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Bolagsstyrningsrapport 2016

Ahlsell AB är ett svenskt publikt bolag 
med organisationsnummer 556882-8916. 
Ahlsell har sitt säte i Stockholm och är 
noterat på Nasdaq Stockholm. Denna 
bolagsstyrningsrapport är en del av bola-
gets förvaltningsberättelse och avser både 
moderbolaget Ahlsell AB och Ahlsellkon-
cernen. 

Externa styrinstrument
De externa styrinstrumenten sätter 
ramarna för Ahlsells bolagsstyrning och 
utgörs av Aktiebolagslagen, Årsredovis-
ningslagen, andra relevanta lagar samt 
Nasdaq Stockholms regelverk för emit-
tenter och Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden).

Interna styrinstrument
Det viktigaste interna styrinstrumentet 
utgörs av den av bolagsstämman fast-
ställda bolagsordningen. Därefter följer 
styrelsens, inklusive styrelseutskottens, 
arbetsordning, instruktion till verkställande 
direktören, affärsplan och budget samt ett 
antal policyer, riktlinjer och instruktioner 
som är bindande för hela verksamheten. 

Samtliga policyer revideras av styrelsen 
årligen. Därutöver arbetar koncernen aktivt 
med bolagets Uppförandekod. Utländska 
dotterbolag tillämpar de lagar och förord-
ningar som är gällande i aktuellt land, men 
tillser även att koncernens riktlinjer för styr-
ning och kontroll följs. 

Uppfyllelse av Svensk kod  
för bolagsstyrning 
Ahlsell noterades den 28 oktober 2016, 
och har sedan dess tillämpat Koden med 
undantag för följande punkt:

Avvikelse från Koden 2.5
Enligt Koden ska valberedningens sam-
mansättning offentliggöras i god tid, dock 
senast sex månader före årsstämman. 

Förklaring 
Enligt valberedningens instruktion baseras 
valberedningens sammansättning på aktie-
ägarstatistiken per den sista bankdagen 
i augusti och ska offentliggöras senast 
sex månader före årsstämman. Eftersom 
Ahlsell AB noterades först den 28 oktober 
2016 ska valberedningens sammansätt-
ning till årsstämman 2017 istället baseras 

Ahlsells bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god risk-
kontroll och en sund företagskultur. Bra bolagsstyrning leder till effektivt beslutsfattande 
och ökar våra möjligheter att utveckla affären. Med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan 
lednings-  och kontrollorganen samt transparens gentemot ägare och kapitalmarknad skapas 
förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägande. 

på aktieägarstatistiken per 31 december 
2016 och kommer därmed inte att kom-
municeras sex månader före årsstämman 
vilket är en avvikelse från Koden. 

Styrning och organisationsstruktur
Styrning, ledning och kontroll fördelas mel-
lan aktieägarna på årsstämman, styrelsen 
och verkställande direktören i enlighet med 
nedan styrmodell. 

Aktieägare
Ahlsell är noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan 28 oktober 2016. Antalet utestå-
ende aktier 31 december 2016 uppgår till 
436 302 187. Samtliga aktier ger lika röst-
rätt och andel i bolagets vinst och kapital. 
Största ägare vid samma tidpunkt var  
Keravel S.a.r.l. som ägde 60,4 procent av 
antalet aktier och röster i Ahlsell. Något inne-
hav av egna aktier fanns ej vid årets slut.

Huvudaktieägaren har åtagit sig att 
inte sälja sitt innehav inom 180 dagar från 
noteringstillfället. För aktieägande styrelse-
ledamöter och vissa aktieägande anställda, 
inklusive ledande befattningshavare är 
inlåsningsperioden 365 dagar. Undantag 
kan medges av (i) Goldman Sachs och 
Nordea eller (ii) en majoritet av Joint Global 
Coordinators. 

Utöver ovanstående finns det inga 
begränsningar avseende aktieägarnas rät-
tigheter i bolagsordning eller, så vitt är känt 
för bolaget, i aktieägaravtal.

Års- och bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta 
beslutande organ där aktieägarna beslutar 
om bolagets bolagsordning och styrning. 
Årsstämman ska hållas inom sex månader 
från räkenskapsårets utgång. 

Ahlsells bolagsordning saknar särskilda 
bestämmelser om tillsättande och entle-
digande av styrelseledamöter samt om 
ändring av bolagsordningen. Den har heller 
inga bestämmelser som begränsar aktie-
ägarnas rätt att utöva sina rättigheter vid 
årsstämman.

Utöver årsstämman kan extra bolags-
stämmor sammankallas på initiativ av 
styrelsen. 

Vid årsstämman ska styrelsens ord-
förande, samtliga styrelsemedlemmar 
och verkställande direktör samt minst en 
ledamot i valberedningen och revisor delta.  
Vid extra bolagsstämmor ska styrelsens 
ordförande, så många styrelseledamöter 
som möjligt och verkställande direktören 
närvara.

Kallelse och övrig information inför 
års- eller bolagsstämma ska annonseras i 
Post- och Inrikes Tidningar och publiceras 
på Ahlsells webbplats. Ett meddelande om 
att kallelse till mötet har skett ska samtidigt 
annonseras i Svenska Dagbladet.

På www.ahlsell.com under rubriken 
Bolagsstyrning publiceras också protokoll, 
vd:s anförande och övriga dokument i 
enlighet med Koden. 

Aktieägare utgör årsstämman och utser valberedning

Valberedning Årsstämman

Sverige Norge Finland Danmark Övriga

Vd och koncernledning

Styrelsen

Revisionsutskott | Ersättningsutskott

Revisorer
Granskar verksamheten  

med fokus på finansiell information.

Externa styrinstrument
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och andra 

relevanta lagar samt Nasdaq Stockholms regelverk för 
emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Interna styrinstrument
Bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktion 
till verkställande direktören, affärsplan och budget samt 

ett antal policyer och instruktioner.

Väljer/Utser Informerar/rapporterar
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Valberedningen
Valberedningens huvudsakliga uppgifter 
är att lägga fram förslag till årsstämman 
avseende val av ordförande och övriga 
styrelseledamöter, samt lämna förslag på 
arvode och annan ersättning till var och en 
av styrelseledamöterna. Valberedningen 
ska även lämna förslag till val av revisorer 
och deras arvode.

