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INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019
Inför årsstämman den 21 mars
2019 föreslår styrelsen;
• en utdelning om 6,10 kr per aktie,
uppdelat om två tillfällen vardera
om 3,05 kr. Avstämningsdagar
för utbetalningarna föreslås till
25 mars 2019 respektive 23
september 2019.
Inför årsstämman föreslår
valberedningen;
• omval av nuvarande styrelseledamöter Charlotte Strömberg,
Per Berggren, Anna-Karin Hatt,
Christer Jacobson, Christina
Karlsson Kazeem, Nina Linander
och Johan Skoglund. Till styrel
sens ordförande föreslås omval
av Charlotte Strömberg.
• Arvode till styrelseledamöterna
föreslås utgå enligt följande
(arvode 2018 inom parentes).
-- Styrelsens ordförande:
985 000 kr (850 000 kr).
-- Envar av övriga styrelseledamöter: 410 000 kr
(370 000 kr).
-- Ledamot i ersättningsutskottet,
inklusive ordföranden:
50 000 kr (50 000 kr).
-- Ordföranden i revisionsoch finansutskottet:
150 000 kr (150 000 kr).
-- Envar av övriga ledamöter
i revisions- och finansutskottet:
75 000 kr (75 000 kr).
Föreslagen total ersättning
till styrelseledamöterna, inkl
ersättning för utskottsarbete,
uppgår således till 3 895 000 kr,
förutsatt att antalet utskottsledamöter är oförändrat.
• omval av Deloitte som revisor.
Deloitte har meddelat att
nuvarande auktoriserade revisorn
Hans Warén kommer att vara
huvudansvarig revisor.
• att stämman beslutar att en
ny valberedning inför 2020 års
årsstämma ska utses och att
styrelsens ordförande ges i upp
drag att kontakta de fyra största
ägarregistrerade eller på annat
sätt kända aktieägarna per sista
dagen för aktiehandel i augusti
2019 och be dem utse en leda
mot vardera till valberedningen,
samt att de fyra sålunda utsedda
ledamöterna tillsammans med
styrelsens ordförande ska utgöra
valberedningen. Valberedningen
ska utse ordförande inom sig.
Namnen på valberedningens
ledamöter tillkännages senast
sex månader före nästkommande
årsstämma.
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Årsstämma 2018
Senaste årsstämman ägde rum den 22 mars
2018 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmers
platsen 1, Göteborg. Vid stämman represen
terades 640 aktieägare, vilka företrädde
49,5% av antalet aktier och 49,5% av rösterna.
Samtliga styrelseledamöter, valberedningen,
företagsledningen samt bolagets revisorer var
närvarande vid stämman.
Årsstämman fastställde räkenskaperna för
2017 och beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Följande beslut fattades på årsstämman den
22 mars 2018;
• utdelning om 5,30 kr per aktie för räken
skapsåret 2017, uppdelat på två utbetal
ningstillfällen (mars respektive september)
om vardera 2,65 kr per aktie,
• att arvode till styrelsen ska utgå med 3 520
tkr, varav 850 tkr till styrelsens ordförande
och 370 tkr till envar av övriga styrelsele
damöter. Arvode till ledamöter, inklusive
ordföranden, i ersättningsutskottet ska utgå
med 50 tkr per person. Arvode till ordföran
den i revisions- och finansutskottet ska utgå
med 150 tkr och 75 tkr till övriga ledamöter,
• omval av styrelseledamöterna Charlotte
Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt,
Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem,
Nina Linander och Johan Skoglund. Charlotte
Strömberg omvaldes till styrelsens ordförande,
• omval av Deloitte som revisor. Auktoriserad
revisor Hans Warén är Castellums huvud
ansvariga revisor,
• godkännande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare,
• mandat för styrelsen att – i syfte att kunna
emittera aktier som likvid eller för finansi
ering av fastighetsinvesteringar – besluta
om nyemission av aktier,
• mandat för styrelsen att – i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur samt för att kunna
överlåta egna aktier som likvid eller för finan
siering av fastighetsinvesteringar – besluta
om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Protokoll från årsstämman den 22 mars 2018
finns på Castellums hemsida.
Valberedning
Årsstämman 2018 beslutade att en valbered
ning skulle inrättas inför 2019 års årsstämma
för att framlägga förslag till antalet styrelse
ledamöter, val av styrelseledamöter inklusive
styrelseordförande, förslag till val av revisorer,
ersättning till styrelseledamöter och revisorer
samt modell för utseende av ny valberedning
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inför årsstämman 2020.
Valberedningens förslag offentliggörs senast
i samband med kallelsen till årsstämman.
Aktieägare ges möjlighet att vända sig till
valberedningen med nomineringsförslag.
Valberedningen inför årsstämman 2019 till
sattes enligt årsstämman 2018:s beslut, genom
att styrelsens ordförande fick i uppdrag att
