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Bolagsstyrning
ASSA ABLOY är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i
Stockholm, Sverige, vars aktie av serie B är noterad på N
 asdaq
Stockholm.
Till grund för styrningen av ASSA ABLOY ligger den
svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq
Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för
bolagsstyrning, liksom andra tillämpliga externa lagar och
regler samt interna regelverk.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av
ASSA ABLOYs tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.
Bolagsstyrningsrapporten är granskad av ASSA ABLOYs
revisor.
ASSA ABLOY verkar för att verksamheten ska generera
god långsiktig avkastning för aktieägare och andra intressenter. En effektiv bolagsstyrning inom ASSA ABLOY kan sammanfattas i ett antal samverkande komponenter som
beskrivs nedan.

Bolagsstyrningsstruktur
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Viktiga externa regelverk
• Svensk aktiebolagslag
• Årsredovisningslag
• Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
• Svensk kod för bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se)

Aktieägare
Vid utgången av 2018 hade ASSA ABLOY 31 143 aktieägare (33 811). ASSA ABLOYs huvudägare är Investment AB
Latour (9,5 procent av aktiekapitalet och 29,5 procent av rösterna) samt Melker Schörling AB (3,4 procent av aktiekapitalet och 11,1 procent av rösterna). Utländska aktieägares ägar
andel uppgick till 70,5 procent (66,6) av aktiekapitalet och
48,1 procent (45,4) av rösterna. De tio största aktieägarna
representerade motsvarande 36,9 procent (40,3) av aktie
kapitalet och 56,9 procent (59,3) av rösterna. För ytterligare
information om aktieägare, se sidan 109.
I ASSA ABLOYs bolagsordning finns ett hembudsförbehåll
för ägare av aktier av serie A avseende aktier av serie A. Ett
aktieägaravtal som bland annat innehåller en överenskommelse om förköpsrätt vid någondera parts avyttring av aktier
av serie A finns mellan Gustaf Douglas, Melker Schörling och
till dem närstående bolag. Styrelsen för ASSA ABLOY känner
därutöver inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i ASSA ABLOY.
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Viktiga interna regelverk
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• Finanspolicy
• Redovisningsmanual
• Kommunikationspolicy
• Insiderpolicy
• Processer för internkontroll
• Uppförandekod samt policy mot korruption