I sitt arbete avseende styrelsesamman-
sättning ska valberedningen eftersträva 
en för verksamheten ändamålsenlig sam-
mansättning präglad av mångsidighet och 
bredd avseende kompetens, erfarenhet, 
bakgrund och kön. 

Valberedningen ska bestå av fyra 
ledamöter, som representerar de största 
aktieägarna i bolaget per den sista bank-
dagen i augusti året före årsstämman. 
Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelse-
ordföranden vara adjungerad ledamot och 
sammankallande i valberedningen. Styrel-
seordföranden är den som har i uppgift att 
sammankalla valberedningen.

Skulle aktieägare kvalificera sig bland 
de fyra största aktieägarna, efter det att 
valberedningen konstituerats men två 
månader före årsstämman, har en sådan 
aktieägare rätt att ta en plats i valbered-
ningen samtidigt som den representant 
som inte längre företräder någon av de fyra 
största ägarna lämnar. 

Sammansättningen av valberedningen 
ska offentliggöras senast sex månader 
före årsstämman. Samtliga aktieägare har 
möjlighet att kontakta valberedningen för 
att lämna förslag på styrelseledamöter. För 
kontaktinformation, se Ahlsells hemsida 
(www.ahlsell.com).

Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst 
tio bolagsstämmovalda ledamöter utan 
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter, 
med undantag för arbetstagarrepresentan-
ter, väljs årligen av årsstämman för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. 

Styrelsen ska innehålla en mix av de 
kompetenser som är viktiga för att styra 
Ahlsell på ett ansvarsfullt och framgångs-
rikt sätt. Exempel på sådana kompetenser 
är kunskap om handel och distribution, 
finansiering och finansiell analys samt 
ersättningsfrågor, bolagsstyrning och 
regelfrågor. 

Styrelsens arbete
Styrelsen ansvarar inför bolagsstämman 
och ska tillvarata samtliga aktieägares 
intressen i enlighet med det ansvar externa 
och interna styrinstrument lägger på sty-
relsen. 

I styrelsens uppgifter ingår att fastställa 
övergripande mål och strategier, affärspla-
ner och budget, hel- och delårsrapporter, 
årsbokslut samt att anta erforderliga 

interna styrinstrument. Styrelsen ska följa 
den ekonomiska utvecklingen och säker-
ställa kvaliteten i den ekonomiska rappor-
teringen. Styrelsen ska tillse att det finns 
ändamålsenliga system för uppföljning och 
kontroll av verksamheten samt dess efter-
levnad av interna riktlinjer, lagar och regler. 
Styrelsen ska säkerställa att bolagets infor-
mationsgivning präglas av öppenhet och 
är tillförlitlig. Styrelsen ska även tillsätta, 
utvärdera och vid behov entlediga den 
verkställande direktören.

Styrelsen fastställer varje år en skriftlig 
arbetsordning som reglerar arbetsfördel-
ningen och ansvarsfördelningen mellan 
styrelsens ledamöter, styrelseordföranden 
och den verkställande direktören. Styrelsen 
antar även instruktioner för styrelseutskot-
ten och en instruktion för den verkställande 
direktören för Ahlsell, samt en instruktion 
för vd:s ekonomiska rapportering till sty-
relsen.

Styrelsens ordförande leder styrelsear-
betet och ansvarar för att styrelsearbetet 
utförs effektivt och i enlighet med tillämp-
liga lagar och regler. Styrelseordföranden 
ska förbereda och säkerställa att styrelsen 
alltid får den information den behöver för 
att kunna utföra sitt arbete effektivt. Sty-
relsens ordförande företräder styrelsen 
gentemot bolagets aktieägare.

Styrelsens ordförande ansvarar även för 
utvärderingen av styrelsens arbete och för 
att presentera denna för valberedningen. 
Avsikten med utvärderingen är att få en 
uppfattning om styrelseledamöternas åsik-
ter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka 
åtgärder som kan vidtas för att effektivisera 
styrelsearbetet. Denna utvärdering är där-
för ett viktigt underlag för valberedningens 
arbete inför årsstämman.

Styrelseutskotten
Ahlsells styrelse har inrättat ett revisions-
utskott och ett ersättningsutskott. 
Utskotts ledamöterna utses vid det konsti-
tuerande styrelsemötet för en period av 
ett år. De olika utskotten bereder frågor 
inom respektive ansvarsområde och lägger 
fram förslag inför styrelsebeslut. Utskotten 
protokollför sina möten och protokollen 
är tillgängliga för styrelsen. Respektive 
utskottsordförande redogör för utskottets 
arbete på styrelsemötena.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ska bestå av minst tre 
styrelseledamöter där majoriteten ska 
vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Minst en av revi-
sionsutskottets ledamöter ska även vara 
oberoende i förhållande till större aktie-
ägare. Utskottets ledamöter ska inneha 
kompetens och erfarenhet inom redo-
visning, revision och/eller riskhantering. 
Revisionsutskottet ska sammanträda så 

ofta som erfordras och dess möten ska 
protokollföras.

Revisionsutskottet är ansvarigt för att 
utöva tillsyn över rutiner för redovisning, 
finansiell rapportering, intern kontroll och 
riskhantering. Revisionsutskottet granskar 
och övervakar även revisorernas opartisk-
het och självständighet, andra tjänster 
tillhandahållna av bolagets revisorer samt 
biträder bolagets valberedning vid upprät-
tandet av förslag till årsstämmans beslut 
om revisorsval. 

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska bestå av minst 
tre styrelseledamöter som ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Minst en av ersätt-
ningsutskottets ledamöter ska även vara 
oberoende i förhållande till större aktie-
ägare. Styrelsens ordförande ska även 
vara ordförande i ersättningsutskottet. 
Ersättningsutskottet ska sammanträda så 
ofta som erfordras och dess möten ska 
protokollföras. 

Ersättningsutskottets huvudsakliga 
uppgifter är att bereda styrelsens beslut 
i frågor som rör löner och övriga anställ-
ningsvillkor, pensionsförmåner och 
bonussystem för verkställande direktören 
och till denne direktrapporterande chefer, 
samt ersättningsfrågor av principiell natur. 
Ersättningsutskottet ska utforma en ersätt-
ningspolicy, vilken ska revideras årligen. 
Ersättningsutskottet ska även övervaka 
och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer 
för ersättning som årsstämman beslutat.

