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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
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2016

3 419
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Revision utöver revisionsuppdrag
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Övriga tjänster
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4 669

4 080

3 516

–

–
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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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• upprättande av övergripande, långsiktiga
mål och strategier, budget samt affärsplaner,
• fastställandet av riktlinjer för att bolagets
verksamhet är långsiktigt värdeskapande,
• granskning och godkännande av bokslut,
• genomgång av revisorernas slutsatser från
revisionen och revisionsberättelsen samt på
vilket sätt revisionen bidrog till den finan
siella rapporteringens tillförlitlighet samt
genomgång av revisorernas översiktliga
granskning av halvårsrapporten,
• att fatta beslut i frågor rörande investeringar
och försäljningar,
• kapitalstruktur, utdelningspolicy och beslut
om finansiering,
• utveckling av koncernens policies,
• tillse att kontrollsystem finns för uppföljning
av att policies och riktlinjer efterlevs,
• tillse att system finns för uppföljning och
kontroll av bolagets verksamhet och risker,
• betydande förändringar i Castellums
organisation och verksamhet,
• att utse bolagets verkställande direktör och
fastställa lön och annan ersättning till denne.
Varje ledamot ska agera självständigt och
med integritet och se till bolagets och samtliga
aktieägares intresse. Vad styrelseledamöterna
har erfarit inom ramen för styrelsens arbete
omfattas av sekretess.
På följande sida finns en beskrivning av
styrelsens arbetsår.
Styrelsens arbetsordning
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning
för styrelsearbetet. I arbetsordningen beskrivs
styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsför
delningen mellan styrelsen och verkställande
direktören. Av arbetsordningen framgår även
vilka ärenden som ska hanteras på respektive
styrelsemöte samt instruktioner avseende den
ekonomiska rapporteringen till styrelsen.
Arbetsordningen föreskriver också att sty
relsen ska ha ett revisions- och finansutskott
och ett ersättningsutskott. Utskotten bereder
och tar fram rekommendationer i olika ärenden
till styrelsen. Ledamöter i utskotten utses

årligen. Ordförande i ersättningsutskottet ska
vara styrelsens ordförande medan ordförande
i revisions- och finansutskottet inte ska vara
styrelsens ordförande, utan annan ledamot
som utses av styrelsen.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ansvarar bland annat
för att tillse att styrelsens ledamöter, genom
verkställande direktörens försorg, fortlöpande
får den information som behövs för att kunna
följa bolagets ställning, resultat, likviditet,
ekonomiska planering och utveckling. Det
åligger ordföranden att fullgöra uppdrag
lämnat av årsstämman beträffande inrättande
av valberedning och att delta i dess arbete.
Styrelsens arbete under 2018
Castellums styrelse har under 2018 haft 12
sammanträden – varav ett konstituerande
sammanträde. Enligt gällande arbetsordning ska
styrelsen hålla minst sju ordinarie styrelsemöten
per kalenderår varav ett är konstituerande.
Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets
rapportering, varvid årsbokslut, förslag till vinst
disposition samt frågor i samband med årsstäm
man behandlas i januari, delårsbokslut i april,
juli och oktober, strategi i juni samt budget för
nästkommande år vid december månads möte.
Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemöte
na behandlas förekommande frågor av väsent
lig betydelse för bolaget såsom investeringar
och försäljningar av fastigheter samt finan
siering. Vidare informeras styrelsen om det
aktuella affärsläget på såväl hyres- och fastig
hetsmarknad som kredit- och a ktiemarknad.
Frågor om arbetsmiljö, incidentrapportering
samt kundrelaterade frågeställningar hanteras
regelbundet av styrelsen och varje styrelse
möte avslutas i normalfallet med en executive
session utan företagsledningens närvaro.
Styrelsen har även möten med revisorerna
utan företagsledningens närvaro.
Bland de ordinarie ärenden som styrelsen
behandlat under 2018 kan vidare nämnas
företagsgemensamma policies, övergripande
strategiplan, arbetsordning för styrelsen,

Deltagande av totalt antal möten
Styrelseledamöter
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Arvode, tkr