Aktiekapital och rösträtt
ASSA ABLOYs aktiekapital uppgick vid utgången av 2018 till
370 858 778 SEK fördelat på totalt 1 112 576 334 aktier, varav
57 525 969 aktier av serie A och 1 055 050 365 aktier av serie
B. Det totala antalet röster uppgick till 1 630 310 055 där en
aktie av serie A motsvarar tio röster och en aktie av serie B en
röst. Samtliga aktier har ett kvotvärde om cirka 0,33 SEK och
lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.
Återköp av egna aktier
Sedan 2010 har styrelsen begärt och fått mandat av års
stämman att köpa tillbaka och överlåta egna aktier av serie B.
Syftet har bland annat varit att kunna säkra bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktiesparprogram (LTI). Årsstämman 2018 gav styrelsen bemyndigande
att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst
så många aktier av serie B att ASSA ABLOY efter varje förvärv
innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget.
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Totalt 1 800 000 (1 800 000) aktier av serie B innehas av
ASSA ABLOY efter återköp. Dessa aktier utgör cirka 0,2 procent (0,2) av aktiekapitalet och varje aktie har ett kvotvärde
om cirka 0,33 SEK. Köpeskillingen uppgick till 103 MSEK
(103). Inga återköp av aktier genomfördes under 2018.
Aktien och utdelningspolicy
ASSA ABLOYs aktie av serie B är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-listan. ASSA ABLOYs börsvärde uppgick vid
utgången av 2018 till 175 954 MSEK, beräknat på både aktier
av serie A och serie B. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska motsvara 33–50 procent av resultatet
efter schablonskatt, dock alltid med beaktande av
ASSA ABLOYs långsiktiga finansieringsbehov.
Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i ASSA ABLOYs ange
lägenheter utövas vid bolagsstämman. Aktieägare som är
registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är
anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud. Beslut vid bolagsstämman fattas
normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver
dock aktiebolagslagen att ett förslag ska biträdas av en högre
majoritet. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende
behandlat på bolagsstämman kan begära detta hos
ASSA ABLOYs styrelse under särskild adress som publiceras
på bolagets hemsida i god tid före stämman.
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskaps
årets utgång. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland
annat utdelning, fastställande av resultat- och balansräkning,
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt fastställande
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och
arvode till styrelse och revisor. Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om ASSA ABLOYs
revisor eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.
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Årsstämma 2018
Vid årsstämman i april 2018 deltog aktieägare som representerade 52,7 procent av aktiekapitalet och 67,8 procent av
rösterna.
Årsstämman beslutade bland annat om följande.
• Utdelning om 3,30 SEK per aktie.
• Omval av Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson,
Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Sofia Schörling Högberg och
Jan Svensson till styrelseledamöter samt nyval av Lena
Olving som styrelseledamot. Omval av Lars Renström
som styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice
ordförande.
• Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
till bolagets revisor.
• Ersättning till styrelsen.
• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• Bemyndigande till styrelsen om återköp och överlåtelser
av egna aktier av serie B.
• Ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2018).
• Instruktioner för att utse valberedning och dess arbete.
För ytterligare information om årsstämman, inklusive
protokoll, se www.assaabloy.com.
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Valberedning
Enligt de instruktioner som antogs för valberedningen på årsstämman 2018 ska valberedningen utgöras av
representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året före årsstämman som önskar
delta i valberedningen.
Inför årsstämman 2019 utgörs valberedningen av Carl
Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker
Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson
(Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och
AMF fonder). Carl Douglas är valberedningens ordförande.
Carl Douglas är även vice ordförande i ASSA ABLOYs styrelse.
Valberedningen avviker därmed från Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller att styrelsens vice ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är
att de större aktieägarna anser att det är viktigt att representanten för den största aktieägaren är valberedningens ord
förande.
Om aktieägarstrukturen förändras kan valberedningens
sammansättning ändras för att återspegla detta.
Valberedningen har till uppgift att på aktieägarnas uppdrag lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode
med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och
övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode
för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. Revisionsutskottet biträder
valberedningen i arbetet med förslag till val av revisor.
Inför årsstämman 2019 gör valberedningen en bedömning
av huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av
bolagets nuvarande situation och framtida inriktning. Den
årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete är en del av
underlaget för denna bedömning. Vidare tillämpar valberedningen ASSA ABLOYs mångfaldspolicy för styrelsen, vilken
utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vid framtagande av förslag till val av styrelse. Sökandet efter lämpliga styrelseledamöter pågår kontinuerligt under året och förslag till
nya ledamöter sker i varje enskilt fall med utgångspunkt i en av
valberedningen fastställd kravprofil.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen
kan göra detta via e-post till:
nominationcommittee@assaabloy.com.
Valberedningens förslag till årsstämman 2019 offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman som
beräknas publiceras omkring den 21 mars 2019.
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Styrelse
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon
cernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen
av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om
koncernens övergripande mål, strategier, väsentliga policyer,
förvärv och avyttringar samt investeringar av större betydelse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis
överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgränsen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt
en i styrelsen överenskommen strategi. S tyrelsen godkänner
årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning och
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare till årsstämman samt fattar beslut rörande koncernens finansiella
struktur.
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Bolagsstyrning
Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att
fortlöpande:
• tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga VD,
• godkänna VD:s väsentliga uppdrag utanför bolaget,
• fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande
i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värde
skapande förmåga,
• se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning
och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för
bolaget som dess verksamhet är förknippad med,
• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för
bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna
riktlinjer, samt
• säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av
öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbetsordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete
och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbetsordningen inkluderar VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner
till ersättningsutskott och revisionsutskott.
I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord
förande. Ordförande ska, förutom att organisera och leda
styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter
med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, samråda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor
som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfredsställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs
samt att styrelsens arbete årligen utvärderas.
Styrelsen har minst fyra ordinarie sammanträden samt ett
konstituerande sammanträde per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter
hålls alltid ordinarie styrelsesammanträde. Minst en gång
årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksam
heter, kombinerat med ett styrelsesammanträde. Därutöver
hålls extra styrelsesammanträden vid behov. Samtliga sammanträden följer en godkänd dagordning. Inför varje sammanträde tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive
dokumentation, till samtliga styrelseledamöter.
Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen
vid det konstituerande styrelsesammanträdet.