Ersättning till ledande  
befattningshavare
Riktlinjerna för ersättningar och övriga 
anställningsvillkor för vd och övriga med-
lemmar i Ahlsells koncernledning fastställs 
årligen av årsstämman. Inför årsstämman 
lägger styrelsen fram förslag till riktlinjer 
för ersättning till vd och koncernledning. 
Frågor om ersättning till den verkställande 
direktören bereds sedan av ersättnings-
utskottet och beslutas av styrelsen. Frågor 
om ersättning till koncernledningens 
medlemmar bereds och beslutas av ersätt-
ningsutskottet.

Koncernledningen
Koncernledningen består av Ahlsells vd 
och koncernchef, ekonomidirektör, HR-di-
rektör, inköpsdirektör, chef affärsstöd 
och landscheferna för de tre största seg-
menten. Koncernledningen har månatliga 
möten för att behandla löpande ärenden 
och diskutera verksamhetens utveckling. 
Årligen träffas koncernledningen för 
genomgång av koncernens strategi. 

Segmenten inom Ahlsell-koncernen 
styrs genom månadsvisa genomgångar 
med respektive segments ledningsgrupp, 
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med koncernchef och ekonomidirektör 
som mötesdeltagare. Någon från koncern-
ledningen finns även alltid representerad i 
respektive dotterbolags styrelse. En årlig 
affärsplan arbetas fram och följs på dotter-
bolagsnivå upp på respektive landsmöte. 

Verkställande direktören
Den verkställande direktören ska följa 
externa och interna styrinstrument samt 

BOLAGSSTYRNINGSÅRET 2016 
Aktieägare 
Antalet aktieägare var vid årsskiftet 14 261. 
Största ägare var vid samma tidpunkt  
Keravel S.a.r.l., som indirekt ägs av CVC 
European Equity Fund V och CVC Euro-
pean Equity Tandem Fund, med 60,4 pro-
cent av antalet aktier och röster i Ahlsell. 
Näst största ägare var Odin Fonder med 
2,5 procent av aktier och kapital. Reste-
rande 37,1 procent innehas av institutio nella 
investerare och privatpersoner i Sverige 
och utomlands. Andelen utlandsägda 
aktier var vid årets slut 76,4 procent. 

Bolagsstämmor 2016
Den 26 september registrerades Ahlsell 
AB (publ) som firma för toppbolaget i  
Ahlsellkoncernen. Bolagets tidigare namn 
var Norrmalm 1:1 AB. Nedan benämns 
bolaget genomgående Ahlsell. 

Årsstämman 2016
Ahlsells årsstämma 2016 hölls den 25 maj 
2016 i Stockholm. På stämman deltog 
representanter från bolagets aktieägare 
Keravel S.a.r.l. En majoritet av styrelsens 
ledamöter, inklusive styrelseordföranden 
Peter Törnquist, liksom vd, var närvarande. 

På stämman fattades följande viktiga 
beslut: 
•  Årsstämman beslutade att bevilja styrel-

sens ledamöter ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2015.

•  Årsstämman beslutade att fastställa 
resultat- och balansräkningar. 

•  Årsstämman beslutade om vinstdispo-
sition i enlighet med fastställd årsredo-
visning.

•  Årsstämman omvalde samtliga styrelse-
ledamöter.

leda den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den 
verkställande direktören ska vidare säker-
ställa att Ahlsells bokföring sker i överens-
stämmelse med lagar och regelverk och 
att medelsförvaltningen hanteras på ett 
betryggande sätt. Fördelningen av arbete 
mellan styrelsen och den verkställande 
direktören beskrivs i instruktionen för den 
verkställande direktören.

Revisorerna
Bolagets lagstadgade revisor utses av 
årsstämman. Bolaget ska ha minst en och 
högst två revisorer. Såväl auktoriserad 
revisor som registrerat revisionsbolag kan 
utses till revisor. Revisorn ska granska 
Ahlsells årsredovisning och bokföring, kon-
cernredovisning, samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Revi-
sorn ska efter varje räkenskapsår lämna en 
revisionsberättelse till årsstämman. 

Extra bolagsstämma 31 augusti 2016
Den 31 augusti 2016 höll Ahlsell en extra 
bolagsstämma. Följande viktiga beslut 
fattades: 
•  Bolagsstämman beslutade att anta en

instruktion för valberedningen. 
•  Bolagsstämman beslutade att entlediga 

styrelseledamot Mattias Fajers och 
för tid intill nästa årsstämma utse 
Peter Törnquist, Gustaf Martin-Löf, 
Johan Nilsson, Kenneth Bengtsson, 
Sören Vestergaard-Poulsen, Terje 
Venold, Satu Huber och Magdalena 
Gerger till styrelseledamöter. 

Extra bolagsstämma 14 september 2016
Den 14 september 2016 höll Ahlsell en 
extra bolagsstämma. Följande viktiga 
beslut fattades: 
•   Bolagsstämman beslutade att anta ny 

bolagsordning innebärande bland annat 
ändring av bolagsnamn till Ahlsell AB 
(publ) från tidigare Norrmalm 1:1 AB och 
bolagskategori till publikt bolag samt 
införande av avstämningsförbehåll och 
justering av rösträttigheter. Den 26 sep-
tember registrerades ändringen av firma 
och bolagskategori hos Bolagsverket. 

•   Bolagsstämman beslutade att styrelse-
arvode årligen ska utgå med 1 000 000 
SEK till styrelsens ordförande, med 
600 000 SEK till styrelsens vice ord-
förande, och med 400 000 SEK till 
styrelsens övriga bolagsstämmovalda 
ledamöter. Det beslutades vidare att 
särskilt arvode för utskottsarbete ska 
utgå årligen med 150 000 SEK till ordfö-
rande i revisionsutskottet, med 100 000 
SEK till ordförande i ersättningsutskottet
samt med 100 000 SEK till var och en 
av övriga ledamöter i revisionsutskottet 
och med 50 000 SEK till var och en av 
övriga ledamöter i ersättningsutskottet. 
Ersättning till ledamot anställd i Ahlsell-
koncernen utgår ej.