Styrelse

Ersättningsutskott

Revisions- och finansutskott

Charlotte Strömberg

975

12 av 12

3 av 3

4 av 4

Oberoende

Ja

Per Berggren

420

12 av 12

3 av 3

–

Ja

Anna-Karin Hatt

420

11 av 12

3 av 3

–

Ja

Christer Jacobson

370

11 av 12

–

–

Ja

Christina Karlsson Kazeem

370

10 av 12

–

–

Ja

Nina Linander

520

12 av 12

–

4 av 4

Ja

Johan Skoglund

445

12 av 12

–

4 av 4

Ja
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kapitalstruktur och finansieringsbehov,
hållbarhetsarbetet, verksamhetsmodell
och organisationsfrågor samt bolagets
försäkringssituation.
Därutöver ägnade styrelsen flera möten till
att fördjupa kunskapen om verksamheten
via temamöten samt besök i verksamheten.
Under 2018 har styrelsearbetet, förutom
ovanstående ordinarie ärenden, fokuserat på
förflyttning av Castellums fastighetsportfölj
dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels mot
en nordisk plattform. Styrelsen har även haft
fokus på utveckling av Castellums erbjudande
inom lager och logistik. Arbetet med tekno
logibaserad affärsutveckling inom ramen för
Castellums R&D-funktion, Next20, har varit
ett stående inslag på styrelsens agenda även
under 2018. I övrigt har frågor som hållbarhet,
effektiviseringsåtgärder samt successions- och
rekryteringsfrågor funnits med på agendan.
Styrelsen har under hösten 2018 utvärderat
sitt arbete genom en intern utvärdering, som
tog sin utgångspunkt i den rapport som togs
fram av den externa konsult som biträdde vid
den omfattande styrelseutvärderingen som
genomfördes hösten 2017. Utvärderingen
visade på ett öppet och konstruktivt styrelse
klimat och en väl fungerande beslutsprocess.
Utvärderingen visade också att arbetet med
de fokusområden för att utveckla styrelse
arbetet ytterligare som styrelsen beslutade om
i december 2017 har fallit väl ut.
Styrelseutvärderingen har presenterats för
och lämnats till valberedningen och diskuterats
i styrelsen. I utvärderingen granskades bl a
arbetsklimat, arbetsformer gällande affärs
process, krishantering, strategiska frågor, upp
följning- och kontrollsystem, tillgång till, och
behov av, särskild styrelsekompetens, succes
sionsordning, moral, etik samt k ommunikation.
Utvärderingen och efterföljande styrelsedis
kussion tjänar som underlag för en fortlöpande
utveckling av styrelsens arbetssätt och säker
ställer att styrelsen kan fatta så välgrundade
beslut som möjligt.
Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för
styrelseutvärderingen i Koden.
Någon ersättning utöver styrelsearvode
samt arvoden för utskottsarbete har ej utgått.
Ersättningsutskott
Styrelsens ersättningsutskott utvärderar
löpande ledande befattningshavares
ersättningsvillkor mot bakgrund av gällande
marknadsvillkor. Utskottet bereder ärenden
inom dessa områden för beslut i styrelsen.
Utskottets ledamöter utses av styrelsen en
gång per år.