ÖVERSIKT STYRELSENS
ARBETE SAMT UTSKOTTSMÖTEN 2018

Januari

Ordinarie styrelsesammanträde
Helårsbokslut
Vinstdisposition
Godkännande årsredovisning
Slutlig revisionsrapport
Förslag årsstämman
Utvärdering koncernledningen
Förvärv

Revisionsutskottsmöte

Mars

Extra styrelsesammanträde
Kallelse årsstämma

Vid de ordinarie styrelsesammanträdena har VD även redogjort för koncernens
resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen.
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Styrelsens arbete under 2018
Styrelsen har under året hållit tio sammanträden. Vid de
ordinarie styrelsesammanträdena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter
för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har
förvärv och avyttringar behandlats.
Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året
omfattar nedskrivning av goodwill och övriga immateriella
tillgångar samt rörelsetillgångar i den kinesiska verksamheten i divisionen Asia Pacific. Därutöver har styrelsen behandlat ett antal förvärv bland annat av HKC , Crossmatch och
Luxer One samt avyttring av den amerikanska trädörrsverksamheten inom divisionen Americas, bestående av de två
bolagen Graham Wood Doors och Maiman Company, till
Masonite. Styrelsen genomförde under året även fördjupade
genomgångar av koncernens verksamheter inom divisionen
Global Technologies affärsenhet HID Global, divisionen
Entrance Systems och divisionen Asia Pacific samt besökte

Ordinarie styrelsesammanträde
Delårsrapport första kvartalet
Förvärv
Presentation HID Global

Februari

Ersättningsutskottsmöte

Styrelsens sammansättning
Styrelsen väljs årligen vid årsstämman för tiden intill slutet
av nästa årsstämma och ska enligt bolagsordningen bestå av
lägst sex och högst tio stämmovalda ledamöter. Två av ledamöterna utses av arbetstagarorganisationerna i enlighet
med svensk lag. Arbetstagarorganisationerna utser även två
suppleanter. Styrelsen har sedan årsstämman 2018 bestått
av åtta stämmovalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Ingen av styrelsens ledamöter ingår i koncern
ledningen.
ASSA ABLOYs mångfaldspolicy som tillämpas avseende
bolagets styrelse, utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av
mångsidighet och bredd avseende de stämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Under 2018 har valberedningen beaktat mångfaldspolicyn vid framtagandet av sitt
förslag till val av styrelseledamöter inför årsstämman. Efter
valet vid årsstämman 2018 är fyra av åtta stämmovalda styrelseledamöter kvinnor. Vidare har det under året gjorts fördjupade genomgångar av utvalda divisioners verksamheter
i syfte att bland annat bredda styrelsens kompetens inom
ASSA ABLOY. Styrelsen genomförde även en utbildning hos
koncernens gemensamma utvecklingscenter, Shared Technologies, för att få ytterligare förståelse för ASSA ABLOYs nya
tekniska lösningar.