Extra bolagsstämma 4 oktober 2016
Den 4 oktober 2016 höll Ahlsell en extra 
bolagsstämma. Följande viktiga beslut 
fattades: 
•  Bolagsstämman beslutade att anta ny 

bolagsordning innebärande bland annat 
borttagande av hembudsförbehåll, änd-
ring av verksamhetsföremål samt ändring 
av aktieantalets gränser. 

•  Bolagsstämman beslutade om en aktie-
split, varvid en befintlig aktie blev fyra 
aktier.

Extra bolagsstämma 16 oktober 2016
Den 16 oktober 2016 höll Ahlsell en extra 
bolagsstämma. Följande viktiga beslut 
fattades: 
•  Bolagsstämman beslutade att införa ett 

långsiktigt aktiesparprogram. Beslutet vill-
korades av att Bolagets aktie noterats på 
Nasdaq senast den 31 december 2016. 

•  Bolagsstämman beslutade att godkänna 
villkoren för ett teckningsoptionsbaserat 
incitamentsprogram samt en emission 
av teckningsoptioner inom ramen för det 
teckningsoptionsbaserade incitaments-
programmet. Beslutet villkorades av att 
Bolagets aktie noterats på Nasdaq senast
den 31 december 2016. 

Extra bolagsstämma 27 oktober 2016
Den 27 oktober 2016 höll Ahlsell en extra 
bolagsstämma. Följande viktiga beslut 
fattades: 
•  Bolagsstämman beslutade om minskning 

av bolagets aktiekapital genom indragning 
av bolagets preferensaktier och återbetal-
ning till aktieägarna, se not 29.

•  Bolagsstämman beslutade att anta ny 
bolagsordning innebärande att det endast
ska finnas aktier av ett slag. 

•  Bolagsstämman beslutade om kvittnings-
emission, se not 29.

•  Bolagsstämman beslutade om 
apportemission, se not 29.

•  Bolagsstämman beslutade att godkänna 
att bolaget ingår ett ”underwriting agree-
ment” med de banker som medverkar i 
erbjudandet inom ramen för den plane-
rade börsintroduktionen. 
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Valberedningen inför  
årsstämma 2017 
Enligt valberedningens instruktion baseras 
valberedningens sammansättning på aktie-
ägarstatistiken per den sista bankdagen 
i augusti och ska offentliggöras senast 
sex månader före årsstämman. Eftersom 
Ahlsell noterades först den 28 oktober 
2016 beslutades att valberedningens 
sammansättning inför årsstämman 2017 
istället baseras på aktieägarstatistiken per 
31 december 2016. Detta innebär även 
en avvikelse från Kodens huvudregel om 
offentliggörande av valberedningen minst 
sex månader före årsstämman. 

Styrelsens arbete 
Styrelsens arbete har under det första 
halvåret 2016 primärt skett i dotterbolaget 
Ahlsell Operations AB. För att möjliggöra 
notering av toppbolaget i koncernen,  
Ahlsell AB (publ), har styrelsearbetet sedan 
31 augusti 2016 bedrivits i Ahlsell AB 
(publ). Beskrivningarna nedan är tänkta att 
ge en samlad bild av styrelsearbetet under 
hela 2016. 

Ahlsells styrelse har sedan den extra 
bolagsstämman den 31 augusti 2016 
bestått av åtta ordinarie bolagsstäm-
movalda ledamöter och tre arbetstagarre-
presentanter, med en suppleant för varje 
arbetstagarrepresentant. Var och en av 
dessa styrelseledamöter har för Ahlsell vik-
tiga kompetenser. Ahlsells vd och koncern-
chef Johan Nilsson är ledamot i styrelsen 
och ekonomidirektör Kennet Göransson 
är styrelsens sekreterare. Styrelseleda-
möterna presenteras närmare på sidorna 
102-103. 

På det konstituerande styrelsemötet 
den 12 september 2016 valdes Kenneth 
Bengtsson till styrelsens ordförande. På 
styrelsemötet den 22 september 2016 
valdes Peter Törnquist till styrelsens vice 
ordförande. 

Under 2016 har styrelsen i Ahlsell hållit 
25 styrelsemöten. Av årets 25 styrelse-
möten har sex möten varit så kallade per 
capsulam möten. Bolagets notering på 
Nasdaq Stockholm den 28 oktober 2016 
medförde ett större antal styrelsemöten än 
vad som kan förväntas vara fallet under ett 
verksamhetsår utan denna typ av händelse. 

Vd:s lägesrapport om verksamheten 
och den finansiella ställningen är en stå-
ende punkt vid varje styrelsemöte. I övrigt 
har följande viktiga frågor behandlats: 
•  Notering av Ahlsell på Nasdaq

Stockholm
•  Godkännande av uppdaterade

koncernpolicyer
•  Utseende av verkställande direktör

tillika koncernchef
•  Utseende av nya utskottsledamöter
•  Refinansiering av koncernen
•  Omstämpling, sammanläggning och

nyemission av bolagets aktier
•  Incitamentsprogram för koncernledning

och andra nyckelmedarbetare
•  Ändring av namn och bolagskategori 

till Ahlsell AB (publ) från tidigare 
Norrmalm 1.1 AB

•  Förvärv av Elgross’n i Göteborg AB, 
Prevex AB och rörelsen i Värmematerial
VVS AB 

Styrelsen har träffat de externa revisorerna 
utan ledningens närvaro vid ett tillfälle 
under 2016.

Styrelsens oberoende
Enligt Koden ska en majoritet av de stäm-
movalda styrelseledamöterna vara obero-
ende i förhållande till bolaget och bolagets 
ledning. Minst två av dessa ska dessutom 
vara oberoende i förhållande till bolagets 
större aktieägare. Ahlsell bedömer att 
nuvarande styrelse möter oberoende-
kraven i Koden. 

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet har under 2016 haft 
sex sammanträden och behandlat frågor 
avseende kvartalsbokslut och finansiell 
rapportering, skatt och intern kontroll. 

