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Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport 2021
Bolagsstyrningen i Bure Equity AB utgår från svensk 
lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt 
Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm. 
Bure tillämpar vidare  reglerna i Svensk kod för bolags
styrning (”Koden”). Reglerna tillämpas successivt i den 
omfattning som föreskrivs i Koden och i den takt råd
givande organ (exempelvis Kollegiet för svensk bolags
styrning) utfärdar uttalanden och rekommendationer i 
specifika frågor rörande Koden. Bure tillämpar Koden och 
redovisar inte några avvikelser från Koden för räken
skapsåret 2021 förutom vad avser bolagets särskilda 
granskningsfunktion (se avsnitt ”Avvikelser från bolags
styrningskoden” nedan). För ytterligare information 
angående bolagsstyrnings frågor som inte behandlas i 
denna bolagsstyrnings rapport hänvisas till www.bure.se.

Aktiekapital
Bure är sedan 1993 noterat på Nasdaq Stockholm. Aktie
kapitalet uppgick till 575,7 Mkr vid årsskiftet fördelat på 
74 146 921 stamaktier. Bolagets stamaktier ger rätt till en 
röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel av 
bolagets tillgångar och berättigar till lika utdelning.

Vid utgången av 2021 hade Bure 59 508 aktieägare enligt 
statistik från Euroclear Sweden. De tio största ägarna 
svarade för 40,4 procent av aktierna. Patrik Tigerschiöld 
med närstående var Bures enskilt största aktieägare med 
10,4 procent av aktierna. Andelen aktier som ägdes av 
fysiska eller juridiska personer utanför Sverige uppgick 
till 23,0 procent. På årsstämman 2021  bemyndigades, 
fram till och med nästa årsstämma, styrelsen att förvärva 

upp till 10 procent av utestående aktier i  bolaget. Inga 
aktier har återköpts efter årsstämman.

Bolagsstämma
Årsstämman är Bures högsta beslutande organ och ska 
sammankallas i Stockholm eller Göteborg en gång om 
året före juni månads utgång. Kallelsen till årsstämma 
ska enligt gällande bolags ordning offentliggöras tidi
gast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och 
till extra bolagsstämma tidigast sex veckor och senast 
tre veckor före stämman. Kallelse ska alltid ske genom 
annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom 
kungörelse i Svenska Dagbladet.

För att få ett ärende behandlat vid en årsstämma ska 
aktie ägaren inkomma med en skriftlig begäran till sty
relsen i så god tid att ärendet kan tas upp i  kallelsen till 
stämman. Bures bolagsordning innehåller inga begräns
ningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan 
avge vid bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är 
registrerade i  Euroclear Swedens aktieägarregister och 
som till bolaget anmält deltag ande i tid har rätt att delta 
i stämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. 
Biträde åt aktieägare får medverka på stämman om 
aktieägare anmäler sådan.

Årsstämman 2021
Årsstämman 2021 ägde rum den 6 maj i Stockholm.  
Årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktie
ägare, ombud samt utomstående. Aktieägarna erbjöds 
möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. 
I röstlängden ingick 106 aktieägare som sammantaget 
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representerade 57,6 procent av rösterna och kapitalet. 
Verkställande direktörens  förinspelade anförande gjordes 
tillgängligt på bolagets hemsida före stämman. Revisorer 
valdes på årsstämman 2021 för en mandatperiod på ett år.

Valberedning 
Den 22 september 2021 offentliggjordes valberedningens 
sammansättning. Valberedningen har tillsatts i enlighet 
med den instruktion för valberedningen som fastställdes 
av Bures årsstämma 2021. Enligt denna instruktion ska 
styrelsens ordförande senast vid utgången av tredje kvar
talet varje år tillse att bolagets tre största aktieägare eller 
ägargrupper erbjuds att vardera utse en ledamot att ingå 
i valberedningen. Om en av de tre aktieägarna avstår från 
att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande 
aktie ägare i ägar andel med uppdrag att utse ledamot i 
valberedningen. Mandatperioden är ett år. Dessutom 
ska styrelsens ordför ande ingå i valberedningen. Ingen 
ersättn  ing utgår för arbetet i valberedningen.

Valberedningen består av:
•  Per Björkman, utsedd av familjen Björkman. 

Per Björkman utsågs av valberedningen till 
valberedningens ordförande.

• Tomas Risbecker, utsedd av AMF Tjänstepension & 
AMF Fonder.