kontakta de tre största ägarregistrerade eller
på annat sätt kända aktieägarna sista dagen för
handel i augusti och bad dem utse en ledamot
vardera till valberedningen. De utsedda leda
möterna, tillsammans styrelsens ordförande
som sammankallande, utgör valberedningen.
Valberedningen utsåg inom sig ordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2019
utgörs av: Patrik Essehorn, utsedd av Rutger
Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av
Stichting Pensioenfonds ABP, Johan Strand
berg, utsedd av SEB Fonder samt styrelsens
ordförande Charlotte Strömberg. Johan Strand
berg är valberedningens ordförande. Valbered
ningens ledamöter representerade tillsammans
ca 16,3% av det totala antalet aktier och röster
i bolaget när valberedningens sammansättning
offentliggjordes den 19 september 2018.
Samtliga valberedningsledamöter har
noga övervägt huruvida det föreligger någon
intressekonflikt att acceptera uppdraget
som ledamot av valberedningen i Castellum.
Valberedningen har hållit fem protokollförda
sammanträden och därutöver haft kontakt
via telefon och e-mail. Valberedningen har
fått en detaljerad genomgång av resultatet av
genomförd styrelseutvärdering och har därtill
genomfört intervjuer med styrelseledamö
terna. Vidare har valberedningen tagit del av
revisions- och finansutskottets rekommenda
tion till styrelsen beträffande revisorsval.
Valberedningen har behandlat samtliga
de frågor som det åligger valberedningen att
behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Valberedningen har bland annat diskuterat
och övervägt;
• i vilken grad den nuvarande styrelsen
uppfyller de krav som kommer att ställas
på styrelsen till följd av Castellums
verksamhet och utvecklingsskede,
• styrelsens storlek,
• vilka kompetensområden som är samt
bör vara företrädda inom styrelsen,
• styrelsens sammansättning avseende
erfarenhet, kön och bakgrund samt succes
sionsfrågor inom styrelsen och potentiella
intressekonflikter i styrelsearbetet,
• arvodering av styrelseledamöter,
• frågor rörande revisorsval och arvode
till revisorn samt,
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• vilken modell för utseende av ny valberedning
inför årsstämman 2020 som skall tillämpas.
Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en
jämn könsfördelning skall eftersträvas i styrel
sen samt att styrelsen i övrigt skall präglas av
mångsidighet och bredd avseende kompetens,
erfarenhet och bakgrund. Valberedningen
har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i
Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande
av sitt förslag till val av styrelseledamöter.
Slutligen har valberedningen, i syfte att
bolaget skall kunna fullgöra sina informations
skyldigheter gentemot aktieägarna, informerat
bolaget om hur valberedningens arbete har be
drivits och om de förslag valberedningen lämnar.
Valberedningens bedömning är att styrelse
arbetet i Castellum fungerar mycket väl och
att styrelsens ledamöter, var för sig och
tillsammans, besitter bred kompetens och
erfarenhet som är relevant för Castellums
verksamhet. De senaste åren har präglats av
en snabb förändringstakt i Castellum, bl a i
förhållande till affärsutveckling, finansierings
frågor, omstruktureringar inom koncernen och
effektiviseringsarbete. Det arbetet fortsätter.
Koncernledningen har också varit föremål för
flera personförändringar. Mot den bakgrunden
anser valberedningen att det är betydelsefullt
med fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet.
Nuvarande styrelseledamöter uppger att de är
motiverade att bidra till slutförandet av det nu
pågående förändringsarbetet inom Castellum,
varför valberedningen föreslår omval av samt
liga nuvarande styrelseledamöter.
Valberedningen anser att styrelseleda
möterna i Castellum har god kompetens och
omfattande erfarenhet beträffande fastig
hetsfrågor i vid bemärkelse, hållbarhetsfrågor,
infrastrukturfrågor och samhällsplanering,
kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor,
kundservice och förändrade kundbeteenden,
trendanalys, digitalisering, insikt om transfor
mationstrender hos såväl privata som offent
liga samarbetspartners, kommunikation och
marknadsföring samt styrelsearbete i allmän
het. Således anser valberedningen att nuvaran
de styrelseledamöter formar en styrelse som
tillsammans har den mångsidighet och bredd
av kompetens, erfarenhet och bakgrund som
erfordras med hänsyn till Castellums verksam
het, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
Valberedningens förslag innebär att fyra av sju
styrelseledamöter i bolaget är kvinnor.
Revisor
Revisorn väljs av årsstämman och är en obe
roende granskare av Castellums räkenskaper,

bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovis
ningen samt rapport om gröna obligationer
och granskar även styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning. Castellums revisor
Deloitte har valts av årsstämman för en ettårig
mandatperiod för tiden intill slutet av årsstäm
man 2019. Huvudansvarig revisor hos Deloitte
är den auktoriserade revisorn Hans Warén.
Revisionsarvoden
tkr

2018

2017

2016

3 419

2 978

1 820

Revision utöver revisionsuppdrag

626

932

1 781

Övriga tjänster

624

170

65

4 669

4 080

3 666

4 669

4 080

3 516

–

–

150

Revisionsuppdrag

Totala revisionsarvoden
varav Deloitte
varav EY

HANS WARÉN
CASTELLUMS REVISOR

Styrelse
Aktieägarna väljer styrelse på årsstämman.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Cas
tellums strategi och organisation och förvaltar
Castellums angelägenheter för aktieägarnas räk
ning. Castellums styrelse ska enligt bolagsord
ningen bestå av lägst fyra och högst åtta leda
möter. Styrelseledamöter väljs på bolagsstämma
för tiden intill slutet av den första årsstämma
som hålls efter det år då styrelseledamoten
utsågs. Styrelsen har under 2018 bestått av sju
ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd
arbetsordning med instruktioner om arbetsför
delningen mellan styrelsen och verkställande
direktören. Ingen styrelseledamot har rätt till
ersättning vid upphörande av uppdraget.
Nya styrelseledamöter får en introduktion
av bolaget och dess verksamhet samt genom
går börsens utbildning för styrelseledamöter i
börsbolag. Därefter erhåller styrelsen konti
nuerligt information om bl a regeländringar
och sådana frågor som rör verksamheten och
styrelsens ansvar i ett noterat bolag.
För beslut i styrelsen gäller aktiebolagslagens
regler innebärande att såväl mer än hälften av
närvarande ledamöter och mer än en tredjedel
av totala antalet ledamöter måste rösta för be
slut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsens arbete regleras bland annat av
aktiebolagslagen, bolagsordning, Koden och
den arbetsordning som styrelsen fastställt för
sitt arbete.
Styrelsens ansvar
Enligt aktiebolagslagen och styrelsens
arbetsordning ansvarar styrelsen för:
• bereda affärsbeslut och vara ett stöd
till företagsledningen,
• utveckla och följa upp bolagets
övergripande strategier
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