Den 22 september 2016 valdes Satu 
Huber in i revisionsutskottet, och revisions-
utskottet har således från den 22 sep-
tember 2016 bestått av Peter Törnquist 
(ordförande i revisionsutskottet), Gustaf 
Martin-Löf och Satu Huber, som alla är 
oberoende i förhållande till bolaget och 
dess ledning. Satu Huber är även obero-
ende till bolagets större ägare. Ahlsell bedö-
mer att nuvarande revisionsutskott möter 
kompetenskraven i Aktiebolagslagen.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet har under 2016 haft 
tre sammanträden och behandlat villkor 
och utfall avseende rörliga ersättningar för 
ledande befattningshavare samt förslag till 
incitamentsprogram. 

Den 22 september 2016 valdes Mag-
dalena Gerger in i ersättningsutskottet. 
Ersättningsutskottet har således från den 
22 september 2016 bestått av Kenneth 
Bengtsson (ordförande i ersättnings-
utskottet), Peter Törnquist och Magdalena 
Gerger, som alla är oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledning. Kenneth 
Bengtsson och Magdalena Gerger är även 
oberoende till bolagets större ägare. 

Styrelsens sammansättning, oberoende, närvaro och arvode 2016
Närvaro på möten med 

Namn Position Invald

Oberoende  
mot Bolaget och 

dess ledning

Oberoende 
mot huvud-

ägare Styrelsen
Revisions-
utskottet

Ersätt-
nings-

utskottet

Kenneth Bengtsson Ordförande 2012 Ja Ja 24/25 – 3/3

Peter Törnquist Ledamot, vice ordförande 2012 Ja Nej 25/25 6/6 3/3

Johan Nilsson Ledamot, koncernchef 2015 Nej Ja 24/25 – –

Magdalena Gerger Ledamot 2016 Ja Ja 13/25 1) – 2/3

Satu Huber Ledamot 2016 Ja Ja 18/25 1) 2/6 –

Gustaf Martin-Löf Ledamot 2012 Ja Nej 25/25 5/6 –

Göran Näsholm Ledamot 2015 Nej Ja  6/25 – –

Terje Venold Ledamot 2014 Ja Ja 21/25 – –

Søren Vestergaard-Poulsen Ledamot 2012 Ja Nej 21/25 – –

Glenn Edlund Arbetstagarrepresentant – – – 21/25 – –

Maria Herbertsson Arbetstagarrepresentant – – – 22/25 – –

Anders Nilsson Arbetstagarrepresentant – – – 23/25 – –

1) Magdalena Gerger och Satu Huber valdes in i styrelsen den 31 augusti 2016.
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Riktlinjer för ersättning till  
ledande befattningshavare

Riktlinjerna för ersättningar och övriga 
anställningsvillkor för vd och övriga ledande 
befattningshavare fastställdes av sty-
relsen den 18 augusti 2015 och har varit 
desamma sedan dess. 

Huvudprinciperna för ersättningar och 
övriga anställningsvillkor är att löner och 
andra anställningsvillkor ska vara marknads-
mässiga för att Ahlsell ska ha möjlighet att 
rekrytera och behålla kompetenta ledande 
befattningshavare. Ersättningar inom bola-
get ska baseras på medarbetarens posi-
tion, ansvar och prestation. Ersättningen 
till bolagets ledande befattningshavare 
utgörs av fast lön, rörlig ersättning baserad 
på årliga prestationsbaserade mål (upp till 
80 procent av den fasta lönen), långsiktiga 
incitament och övriga förmåner såsom bil, 
pensioner och försäkringar. Sådana övriga 
förmåner kan erbjudas i enlighet med de 
nivåer och den praxis som gäller i det land 
där den ledande befattningshavaren är 
anställd och ska inte utgöra en väsentlig del 
av den totala ersättningen. 

Dessutom kan bolagsstämman besluta 
om att erbjuda långsiktiga incitamentspro-
gram såsom aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. Dessa incitaments-
program ska vara avsedda att bidra till 
långsiktig värdetillväxt och tillhandahålla ett 
gemensamt intresse

Den 16 oktober 2016 beslutade en 
extra bolagsstämma om två långsiktiga 
incitamentsprogram, ett aktiesparprogram 
riktat till cirka 100 ledande befattningsha-
vare inklusive koncernledningen och andra 
nyckelmedarbetare samt ett teckningsop-
tionsprogram riktat till tio ledande befatt-
ningshavare inklusive koncernledningen. 
För mer information se www.ahlsell.com.

Utvärdering av styrelsens arbete 
Ahlsells styrelse genomför årligen en 
utvärdering av sitt arbete. Resultatet av 
utvärderingen rapporteras både till styrel-
sen och valberedningen. 

Koncernledning
Ahlsells ledning har under 2016 bestått av 
Ahlsells koncernchef, vd:arna för tre affärs-
drivande bolag, samt fyra stabschefer. En 
närmare presentation av koncernledningen 
finns på sidan 104.

Revisorer
Vid årsstämman 2016 
omvaldes revisions-
bolaget KPMG AB 
som revisor för perio-
den fram till och med 
årsstämman 2017. 
Auktoriserade revi-
sorn Joakim Thilstedt  
är huvudansvarig  
för revisionen. 

Januari
• Vd:s lägesrapport
•  Fastställande av 

budget
•  Godkännande av 

bokslut och resultat-
disposition

•  Avgivande av bok-
slutskommuniké

•  Genomgång av 
revisionsrapport

•  Avstämning med 
revisor utan närvaro
av företagsledning

Mars
• Vd:s lägesrapport
•  Avgivande av årsredovisning inklusive 

bolagsstyrningsrapport
•  Beslut om kallelse och eventuella beslut

till Årsstämman
•  Genomgång av utvärdering av styrelse-

arbetet
• Rapport från valberedning
•  Utvärdering ersättning till ledande befatt-

ningshavare
•  Utvärdering av behovet av en intern-

revisionsfunktion

April
• Vd:s lägesrapport
•  Avgivande av 

delårsrapport Q1

Juni
• Vd:s lägesrapport
• Policyer
•  Uppföljning av hantering av 

identifierade väsentliga risker

December
• Vd:s lägesrapport
•  Behandling av budget för det

kommande året
•  Fastställande av plan för den 

externa finansiella rapporte-
ringen, inkl årsredovisning och 
delårsrapportering

