstruktionen. En 
stark ekonomi- och controllerfunktion stöttar 
organisationen i effektivisering av verksamhe-
terna. Utvärderingen av den interna kontrollen 
inom koncernen följer en plan som årligen 
godkänns av revisionsutskottet. 

Ansvaret för att skapa processer med hög 
grad av  intern kontroll ligger på respektive 
avdelningschef.

Riskbedömning
Bolaget har en process för riskbedömning för 
att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt 
för hanteras inom de ramar som fastställs av sty-
relsen. Affärsprocesser utvärderas med avseende 
på effektivitet och risk. Risker för felaktigheter i 
den finansiella rapporteringen identifieras. 

De mest kritiska affärsprocesserna, och de 
största värdena, finns i den svenska verksam-
heten. Årligen görs en övergripande riskbe-
dömning, baserad på större balans- och resul-
tatposter. Riskerna graderas och kopplas till 
processer. Processer som bedömts som väsent-
liga omfattar utveckling, inköp, tillverkning, 
försäljning, installation samt stödprocesser 
som bokslut och IT. Även processerna för utbe-
talningar samt administration av löner och 
pensioner bedöms vara kritiska och omfattas 

av utvärdering. Risker för väsentliga fel eller 
brister i den finansiella rapporteringen rappor-
teras till revisionsutskottet. En genomgång av 
riskområden ur ett bredare perspektiv görs i 
styrelsen i samband med det årliga 
strategiarbetet.

Kontrollaktiviteter
Risker avseende den finansiella rapporteringen 
ska hanteras genom effektiva kontroller. Väsent-
liga processer dokumenteras och utvärderas för 
att förbättra effektiviteten i kontrollsystemen.  
I kontrollstrukturen ingår fastställda befogenhe-
ter, arbetsfördelning samt ledningens löpande 
genomgång av finansiell information. Kon-
trollaktiviter kan vara både automatiserade,  
som till exempel behörighetsstrukturer i IT- 
systemen, och manuella, som till exempel 
dubbla kontroller vid utbetalningar. Återkom-
mande analyser av resultat kompletterar dagliga 
kontroller.

Information och kommunikation
Styrelse och ledning har fastställt informations- 
och kommunikationsvägar för att säkerställa 
fullständighet och riktighet i den finansiella rap-
porteringen. Styrande dokument, som policys, 
riktlinjer och instruktioner finns tillgängliga ge-
nom ett kvalitetssystem. Under 2012 har ett 
större arbete påbörjats för att ytterligare ut-
veckla analysverktyg och informationssystem.

Personal från huvudkontoret besöker regel-
bundet dotterbolagen. Vid dessa besök genom-
förs bland annat validering av bolagens självut-
värdering, analyser av resultatutveckling, ge-
nomgång av processer och interna kontroller 
samt stickprovskontroller av att kontrollerna 
fungerar som det är avsett. 

Under 2012 har en global attestinstruktion 
utformats, liksom tydliga och enhetliga rikt-
linjer avseende till exempel dualitetskontroller 
i samtliga koncernbolag.  

Uppföljning
Styrelsen har fastställt att uppföljning av den in-
terna kontrollen ska göras genom självutvärde-
ring. Efter riskbedömning baserad på resultat- 
och balansräkning fastställs vilka processer som 
ska utvärderas. Processflödet dokumenteras och 
processens effektivitet bedöms utifrån identifie-
rade risker och kontroller. Självutvärdering 

innebär att personal inom respektive verksam-
het utvärderar processen. Arbetssättet involverar 
medarbetare och ökar förståelsen för betydelsen 
av intern kontroll. Ansvaret för att utveckla pro-
cesser ligger inom respektive enhet. 

På uppdrag av styrelsen görs varje år även 
en extern utvärdering av någon eller några pro-
cesser. Under 2012 har den externa gransk-
ningen bestått av uppföljning av tidigare års 
genomgångar av IT-processerna och en ge-
nomgång av rutinen för löneadministration 
med fokus på automatiska kontroller. 

Under 2012 har företaget fokuserat på den 
interna kontrollmiljön inom den internationel-
la verksamheten genom besök vid flera av dot-
terbolagen. Syftet med besöken hos dotterbola-
gen är att gå igenom kontrollmiljön, identifiera 
riskområden samt att säkerställa gemensamma 
regler avseende kontrollfrågor. Vid personal-
förändringar inom ekonomifunktioner är det 
väsentligt att säkerställa kontinuitet avseende 
intern kontroll. 

Under 2012 har affärssystemet implemente-
rats i ytterligare ett utländskt dotterbolag, vil-
ket ökar möjligheterna till uppföljning och 
kontroll och borgar för enhetlighet i redo- 
visningen.

Revisionsutskottet följer internkontrollar-
betet. Revisionsutskottet har löpande kontakt 
med den externa revisorn, vilket bidrar till sty-
relsens samlade bild av den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen. 

Planerade aktiviteter 

Under 2013 ska genomgången av de utländska 
dotterbolagens kontrollmiljö fortsätta. Utvärde-
ringen av någon eller några affärsprocesser ska 
uppdateras, genom självutvärdering eller genom 
extern bedömning. En mer detaljerad plan för 
hur internkontrollarbetet ska bedrivas under 
2013 presenteras för revisionsutskottet för 
godkännande.

Uttalande
Mot bakgrund av koncernens struktur samt 
hanteringen av risker i processer i enlighet med 
ovan, har styrelsen i nuläget inte bedömt att det 
föreligger behov att införa en särskild gransk-
ningsfunktion – internrevision.

Intern kontroll-rapport avseende den  
finansiella  rapporteringen