• Patrik Tigerschiöld, utsedd av familjen Tigerschiöld.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman 
lämna förslag till: 
• Val av ordförande på stämman.

•  Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive 
leda möter i bolagets styrelse.

•  Val av och arvode till revisor och revisorssuppleant 
(i förekommande fall).

•  Principer för tillsättande av kommande valberedning.

Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft fem 
protokollförda möten två arbetsmöten samt ett antal 
underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter. 
För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrel
sen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning 
har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och 
sammansättning, vad avser till exempel branscherfaren
het, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. 
En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens 
samm ansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika 
kompetenser och erfarenheter som krävs för Bures lång
siktiga verksamhet. Valberedningen har därutöver också 
beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansätt
ningen. Valberedningen eftersträvar en jämn könsför
delning i styrelsesammansättningen. Valberedningens 
förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen uppgår 
till 50 procent. Valberedningens förslag, redogörelse för 
valberedningens arbete inför årsstämman samt övrig 
information om föreslagna styrelseledamöter, kommer 
att finnas tillgänglig på hemsidan i samband med kal
lelsen till årsstämman.

Styrelsen
Samtliga ledamöter i styrelsen utses av aktieägarna vid 
årsstämman med en mandatperiod från års stämman 
fram till och med slutet av nästa årsstämma. Enligt 
bolagsord  ningen ska Bures styrelse bestå av lägst fem och 
högst nio ledamöter. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ning av bolagets angelägenheter, dock ej i den löpande 
verksamheten. I styrelsens uppgifter ingår att bedöma 
bolagets ekonomiska situation, fortlöpande kontrollera 
arbetet, fastställa en arbetsordning, utse en vd samt ange 
arbetsfördelningen. 

På årsstämman den 6 maj 2021 valdes Patrik Tigerschiöld 
(omval) till ordförande, Carl Björkman (omval), Carsten 
Browall (omval), Bengt Engström (omval), Charlotta 
Falvin (omval) och Sarah McPhee (omval) till leda
möter. Uppgifter om styrelseledamöterna och verk
ställande direktören presenteras i slutet av bolags
styrningsrapporten. Cfo Max Jonson har fullgjort 
 styrelsens sekreterarfunktion. Verkställande direktören 
är inte ledamot av styrelsen. Av  bolagets sex ledamöter är 
fyra oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen 
och till bolagets större aktie ägare, en är oberoende i 
förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende 
till bolagets större aktie ägare och en är beroende i förhål
lande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större 
aktie ägare.

En beskrivning av styrelseleda möternas samt verkställ
ande direktörens aktieinnehav och andra uppdrag redovi
sas i avsnitten Styrelsen och Medarbetare.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete innefattar att utveckla bolagets stra
tegi och affärsplan på ett sådant sätt att aktieägarnas 
intressen långsiktigt tillgodoses på bästa möjliga sätt. 
Styrelsens arbete regleras enligt en arbetsordning, vilken 
fastställdes vid styrelsens konstituerande sammanträde 
den 6 maj 2021. Styrelsens arbete följer en årlig plan 
med fasta beslutspunkter som fastställs i anslutning till 
konstituerande styrelsemöte. Arbetsordningen innebär i 
korthet att styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsens 
arbetsordning innehåller bland annat uppgifter om 
ansvarsfördelningen mellan styrelsen, ordföranden, 
verkställande direktören och styrelsens utskott.

Styrelsen kontrollerar fortlöpande bolagets och koncer
nens ekonomiska situation så att styrelsen kan fullgöra 
den uppföljningsskyldighet som följer av lag, Regelverk 
för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm och god 
styrelsesed. Enligt arbetsordn ingen ska styrelsen ta 
beslut i frågor som inte ingår i den löpande förvaltningen 
eller är av stor betydelse, såsom väsentliga finansiella 
åtaganden och avtal samt betydande förändringar av 
organisationen. 
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Bures styrelse fastställer och dokumenterar årligen 
bolagets mål och strategier. Årligen behandlas dessutom 
marknads frågor, strategifrågor och budget. Styrelsen 
fastställer bolagets finanspolicy, attesträtt, delegerings
ordning och beslutsordning. Styrelsen har upprättat en 
särskild instruktion om ansvar och befogenheter för vd i 
Bure samt får kontinuerligt rapporter och uppdateringar 
om verksamheten från ledningen. Informationsmaterial 
och beslutsunderlag inför styrelse mötena utsänds nor
malt en vecka före varje styrelsemöte. 