•  Genomgång av koncernens 
strategiska, operativa, finan-
siella och legala risker kopp-
lade till det kommande året

Oktober
• Vd:s lägesrapport
•  Avgivande av del-

årsrapport Q3

September
•  Vd:s lägesrapport
•  Uppföljning av 

förvärv
• Strategidagar
•  Områdes- och 

marknadsanalys

Augusti
• Vd:s lägesrapport

Juli
• Vd:s lägesrapport
•  Avgivande av delårsrapport Q2

Maj
•  Konstituerande 

styrelsemöte

 Januari April Maj Juni Juli Oktober  November  December

Mars Augusti September December

Styrelsen antog en uppdaterad arbetsordning den 22 september 2016 och nedanstående 
illustration visar hur styrelsen kommer att fördela arbetet under 2017.
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Styrelsens rapport  
om intern kontroll
Styrelsen ska enligt Aktiebolagslagen 
tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska förhållanden 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Koden förtydligar detta och föreskri-
ver att styrelsen ansvarar för den interna 
kontrollen. Koncernchefen och koncernled-
ningen har att säkerställa att den interna 
kontrollen i koncernen är god och rappor-
terar löpande till revisionsutskottet och 
styrelsen. 

Ahlsells verksamhetschefer har ansva-
ret för intern kontroll inom sina verksam-
hetsområden och rapporterar eventuella 
brister till koncernchefen och koncern-
ledningen. Som stöd för utveckling och 
uppföljning av intern kontroll finns Group 
Internal Control. Styrelsen har 2016 därför 
gjort bedömningen att någon särskild 
internrevisionsfunktion inte behövs. 

För att strukturerat beskriva intern kon-
troll använder sig Ahlsell av COSO-model-
len och dess fem områden; kontrollmiljö, 
riskarbete, kontrollaktiviteter och uppfölj-
ning samt information och kommunikation. 
Beskrivningarna i bolagsstyrningsrappor-
ten tar primärt sikte på de viktigaste insla-
gen i bolagets system för intern kontroll 
av den finansiella rapporteringen. Proces-
serna för den finansiella rapporteringen har 
utformats för att garantera pålitlig extern 
finansiell rapportering i enlighet med IFRS, 
tillämpliga lagar och regler samt andra krav 
som åligger bolag noterade på Nasdaq 
Stockholm. 

Denna rapport är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och Koden.

Kontrollmiljön
Företagskultur och en god kontrollmiljö ska-
pas genom gemensamma värderingar. En 
god kontrollmiljö dokumenteras och stöds 
i policyer, riktlinjer och instruktioner. De 
utgör Ahlsells interna styrinstrument. 

Styrelsen har under året fastställt ett 
antal styrande dokument, vilka utgör en 
viktig grund för Ahlsells interna kontroll och 
styrning. Styrelsens arbetsordning, inklu-
derande instruktioner till dess utskott, och 
vd:s instruktion, inkluderande instruktion 
avseende finansiell rapportering, utgör 
grunden för Ahlsells styrning och kon-
trollmiljö. Utöver det har Ahlsell ett antal 
koncernövergripande policyer och instruk-
tioner på plats för att tydligt vägleda verk-
samheten. Väsentliga policyer för Ahlsells 
finansiella rapportering är Ahlsells Ekonom-
ihandbok och Ahlsells Treasury Policy.

Ansvaret för att löpande utveckla och 
uppdatera en effektiv kontrollmiljö åligger 
såväl Ahlsells koncernfunktioner som 
Ahlsells verksamhetschefer.

Riskarbetet 
Inom Ahlsell finns en etablerad och årlig 
process att arbeta med risk. Arbetet leds 
av Ahlsell Group Internal Control. I nära 
samarbete med landschefer och verksam-
hetsansvariga genomförs riskworkshops 
där riskerna analyseras och dokumente-
ras. Riskerna är relaterade till såväl den 
operativa verksamheten som finansie-
ringsverksamheten. Detta görs utifrån en 
vedertagen riskmodell. Riskarbetet före-
dras minst årligen för Ahlsells styrelse. 

Kontrollaktiviteter och uppföljning
En viktig uppgift för Ahlsells medarbetare 
är att upprätthålla Ahlsells rutiner och 
processer i de affärskritiska frågorna. 
Kontrollen och uppföljningen av den finan-
siella rapporteringen sker på alla nivåer. 

Ekonomiorganisationen i Ahlsell är 
decentraliserad. Bolagen i koncernens 
väsentliga segment använder alla samma 
ekonomisystem, och rapportering sker för 
alla länder i ett koncerngemensamt rap-
porteringssystem. Varje månad analyseras 
och konsolideras samtliga bolag inom 
koncernen. I samband med rapportering 
måste samtliga dotterbolag säkerställa 
att siffrorna är avstämda och korrekta. 
Detta görs bland annat genom en inbyggd 
avstämningsrapport i Ahlsells koncernre-
dovisningssystem. Bokslutsmöten sker 
sedan månatligen med respektive lands vd 
och ekonomichef. Koncernchefen och eko-
nomidirektören deltar även varje månad på 
ledningsgruppsmötena i Sverige, Finland 
och Norge. Kontinuerligt på veckobasis 
följs även, som exempel, försäljning och 
bruttomarginaler. 

Ahlsells revisorer granskar den finan-
siella informationen och delårsbokslutet 
för det tredje kvartalet. Dessutom granskar 
revisorerna varje år ett urval av interna 
kontroller och processer och rapporterar 
eventuella förbättringsområden till både 
revisionsutskott, koncernledning och 
ledningsgrupp för respektive dotterbolag. 
Huvudansvarig revisor närvarar även vid 
merparten av revisionsutskottets möten. 

Information och kommunikation
Ahlsells väsentliga styrande dokumen-
tation i form av policyer och riktlinjer 
kommuniceras framför allt via ett koncern-
gemensamt intranät. Kommunikation inom 
koncernens ekonomiorganisation sker 
genom e-post och via en SharePoint-lös-
ning. Ekonomifunktionerna inom Ahlsell 
samlas även årligen för kunskaps- och erfa-
renhetsutbyte.