Ersättningsutskottet består av tre styrelse
ledamöter inklusive styrelsens ordförande
som även är ordförande i utskottet. Utskottets
arbetsordning ingår i styrelsens arbetsordning
och fastställs varje år. Ersättningsutskottet har
till uppgift att;
• bereda rekryteringar till koncernledningen
och successionsfrågor rörande koncern
ledningen samt bereda frågor rörande
talangförsörjning och ledarbreddning
inom koncernen,
• diskutera målstyrning rörande jämställd
hets- och mångfaldsfrågor,
• bereda ärenden och föreslå styrelsen riktlinjer
för ersättningsprinciper, ersättningar och an
ställningsvillkor för verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna
för ersättning ska tillställas styrelsen som i sin
tur ska lämna förslag på sådan ersättning till
årsstämman för godkännande,
• följa och utvärdera pågående och under året
avslutade program för rörliga ersättningar
till koncernledningen. På bolagets hemsida
presenteras resultatet av ersättnings
utskottets utvärdering av ersättning till
ledande befattningshavare,
• årligen utvärdera verkställande direktörens
insatser, vilket även genomförts av en extern
expert, där såväl styrelse som direktrappor
terande har intervjuats.
Ersättningsutskottet ska sammanträffa minst
två gånger om året. Under 2018 har utskottet
sammanträtt tre gånger. Frågor som
hanterades på mötena var utvärdering av
ersättning till verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare, förslag om föränd
ring av ersättning till medlemmar i koncern
ledningen, uppföljning och utvärdering av nu
gällande incitamentsprogram, förslag rörande
förnyelse av incitamentsprogram, utarbetat
förslag till parametrar för de individuellt
målsatta faktorerna under det årliga resultat
baserade incitamentsprogrammet samt H
 Roch successionsfrågor.
Revisions- och finansutskott
Styrelsens revisions- och finansutskott över
vakar bl a finansierings- och revisionsfrågor
och bereder ärenden inom dessa områden för
beslut i styrelsen.
Utskottets ledamöter samt dess ordförande
utses av styrelsen en gång per år.
Revisions- och finansutskottet består av tre
styrelseledamöter som inte är anställda av bola
get. Utskottets arbetsordning ingår i s tyrelsens
arbetsordning, vilken fastställs varje år. Revisionsoch finansutskottet har till uppgift att:

STYRELSEARBETET 2018
Styrelsens huvuduppgifter är att
både vara ett kontrollorgan och ett
stöd till företagsledningen. Den
kontrollerande uppgiften innebär
att tillse att Castellum agerar
ansvarsfullt och på ett långsiktigt
hållbart sätt samt att verksamheten
drivs effektivt i enlighet med lagar,
regler och god sed.
Under året har styrelsearbetet
främst fokuserat på:
• Utveckling och förflyttning
av fastighetsportföljen
Styrelsen har under året gjort
studiebesök på ett flertal av
Castellum identifierade tillväxt
städer för att kunna stötta i
framtida beslut avseende nästa
steg i utvecklingen av bolagets
fastighetsportfölj. Under året
har utvecklingsfrågor som kan
härledas till fastighetsportföljen
berört kvalitetsförflyttning men
även att skapa en bas för en
nordisk plattform.
• Optimera affärsmöjligheter
inom lager och logistik
Företag och individers förändrade
konsumtionsmönster som inne
burit en förflyttning mot e-handel
har för Castellums del medfört
en ökad efterfrågan på lager- och
logistikyta. Styrelsen har under
året haft fokus på detta i syfte att
stärka Castellums position inom
området både när det gäller att
stärka befintligt kunderbjudande
men även för att skapa nya
affärsmöjligheter och se över
Castellums fastighetsbestånd
inom dessa segment.
• Teknologibaserad
affärsutveckling
För två år sedan lanserades
Next20, Castellums utveck
lingslabb inom teknologibaserad
affärsutveckling och under 2018
har labbet fortsatt att lansera
tjänster till såväl hyresgäster
som slutkonsument. Under året
har styrelsen varit involverad
i utvecklingen av Castellums
koncept för coworking. Vidare
har styrelsen även fortsatt
varit involverad i trendspaning,
uppföljning samt utvärdering av
de möjligheter som ny teknik,
nya konsumtionsmönster och
nya beteenden erbjuder.
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ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet består av
ordförande Charlotte Strömberg
samt ledamöterna Per Berggren
och Anna-Karin Hatt.
Ersättningsutskottets huvudsakliga
uppgifter är:
• Riktlinjer för ersättningsprinciper
• Ersättning till ledande
befattningshavare
• Beredning av incitamentsprogram
• Utvärdering av verkställande
direktören
• Beredning av rekryteringar
till koncernledning och
successionsfrågor
• Beredning av frågor rörande
ledarbreddning och talang
försörjning
• Målstyrning avseende
jämställdhet och mångfald
REVISIONS- OCH
FINANSUTSKOTT
Revisions- och finansutskottet
består av ordförande Nina Linander
samt ledamöterna Johan Skoglund
och Charlotte Strömberg.
Revisions- och finansutskottets
huvudsakliga uppgifter är:
• Finansiell rapportering
• Finansiering och kapitalstruktur
• Investeringsunderlag
och uppföljning
• Riskhantering
• Regelefterlevnad
• Revision
• Policies
• Verksamhetsrelaterade
fördjupningsområden
• Intern kontroll

