
Bolagsstyrning 2009 

AB Traction ("Traction") är ett svenskt publikt aktiebolag, vars aktier av serie B är noterade 

på NASDAQ OMX Stockholm. Traction och Traction-koncernen följer den svenska 

aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm, övriga 

tillämpliga lagar och förordningar samt från och med den 1 juli 2008 Svensk kod för 

bolagsstyrning ("Koden"). Till grund för bolagets styrning ligger också bolagsordningen. 

Bolagsordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. 

Tractions bolagsordning finns tillgänglig på Tractions hemsida, traction.se. 

 Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ.  Här beslutar aktieägarna i Traction i 

centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, 

styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till 

bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att 

förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat 

sätt.  

 Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt 

deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen personligen eller 

via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman.  

 Uppgift om tid och ort för årsstämma lämnas på Tractions hemsida senast i samband med 

tredje kvartalsrapporten. Där finns också upplysningar om hur aktieägarna ska förfara för att 

få ett ärende behandlat av stämman. Vid stämman ska verkställande direktören, minst en 

representant från valberedningen samt en revisor närvara. Styrelsens ordförande ska närvara 

och så många av styrelseledamöterna så att styrelsen är beslutsför, om möjligt samtliga 

styrelseledamöter. 

 Valberedning 

Traction har en valberedning som tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder 

stämmans beslut avseende val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt 

arvodering av desamma.  

Valberedningen består av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen 

är ett avsteg från Koden. Anledningen härför är att ägarförhållandena är enkla och 

koncentrerade. På årsstämman 2009 beslutades att valberedningen utgörs av Bengt Stillström 

och Gunnar Lindberg.  

 På hemsidan lämnas uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. 

Valberedningens förslag offentliggörs sedan i samband med kallelsen till årsstämman. 

 Styrelsen  

Vid årsstämman 2009 omvaldes samtliga ledamöter, Petter Stillström, Jan Andersson, Pär 

Sundberg, Jan Kjellman och Bengt Stillström samt nyval av Maria Linde. Bengt Stillström 

utsågs till styrelsens ordförande. Jan Andersson valde i december 2009 att utträda ur Tractions 



styrelse med anledning av  en förment intressekonflikt med sin huvudsakliga uppdragsgivare, 

se pressmeddelande på Tractions hemsida. Beskrivning av styrelseledamöterna finns på sida 

33. 

 Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, 

förvärv, avyttringar och investeringar samt fastställer den finansiella rapporteringen och fattar 

beslut rörande koncernens finansiella struktur. Styrelsen är ansvarig för att det finns en 

tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt att bolagets 

informationsgivning är öppen, korrekt, relevant och tillförlitlig. 

 Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelse och VD 

utvärderas, uppdateras och fastställs årligen. Tractions styrelse har inte inom sig inrättat några 

utskott, utan svarar i sin helhet för alla styrelsefrågor. Styrelsen utvärdera årligen styrelsens 

arbetsformer och effektivitet. Resultatet redovisas i relevanta delar för valberedningen. Minst 

en gång per år utvärderar styrelsen särskilt verkställande direktörens arbete. När denna fråga 

behandlas får ingen från bolagets ledning närvara.  

Styrelsen har fem ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde per år. De 

ordinarie sammanträdena äger rum i samband med avgivande av delårs- eller helårsbokslut 

samt ett separat strategimöte . Därutöver hålls extra styrelsesammanträden vid behov. Inför 

varje möte skickas förslag till dagordning, inklusive dokumentation, ut till samtliga 

styrelseledamöter.  

Under 2009 hölls fem ordinarie sammanträden och ett konstituerande möte i samband med 

årsstämman. På samtliga ordinarie sammanträden behandlades strategiska frågor, bolagets och 

koncernens finansiella ställning och utveckling, den ekonomiska rapporteringen och 

kontrollen, personal- och organisationsfrågor, legala frågor samt utvecklingen på 

finansmarknaden. Vid ett av mötena närvarade bolagets revisor varvid revisionsrapporten 

presenterades. Vid ett möte utvärderades verkställande direktörens arbete, vid ett möte 

utvärderade styrelsen sitt eget arbete och vid ett möte behandlades särskilt bolagets framtida 

strategi och målsättningar. Under 2009 har samtliga beslut varit enhälliga. 

 2009  Närvaro Oberoende 

Ledamot Invald Arvode 

Ordinarie  

styrelsemöten 

Konstituerand

e 

styrelsemöten 

I förhållande 

till bolag och 

ledning 

I förhållande 

till större 

aktieägare 

Bengt Stillström (ordf) 1974 - 5/5 1/1 nej nej 

Jan Andersson* 2005 75 000 4/5 1/1 ja Ja 

Jan Kjellman 2005 75 000 5/5 1/1 ja ja 

Maria Linde 2009 75 000 5/5 1/1 ja ja 

Petter Stillström  1997 -** 5/5 1/1 nej nej 

Pär Sundberg 2005 75 000 5/5 1/1 ja ja 

* Jan Andersson avgick i december 2009. 

** VD uppbär lön, se AB Tractions årsredovisning. 

   



Verkställande direktören 

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens 

verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att 

kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser 

samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen utvärderar 

verkställande direktörens arbete en gång per år vid ett möte där ingen annan från bolagets 

ledning deltar.  

 Ersättningar 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att det för bolagsledningen 

tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även 

erhålla rörlig lön. 

 Inför 2010 föreslås inga principförändringar jämfört med vad som fastställdes för 2009.  

Beslut om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören fattas av 

styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare 

förhandlas och avtalas med verkställande direktören.  

 Revision 

Revisor väljs av bolagsstämman på fyra år. Vid årsstämman 2007 valdes KPMG Bohlins AB 

till revisor, med auktoriserade revisorn Carl Lindgren som huvudansvarig. Carl Lindgren är 

även revisor i Nordea, MTG och Investor. Revisorn granskar AB Tractions årsredovisning, 

koncernredovisning och bok- 

föring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns arvode fastställs 

av bolagsstämman. Vid stämman 2009 fastställdes att arvode till revisorn ska utgå enligt 

godkänd räkning. 

 