Ahlsells externa kommunikation sköts 
av Group Investor Relation utifrån en av 
styrelsen fastställd kommunikationspolicy. 
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Kenneth Bengtsson

(1961)
Styrelseordförande,  
sedan 2012.
Ordförande i ersättnings-
utskottet.

Peter Törnquist

(1953)
Ledamot sedan 2012. Vice 
ordförande sedan 2015. 
Ordförande i revisions-
utskottet och ledamot i 
ersättningsutskottet.

Johan Nilsson

(1960)
Styrelseledamot,  
koncernchef och vd 
sedan 2015. Ledande 
befattningshavare i Ahlsell 
sedan 2008.

Magdalena Gerger

(1964)
Styrelseledamot  
sedan 2016.
Ledamot i ersättnings-
utskottet.

Satu Huber

(1958)
Styrelseledamot  
sedan 2016.
Ledamot i revisions-
utskottet.

Utbildning Kenneth Bengtsson 
studerade ekonomi på 
gymnasial nivå samt har 
genomgått flertalet utbild-
ningar medan han arbe-
tade i ICA-koncernen.

Peter Törnquist har en 
civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i  
Stockholm samt en MBA 
från IMD i Schweiz.

Johan Nilsson har en 
civilekonomexamen från 
Lunds universitet och en 
civilingenjörsexamen från 
Lunds Tekniska Högskola.

Magdalena Gerger har en 
MBA och civilekonom-
examen från Handels-
högskolan i Stockholm 
samt en MBA Exchange 
från McGill University i 
Montreal. 

Satu Huber har en  
ekonomie magister  
examen från Svenska  
handelshögskolan  
i Helsingfors.

Andra  
uppdrag

–  Styrelseordförande i 
Clas Ohlsson, Mekono-
men (har avböjt omval 
2017), Systembolaget, 
Ersta sjukhus, World 
Childhood Foundation 
och Eurocommerce 

–  Styrelseledamot i 
Synsam och Herenco 

–  Styrelseordförande i 
Synsam, ÅR Packaging 
och Shd Green Energy 

–  Vice styrelseord förande 
och ordförande i 
revisionsutskottet 
för Paroc Group

–  Inga –  Vd System bolaget
–  Styrelseledamot i 

Investor och Husqvarna 
samt Svensk Handel

–  Vd Elo Mutual Pension
Insurance Company

–  Styrelseledamot och 
ledamot i personal-
utskottet i YIT (fram 
t.o.m. mars även leda-
mot i revisionsutskottet)

–  Styrelseledamot i 
Pensionsskydds-
centralen (ETK), 
Arbetspensionsförsäk-
rarna TELA, Närings-
livets forskningsinstitut 
(ETLA), Näringslivets 
delegation (EVA) och 
Finansbranschens 
Centralförbund (FC) 

Tidigare  
uppdrag

–  Koncernchef och olika
befattningar inom 
ICA-koncernen under 
mer än 30 år

–  Vd och styrelseord-
förande i CVC Capital
Partners Norden 

–  Partner CVC Capital 
Partners

–  Managing Director, 
Nordic region och Euro-
pean Industrial sectors 
Lehman Brothers

–  Senior Partner, Execu-
tive Committee mem-
ber och head of Europe
Bain&Company

–  Styrelseordförande 
DT Group

–  Vice ordförande 
Post Danmark

–  Styrelsemedlem 
Matas A/S

–  Vd Ahlsell Sverige sedan
2008

–  Sälj- och marknadsan-
svarig på Sanitec

–  Vd IFÖ Sanitär 
och IDO

–  Styrelseledamot i IKEA 
(Ingka Holding BV) och 
Svenska Spel

–  Vice President Global 
Fresh Dairy och Nordic 
Marketing & Innovation,
Arla Foods

–  Managementkonsult 
Futoria AB

–  Divisionschef Nescafe
–  Marknadsdirektör UK &

Ireland på ICI Paints

–  Vice vd Elo Mutual 
Insurance Company 
och vd Pensions bolaget
LokalTapiola 

–  Vd Finansbranschens 
Centralförbund

–  Divisionschef på 
Statskontoret

–  Olika positioner i
Merita Bank

–  Olika uppdag i Citibank 
Helsingfors och London

–  Styrelseledamot bl.a. 
i Finnair, Metso och 
Boliden

Beroende 
enligt koden

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och koncernled-
ningen, samt i förhållande 
till Ahlsells huvudägare.

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och koncern-
ledningen, men inte i 
förhållande till Ahlsells 
huvudägare.

Oberoende i förhållande till 
Ahlsells huvudägare, men 
inte i förhållande till Ahlsell 
och koncernledningen.

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och koncernled-
ningen, samt i förhållande 
till Ahlsells huvudägare.

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och koncernled-
ningen, samt i förhållande 
till Ahlsells huvudägare.

Innehav inkl. 
närståendes

291 898 aktier – 1 581 127 aktier och
202 429 optioner

– –

Styrelse
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Gustaf Martin-Löf

(1977)
Styrelseledamot  
sedan 2012. 

Terje Venold 

(1950)
Styrelseledamot  
sedan 2014.

Søren Vestergaard- 
Poulsen

(1969)
Styrelseledamot  
sedan 2012.

Glenn Edlund

(1954)
Styrelseledamot, 
arbetstagarrepresentant 
sedan 2010.

Maria Herbertsson

(1979)
Styrelseledamot,  
arbetstagarrepresentant 
sedan 2006.

Anders Nilsson

(1966)
Styrelseledamot,  
arbetstagarrepresentant  
sedan 2012. 

Gustaf Martin-Löf har 
en BA (Hons) Interna-
tional Business Studies, 
med huvudämne i 
finans och ekonomi 
från European Business 
School London.

Terje Venold har en 
civilekonomexamen från 
Handelshögskolan BI.

Søren Vester-
gaard-Poulsen har en 
masterexamen samt en 
kandidatexamen i eko-
nomi från Köpenhamns 
handelshögskola.

Glenn Edlund är en spe-
cialiserad yrkesutbildad 
rörmontör och har även 
genomgått flertalet 
säljkurser inom ramen 
för sin anställning, 
samt genomgått TCO:s 
styrelseutbildning för 
arbetstagarrepresen-
tanter.