Bolagets revisorer deltar minst en gång per år vid 
styrelsemötena för att lämna en redogörelse från årets 
revision samt ge sin syn på bolagets interna kontroll
system. Revisorerna rapporterar sina iakttagelser från 
årets granskning direkt till styrelsen. Minst en gång per 
år träffar revisorn styrelsen utan närvaro från någon i 
bolagsledningen.

Styrelsens arbete under 2021
Enligt arbetsordningen sammanträder styrelsen minst 
sex gånger per år samt därutöver vid behov. Under det 
gångna verksamhetsåret hade styrelsen fjorton möten 
varav åtta ordinarie möten, ett konstituerande möte och 
fem extra möten. Se styrelsenärvaro i tabell nedan.

Viktigare frågor som behandlades under verksamhetsåret 
var bland annat:
• Ekonomisk uppföljning av verksamheten
• Diskussioner och beslut avseende portföljen
• Beredning av utdelningsförslag
• Utveckling av bolagets strategiska inriktning
• Mandat för återköp av egna aktier
• Revisions, placerings och ersättningsutskotts

ärenden, som beskrivs under ”Utskottsarbete” nedan.

Bolagets revisor har medverkat i två styrelsemöten, 
delvis utan att representanter från bolagsledningen varit 
närvarande.

Det totala styrelsearvodet i Bure Equity AB enligt beslut 
på årsstämman 2021 är 3 725 000 kr, varav styrelsens 
ordförande erhåller 2 100 000 kr.

Utvärdering av styrelsen
Styrelsens arbete utvärderas regelbundet, antingen 
genom extern utvärdering eller genom självutvärdering. 
Den senaste utvärderingen genomfördes 2020. I utvär
deringen gav ledamöterna sin syn på arbetsformer, 

styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters 
insatser i styrelsensarbete i syfte att utveckla styrel
searbetet samt förse valberedningen med ett relevant 
beslutsunderlag.

Utskottsarbete
I styrelsens arbetsordning ingår instruktioner för 
revisions utskott, ersättningsutskott och placerings
utskott. Revisions utskottets och ersättningsutskottets 
arbete fullgörs av hela styrelsen.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ansvarar för frågor om revision, intern 
kontroll och genomgång av bokslut och delårsrapporter. 
Utskottet ska även utvärdera revisorernas arbete samt 
förbereda för val av nya revisorer när det är aktuellt. 
Revisionsutskottet har sammanträtt med bolagets revisor 
vid två tillfällen under året.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningar 
i form av lön, pensioner och bonus eller andra anställ
ningsvillkor för vd och personal som rapporterar direkt 
till vd. Beslut om principer för ersättningar till vd och 
bolagsledningen fastställdes på årsstämman 6 maj 2021.

Placeringsutskott
För att aktivt förvalta Bures likvida medel och kort
frist iga placeringar har styrelsen tillsatt ett placerings
utskott. Placeringsutskottets huvudansvar är att 
fortlöpande utvärdera förvaltningen av placeringarna 
med hänsyn till risk och avkastning. I placerings
utskottet ingår Patrik Tigerschiöld, Sarah McPhee 
samt  verkställ ande direktör  Henrik Blomquist. 
Placeringsutskottets mandat regleras av bolagets 
finanspolicy. Under det gångna verksamhetsåret hade 
placeringsutskottet inte hållit något möte.

Principer för ersättning till  
ledande befattningshavare
Årsstämman fastställer principer för ersättning till 
ledande befattningshavare. Förslag tas fram av ersätt
ningsutskottet. Huvudprincipen är att erbjuda mark
nadsmässiga ersättningar och  anställningsvillkor. 
Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig 
lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. En redo
görelse för de principer som gällt under 2021 finns i 

Närvaro vid styrelsemöten under 2020 Styrelsemöten Ersättning, tkr Innehav aktier

Patrik Tigerschiöld, ordförande 14/14 2 100 7 733 405 

Carl Björkman 14/14 325 2 945 412

Carsten Browall 14/14 325 3 000

Bengt Engström 14/14 325 7 000

Charlotta Falvin 14/14 325 0

Sarah McPhee 14/14 325 11 500
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förvaltningsberättelsen. Information om ersättningen 
till verkställande direktören samt övriga ledande 
befattnings havare under 2021 redogörs i not 30.