• övervaka finansiell rapportering samt
lämna rekommendationer och förslag
för att säkerställa den finansiella
rapporteringens tillförlitlighet,
• med avseende på den finansiella rappor
teringen övervaka effektiviteten i bolagets
interna kontroll, eventuell internrevision
samt riskhantering,
• övervaka arbetet med kapitalstruktur och
andra finansieringsfrågor samt bereda
finansieringsfrågor inför beslut i styrelsen,
• övervaka arbetet med verksamhetsrisker och
regelefterlevnad samt se till att det finns ändamålsenliga system för kontroll och uppföljning,
• årligen avge en rapport om den interna
kontrollen samt tillse att bolagsstyrnings
rapporten beskriver styrelsens åtgärder för
att tillse att den interna kontrollen fungerar,
• hålla sig informerad om årsredovisning och
koncernredovisning,
• informera styrelsen om resultatet av
revisionen och hur den bidragit till den
finansiella rapporteringens tillförlitlighet,
• hålla sig informerad om slutsatserna av Revi
sorsinspektionens kontroll av revisorerna,
• granska och övervaka revisorernas opartisk
het och självständighet och då särskilt upp
märksamma om revisorerna tillhandahåller
andra tjänster än revision samt utvärdera
revisionsinsatsen och informera bolagets
valberedning om resultatet av utvärderingen,
• ta del av revisorernas rapport enligt artikel 11
i Revisorsförordningen samt vidta eventuella
erforderliga åtgärder med anledning av denna,
• utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision
som tillhandahålls av revisorerna och i
tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i
enlighet med dessa riktlinjer,
• bereda frågor om upphandling av revision
och andra tjänster från revisorerna,
• biträda valberedningen vid framtagande av
förslag till revisorer och ersättning till dem,
varvid utskottet ska övervaka att revisorernas
mandattid inte överskrider tillämpliga regler,
upphandla revision och lämna en motiverad
rekommendation i enlighet med vad som
anges i artikel 16 i Revisorsförordningen.
Revisions- och finansutskottet ska samman
träffa minst fyra gånger om året, varav bolagets
revisorer minst ska närvara två gånger. Vid ett
av de tillfällen då revisions- och finansutskottet
sammanträffar med revisorerna ska ingen från
företagsledningen närvara. Under 2018 har
utskottet sammanträtt fyra gånger. Frågor som
hanterades på mötena var bl a kapitalstruktur
och finansieringsfrågor, finansiell rapportering
inklusive översyn av framtida regelverk och
dess eventuella påverkan på Castellum,
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genomgång av beslutsprocessen avseende
investeringar, intern kontroll och riskhantering,
revisorernas insats, opartiskhet och självstän
dighet, utveckling av policies samt återrappor
tering från Whistleblower-tjänsten. Fördjupning
har även skett i verksamhetsrelaterade frågor.
Därtill har revisions- och finansutskottet under
året haft enskilt möte med compliance och
revisorer utan ledningens närvaro.
Verkställande direktör och koncernledning
Verkställande direktören ansvarar för bolagets
löpande förvaltning och för att leda verksam
heten i enlighet med styrelsens riktlinjer och
anvisningar samt för att styrelsen erhåller
information och nödvändigt beslutsunderlag.
Verkställande direktören leder arbetet i kon
cernledningen samt fattar beslut efter samråd
med dess ledamöter.
Verkställande direktören
Verkställande direktören är föredragande vid
styrelsemöten och ska tillse att styrelsens
ledamöter löpande tillställs den information som
behövs för att följa bolagets och koncernens
ställning, resultat, likviditet och utveckling.
Koncernledning
I december 2018 presenterades en ny orga
nisationsstruktur för att säkerställa fortsatt
tillväxt. Den innebar bland annat etablering av
de nya enheterna: Logistik, Investering- och
Portföljstrategi samt kontorslokaler i koncern
ledningen. Satsningarna på att renodla och
fokusera affärsområdena Logistik och Kontor
på central nivå ska ses som ett led i att stärka
spetskompetens inom respektive segment,
men också en del i Castellums tillväxtfokus
som kräver helt nya lösningar för såväl distri
bution och handel som för flexibla kontorslös
ningar. Genom att även inrätta en ny position
i koncernledningen för Investering- och Port
följstrategi, med ansvar för samtliga investe
ringar samt koncernens analys och värdering,
stärks även denna del av Castellum.
I koncernledningen ingår verkställande
direktören, ekonomi- och finansdirektören,
Chief Operating Officer (COO), kommunika
tionsdirektören, verkställande direktörerna i de
fyra regionerna samt den nyinrättade rollerna
som nämnts i stycket ovan. Gemensamt har
koncernledningen ansvar att leverera på koncernövergripande mål och strategier och på de
möten som äger rum diskuteras och fattas beslut
om övergripande verksamhetsfrågor. Koncern
ledningen har haft elva möten under 2018.
Under 2018 har koncernledningens arbete
fokuserat på fortsatt utveckling av fastighets
portföljen genom en rad större transaktioner
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Född 1959, civilekonom
Handelshögskolan, Stockholm.