Maria Herbertsson har 
genomgått LO:s utbild-
ning FAFS , Fackligt 
arbete i företagssty-
relser, och flera kurser 
via deras utbildnings-
system, bland annat 
Arbetsrätt, samt Han-
dels utbildningspaket för 
förtroende valda.

Anders Nilsson är en 
specialiserad bygg-
säljare, yrkes utbildad 
elektriker och har även 
genomgått flertalet 
säljutbildningar inom 
ramen för sin anställ-
ning.

–  Managing director 
CVC Capital Partners

–  Vice vd för CVC 
Capital Partners 
svenska filial

–  Styrelseledamot 
i Synsam och 
Paroc Group 

–  Styrelseledamot och 
medlem av revisions-
utskottet i Sporveien 
Oslo AS

–  Ordförande i förvalt-
ningsstyrelsen och 
valberedningen i 
Norsk Hydro

–  Ordförande i valbered-
ningarna i Storebrand 
och Borregaard

–  Ledamot i förvalt-
ningsstyrelsen i 
Statoil

–  Managing Partner 
CVC Capital Partners

–  Exekutiv styrelse-
ledamot i CVC Capital 
Partners

–  Vice styrelseord-
förande i Post Invest
Europe

–  Styrelseledamot i ÅR 
Packaging, CVC Capi-
tal Partners, Douglas 
Group, Paroc Group 
och News Capital

–  Ordförande i Verk-
ställande Utskottet, 
Fackliga gruppen på 
central nivå

–  Arbetar vid Ahlsell 
Sveriges logistik-
centrum i Hallsberg

–  Ordförande i Unionen
Göteborg

–  Ordförande i Unio-
nens förhandlings-
delegation Handel 
& Visita

–  Olika roller på PWC 
Transaction Service

–  Koncernchef och 
vd Veidekke

–  Styrelseordförande 
i Handelshögskolan 
BI och Norweigan 
Association for Share
Promotion

–  Medlem av NHO 
– Confederation of 
Norweigan Enterprize 
representantskap

–  Vice ordförande i DT
Group

–  Styrelseordförande 
i Matas Group

–  Vice ordförande i 
Danske Commodities 
och Douglas Group

–  Styrelseledamot i 
BPost, Post Danmark

– –  Ledamot i den lokala 
HAF-klubben på 
Ahlsell Logistik-
centrum mellan  
2001-2011

–  Säljare och ledamot
i styrelsen på Total-
Partner Optimera

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och koncern-
ledningen, men inte i 
förhållande till Ahlsells 
huvudägare.

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och kon-
cernledningen, samt i 
förhållande till Ahlsells 
huvudägare.

Oberoende i förhållande 
till Ahlsell och koncern-
ledningen, men inte i 
förhållande till Ahlsells 
huvudägare.

N/A N/A N/A

– 89 702 aktier – 700 aktier 500 aktier 500 aktier
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Koncernledning

Rune Flengsrud

(1960)
Landschef Norge sedan 2015.

Magnus Nordstrand

(1965)
Inköpsdirektör sedan 2011.

Mika Salokangas

(1962)
Landschef Finland sedan 2006.

Claes Seldeby

(1969)
Landschef Sverige sedan 2016.

Utbildning Ingenjörsexamen från  
Gjøvik Tekniska Högskola.

Civilekonomexamen från  
Lunds Universitet.

Magisterexamen i ekonomi från 
Helsingfors handels högskola.

Civilekonomexamen 
från Lunds universitet.

Andra  
uppdrag

Inga Inga –  Styrelseordförande, Mercantile
–  Styrelsemedlem, Elektro-

tekniska Handelsförbundet
i Finland

–  Styrelsemedlem, 
VVS-Tekniska handelsförbund

–  Styrelsemedlem, 
LVI-Numero

–  Styrelseledamot 
i RGF Service och 
VVS-Informations Data
i Stockholm.

–  Styrelseledamot i 
Sveriges Elgrossisters
Serviceaktiebolag

Tidigare  
uppdrag

–  Vd och Senior Vice President
Norden och Baltikum för 
Schneider Electric

–  Flertalet positioner inom 
Schneider Electric Norge

–  Ledande positioner på
Birgma International 
och ICA

–  Ledande positioner på
Saab-Auto, Cederroth 
och Wihuri

–  Koncernchef och vd för 
FM Mattsson Mora Group

–  Vd Schneider Electric Sverige
–  Styrelseordförande 

i Damixa

Innehav
inkl när
ståendes

152 845 aktier och  
121 457 optioner 

1 030 540 aktier och  
101 214 optioner 

893 712 aktier och  
121 457 optioner 

194 767 aktier och  
101 214 optioner 

Johan Nilsson

(1960)
Koncernchef, vd och styrelseleda-
mot sedan 2015, ledande befatt-
ningshavare sedan 2008.

Kennet Göransson

(1963)
Ekonomidirektör 
sedan 2014.

Erik Andersson

(1968)
Chef affärsstöd sedan 2015.

Anna Björklund

(1964)
HR-direktör sedan 2016.

Utbildning Civilekonomexamen från  
Lunds universitet och en  
civilingenjörsexamen från  
Lunds Tekniska Högskola.

Civilekonomexamen från  
Linköpings universitet.

Ekonomi vid Linköpings  
universitet.

Kandidatexamen i personal- och 
arbetslivsfrågor från  
Stockholms universitet.

Andra  
uppdrag

Inga Inga Inga Inga

Tidigare  
uppdrag

–  Vd för Ahlsell Sverige sedan
2008

–  Försäljnings-och marknadsan-
svarig på Sanitec

–  Vd på IFÖ Sanitär och IDO

–  Ekonomidirektör 
på Indutrade, Addtech och
Bergman & Beving

–  Olika befattningar inom 
Ahlsell Sverige, ekonomichef 
under många år

–  Human Resources Director 
på Svenska Spel

–  Projektledare på SEB
–  Ledande befattningar inom 

Pengar i Sverige

Innehav
inkl närstå-
ende

1 581 127 aktier och  
202 429 optioner 

237 317 aktier och  
151 821 optioner

407 007 aktier och  
101 214 optioner 

37 286 aktier och  
38 461 optioner 



Ahlsell AB (publ)
www.ahlsell.com

En beställning, en leverans, 
en faktura.
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