Finansiell rapportering 
Bures redovisning är baserad på lagar, förordningar, reg
ler, avtal och rekommendationer som gäller för noterade 
bolag på Nasdaq Stockholm. En närmare beskrivning av 
redovisningsprinciperna finns i not 1 i årsredovisningen. 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 ingår 
vidare i årsredovisningen. Styrelsen utvärderar löpande 
att ekonomi- och finansorganisationen är rätt dimensio
nerad och har tillräckligt med resurser.

Moderbolaget ger varje år ut instruktioner om vilken 
information som ska rapporteras från dotterbola
gen samt övriga portföljbolag. I informationen ingår 
bland annat resultat och balansräkningar, kassa
flödesanalyser samt viktiga nyckeltal. Vid årsboks
lut rapporteras ett mer omfattande rapport paket av 
dotterbolagen. Rapporteringen sker i ett gemensamt 
koncernredovisnings system.

I enlighet med de krav som anges i noteringsavtalet med 
 Nasdaq Stockholm rapporterar bolaget  finansiell infor
mation i form av delårsrapporter, boksluts kommuniké, 
 årsredovisning samt pressmeddelande i samband med 
väsentliga händelser.

Avvikelser från bolagsstyrningskoden
Enligt Kodens bestämmelser punkt 7.3 ska styrelsen 
årligen utvärdera behovet av en särskild gransknings
funktion (internrevision). Styrelsens uppfattning är att 
det för närvarande inte föreligger något behov av en 
sådan funktion i verksamheten. Det finns instrukt ioner 
och det sker en löpande utvärdering av organisationen för 
att tillse att ansvariga har kompetens och resurser för att 
fullgöra arbetet med framtagandet av finansiella rappor
ter. I portfölj bolagens styrelser finns Bure representerat 
via bolagsansvarig för innehavet. Beroende på ägar andel 
finns även möjlighet att utse mer än en ledamot som 
representerar Bure.

Bures innehav finns idag representerade i olika branscher 
med geografisk spridning. Därför bedöms det lämpligare 
att besluta för varje enskilt innehav separat än att inrätta 
en internrevision på koncernnivå. Behovet att införa en 
internrevisionsfunktion för moderbolaget måste därför 
betraktas som litet.

Information om revisorer
Revisionsbolaget  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
(”PwC”) är utsedda till revisorer i Bure. PwC har utsett 
Magnus Svensson Henryson, 52 år, till huvudansvarig 
revisor. Magnus är utöver revisor i Bure Equity AB även 
revisor i bland annat Sandvik. För information om ersätt
ningar till PwC, se not 7.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen 
för räkenskapsåret 2021
Styrelsen ansvarar enligt den svenska Aktiebolags lagen 
och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kon
trollen. Denna beskrivning har  upprättats i enlighet med 
Svensk kod för bolags styrning, punkt 7.4 och är därmed 
avgränsad till intern  kontroll avseende den finansiella 
rapporter ingen. Denna beskrivning utgör inte del av de 
formella årsredovisningshandlingarna. 

Kontrollmiljö
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkstäl
lande direktören säkerställs en tydlig roll och ansvars
fördelning till gagn för en effektiv hantering av verk
samhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal 
grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den 
interna kontrollen, bland annat markerar styrelsen vikten 
av att det finns tydliga och dokumenterade instruktio
ner och policyer i såväl moder bolag som dotterbolag. 
Bolagsledningen  rapporterar regelbundet till styrelsen 
utifrån fastställda rutiner. Bolagsledningen ansvarar för 
det system av interna  kontroller som krävs för att hantera 
väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår 
bland annat riktlinjer för olika befatt  n ingshavare för att 
de ska förstå och inse betydelsen av sina respektive roller 
för upprätthållandet av god intern kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av risken 
för fel i den finansiella rapporteringen i vilken man har 
identifierat ett antal områden där risken för väsentliga fel 
är förhöjd. Särskild vikt har lagts vid att utforma kontroller 
för att förebygga och upptäcka brister på dessa områden. 
Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande.

Information och kommunikation
Väsentliga riktlinjer, manualer med mera, av betydelse 
för den finansiella rapporteringen uppdateras och kom
municeras till berörda medarbetare löpande. Det finns 
såväl formella som informella informationskan aler till 
bolagsledningen och styrelsen för väsentlig information 
från medarbetarna. För extern kommunik ation finns 
riktlinjer som säkerställer att bolaget lever upp till högst 
ställda krav på korrekt information till marknaden.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat 
att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella 
brister och förslag till åtgärder som  framkommit vid den 
interna och externa revisionen. 

 
Stockholm den 4 april 2022 

Styrelsen Bure Equity AB (publ)   