Född 1959, civilingenjör KTH
och ekonomisk utbildning från
Stockholms universitet.

Född 1972, statsvetare Göteborg
Universitet. VD i Almega AB.

Född 1946, civilekonom DHS. Egen
verksamhet i Bergsrådet Kapital AB.

Styrelseledamot i Castellums styrelse,
ledamot i Ersättningsutskottet.

Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Ordförande i Castellums styrelse,
ordförande i Ersättningsutskottet samt
ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Styrelseledamot i Castellums styrelse,
ledamot i Ersättningsutskottet.

Tidigare befattningar: VD nordiska
verksamheten hos Jones Lang LaSalle,
ledande befattningar inom investment
banking hos Carnegie Investment Bank
samt Alfred Berg (ABN AMRO).

Tidigare befattningar: VD i Hemsö
Fastighets AB, VD i Jernhusen AB,
affärsområdeschef i Fabege AB (publ),
VD i Drott Kontor AB samt fastighets
chef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
Clas Ohlson AB (publ), Kinnevik AB
(publ), Sofina S.A. (noterat) och
Skanska AB (publ). Ledamot i
Aktiemarknadsnämnden.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
Fasticon Kompetens Holding AB, Slättö
Förvaltning AB och SSM Holding AB.
Aktieinnehav: 4 500

Aktieinnehav: 17 000

Tidigare befattningar: Börskommentator
och marknadschef för Affärsvärlden
samt analyschef och verkställande
direktör i Alfred Berg-koncernen.

Tidigare befattningar: It- och energi
minister i svenska regeringen, stats
sekreterare vid Statsrådsberedningen,
andra vice ordförande för Center
partiet, stabschef för Centerpartiets
partiledarstab, VD Didaktus Skolor AB
och vVD Kind & Partners AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
Global Challenges Foundation.
Aktieinnehav: 60 429

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
Alecta, Almega AB, TRR Trygghetsrådet,
Trygghetsfonden TSL och forsknings
institutet Ratio samt ledamot i insyns
rådet för Universitetskanslersämbetet.
Aktieinnehav: 1 325

STYRELSENS ARBETSÅR
utöver stående punkter såsom affärsläge, framtidsutsikter, investeringar, försäljningar, finansiering, rapportering av respektive
utskotts ordförande avseende utskottets arbete samt arbetsmiljöfrågor, kundrelaterade frågeställningar och incidentrapportering.
Styrelsemöte
• Resultat för helåret
• Årsredovisning inkl h
 ållbarhetsredovisning
• Handlingar inför årsstämman
• Förslag till vinstdisposition
• Genomgång revisorernas slutsatser från revisionen
• Enskilt möte revisorer
JAN

FEB

Revisions- och ﬁnansutskott
• Finansiell position
• Genomgång med revisorerna
om bokslutsgranskning
• Revisionsplan
• Incidentrapportering Whistleblower
• Genomgång tvister
• Utvärdering av utskottets arbete
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Styrelsemöte
• Förberedelse inför årsstämman
Konstituerande möte
• Firmatecknare utses
• Utskottens sammansättning
beslutas
MARS
Årsstämma