April

Maj

Juni

Revisionsutskottsmöte
Konstituerande styrelsesammanträde
Val utskottsledamöter
Fastställande styrelsens arbetsordning och väsentliga policyer
Firmateckning
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divisionen EMEAs verksamhet i Albstadt och Berlin, Tyskland.
En översikt över styrelsens arbete framgår av tidslinjen på
sidorna 50–51.
En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av
en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar
individuellt. En sammanfattning av resultatet av enkäten
presenteras för styrelsen. De styrelseledamöter som önskar
får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat.
Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet
av styrelseutvärderingen för valberedningen.
Ersättningsutskott
Under 2018 har ersättningsutskottet utgjorts av
Lars Renström (ordförande) och Jan Svensson.
Ersättningsutskottet har till uppgift att utarbeta de rikt
linjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslår årsstämman att besluta om. Styrelsens förslag
till riktlinjer inför årsstämman 2019 framgår av sidan 57.
Ersättningsutskottet bereder, förhandlar och utvärderar
även frågor rörande lön, bonus, pension, avgångsvederlag
och incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet har inte någon beslutsbefogenhet.
Utskottet har under 2018 haft två möten. Ersättnings
utskottet har bland annat berett förslag till ersättning till
koncernledningen, utvärderat befintliga incitamentsprogram och berett förslaget till nytt långsiktigt aktiesparprogram. Möten i ersättningsutskottet protokollförs, bifogas
styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsesammanträdena.
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Revisionsutskott
Under 2018 har revisionsutskottet utgjorts
av Jan Svensson (ordförande), Birgitta Klasén och Sofia
Schörling Högberg.
I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att kontinu
erligt övervaka och kvalitetssäkra ASSA ABLOYs finansiella
rapportering. En löpande dialog förs med bolagets revisor
bland annat angående revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ansvarar vidare för att utvärdera
revisionsinsatsen och hålla sig informerat om resultatet av
Revisorsinspektionens k valitetskontroll av revisorn samt att
informera bolagets styrelse om resultatet av utvärderingen.
Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja val
beredningen med förslag vid val av revisor. Vidare ska revisionsutskottet granska och övervaka revisorns opartiskhet
och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjäns-
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ter. Revisionsutskottet fastställer riktlinjer för upphandling
av andra tjänster än revisorstjänster från bolagets revisor,
men i övrigt har utskottet ingen beslutsbefogenhet.
Utskottet har under 2018 haft fyra möten. Även bolagets
revisor och representanter från företagsledningen deltog vid
dessa sammanträden. Viktigare frågor som revisionsutskottet behandlat under året inbegriper intern kontroll, bokslutsoch värderingsfrågor, skattefrågor, försäkrings- och risk
managementfrågor samt legala riskområden. Möten i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och
avrapporteras muntligen vid styrelsesammanträdena.
Ersättning till styrelsen
Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till
styrelseledamöterna. Årsstämman 2018 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om
6 780 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat)
att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 100 000
SEK till ordföranden, 900 000 SEK till vice ordföranden samt
630 000 SEK till envar av övriga av årsstämman valda leda
möter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden
för revisionsutskottet erhålla 275 000 SEK, ordföranden för
ersättningsutskottet 150 000 SEK, ledamöter av revisions
utskottet (förutom ordföranden) 200 000 SEK vardera samt
ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden)
75 000 SEK vardera.
Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har
inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till
arbetstagarrepresentanter utgår inga styrelsearvoden. För
ytterligare information om arvode till styrelsens ledamöter
för 2018, se not 33.
Närvaro 2018, styrelse och utskott
Styrelseledamöter
Lars Renström
Carl Douglas
Ulf Ewaldsson
Eva Karlsson
Birgitta Klasén
Eva Lindqvist
Johan Molin
Lena Olving
Sofia Schörling Högberg
Jan Svensson
Rune Hjälm
Mats Persson

Styrelse
10/10
9/10
10/10
10/10
10/10
3/3
2/3
7/7
9/10
10/10
9/10
9/10

Revisions
utskott

Ersättningsutskott
2/2

4/4

3/4
4/4

2/2

På grund av tillträde och avgående under 2018 varierar maxantalet sammanträden.

Ordinarie styrelsesammanträde
med verksamhetsbesök
Besök EMEA
Presentation Entrance Systems
Presentation Shared Technologies
Strategi
Förvärv

Ordinarie styrelsesammanträde
Delårsrapport
andra kvartalet
Förvärv

Ordinarie styrelsesammanträde
Delårsrapport tredje kvartalet
Ordinarie styrelsesammanträde
Presentation Asia Pacific
Förvärv
Strukturprogram

Ordinarie styrelsesammanträde
Förvärv

Juli

Extra styrelsesammanträde
Nedskrivning Kina, Asia Pacific

Augusti

September

Oktober

November

December

Ersättningsutskottsmöte
Revisionsutskottsmöte

Revisionsutskottsmöte
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