Styrelsemöte
• Första kvartalsrapporten
• Beslutslogg
• Uppföljning investeringar
och uthyrningsplaner
• Arbetsordning och
policydokument antas
APRIL

Styrelsemöte
• Strategigenomgång
• Genomgång av risker
i verksamheten samt
finansiella risker

MAJ

Revisions- och ﬁnansutskott
• Finansiell position
• Riskhantering
• Intern kontroll
• Incidentrapportering Whistleblower
• Utvärdering revisionsinsats
• Genomgång och utvärdering
av strategiska mål
• Upphandling av revision

JUNI

Ersättningsutskott
• Genomgång av incitamentsprogram
• Genomgång av ersättningsprinciper
för ledande befattningshavare
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CHRISTINA KARLSSON KAZEEM

NINA LINANDER

JOHAN SKOGLUND

STYRELSELEDAMOT 2016

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2014

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2010

Född 1965, civilingenjör från KTH.

Född 1959, civilekonom Handelshög
skolan Stockholm samt MBA från IMD,
Lausanne, Schweiz.

Född 1962, civilingenjör KTH
och civilingenjörsprogrammet,
Handelshögskolan.

Styrelseledamot i Castellums
styrelse, ordförande i Revisionsoch finansutskottet.

VD och koncernchef JM AB (publ).

Styrelseledamot i Castellums styrelse.
Tidigare befattningar: Styrelseordfö
rande i Tomorrow China som är en del
av kommunikationskoncernen H&H
Group. VD i Hilanders AB. Kommuni
kationschef på Niscayah Group samt
ledarpositioner inom Razorfish AB och
Creuna AB. Arbete med stadsutveck
ling och exploatering på Stockholms
Gatu- och Fastighetskontor.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i
Tempest Security AB (publ).
Aktieinnehav: 350

Tidigare befattningar: Grundare och
partner i Stanton Chase International
AB, chef koncernstab Finans på AB
Electrolux (publ), ledarpositioner inom
Vattenfall AB samt arbete inom corpo
rate finance på olika investmentbanker
i London.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande
i Awa Holding AB. Styrelseledamot i
Industrivärden AB (publ), Skanska AB
(publ), Telia Company AB (publ) och
OneMed AB.

Johan Ljungberg, advokat
Mannheimer Swartling Advokatbyrå,
är styrelsens sekreterare.

Styrelseledamot i Castellums styrelse,
ledamot i Revisions- och finansutskottet.
Tidigare befattningar: Har arbetat
sedan 1986 inom JM AB (publ) i
olika befattningar.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot
i Infranord AB, Mentor Sverige och
Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav: 5 000
Uppgifterna avser förhållandet i slutet av
januari 2019. Aktieinnehavet omfattar eget,
makas/makes, omyndiga och hemmavarande
barns, närstående bolags innehav samt
innehav via kapitalförsäkring.

Aktieinnehav: 12 000

Styrelsemöte
• Andra kvartalsrapporten
• Genomgång revisorernas
granskning av halvårsrapporten

JULI

Styrelsemöte
• Tredje kvartalsrapporten
• Beslutslogg
• Genomgång av försäkringar
• Uppföljning investeringar
och uthyrningsplaner

AUG

SEP
Revisions- och ﬁnansutskott
• Finansiell position
• Genomgång finansiell
rapporteringsprocess
• Genomgång efterlevnad av policies
• Incidentrapportering Whistleblower
• Rekommendation till val av revisor
till valberedningen

OKT

Styrelsemöte
• Budget
• Utvärdering styrelse
och VD

NOV
Ersättningsutskott
• Riktlinjer ersätt
ningsprinciper
• Beredning utfall
incitament
• Beredning
utvärdering av VD

DEC

Revisions- och ﬁnansutskott
• Finansiell position
• Genomgång finansiell rapportering
• Incidentrapportering Whistleblower
• Genomgång förändrat regelverk
• Diskussion med revisorerna om
granskning av kvartalsbokslut
och intern kontroll
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