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Styrelsen
Castellums styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och 
högst åtta ledamöter. Styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden 
intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelse-
ledamoten utsågs. Styrelsen har under 2009 bestått av sex ordinarie 
ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med 
instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören. Ingen styrelseledamot har rätt till ersättning vid upphörande 
av uppdraget.
 Nya styrelseledamöter får en introduktion av bolaget och dess verk-
samhet samt genomgår börsens utbildning enligt börskontraktet. Där-
efter erhåller styrelsen kontinuerligt information om bl a regeländringar 
och sådana frågor som rör verksamheten och styrelsens ansvar i ett 
noterat företag.
 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 beslut. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst.

Styrelsens ansvar
Styrelsen utser bolagets verkställande direktör och fastställer lön och 
annan ersättning till denne. Enligt den svenska aktiebolagslagen och 
styrelsens arbetsordning ansvarar styrelsen även för att upprätta över-
gripande, långsiktiga strategier och mål, budget och affärsplaner, granska 
och godkänna bokslut, samt fatta beslut i frågor rörande investeringar 
och betydande förändringar i Castellums organisation och verksamhet. 

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning fastställs årligen. I arbetsordningen beskrivs 
styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören. Av arbetsordningen framgår även vilka 
ärenden som skall hanteras på respektive styrelsemöte samt instruktio-
ner avseende den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Arbetsord-
ningen föreskriver också att styrelsen skall ha ett revisionsutskott och 
ett ersättningsutskott som utgörs av samtliga styrelseledamöter som inte 
innehar anställning i bolaget. Ordförande i utskotten skall vara styrelsens 
ordförande. 

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 ordföran-
den att fullgöra uppdrag lämnat av årsstämman beträffande inrättande av 
valberedning och att delta i dess arbete.

Styrelsens arbete under 2009
Castellums styrelse har under 2009 haft åtta sammanträden varav ett 
konstituerande sammanträde. Enligt gällande arbetsordning skall styr-
elsen hålla minst sju ordinarie styrelsemöten per kalenderår varav ett är 
konstituerande. 
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Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets rapportering, varvid års-
bokslut och förslag till vinstdisposition behandlas i januari, delårsbokslut 
i april, juli och oktober, frågor i samband med årsstämman i mars, strategi-
möte i maj samt affärsplaner för nästkommande år vid december månads 
möte.
 Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekom-
mande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom investeringar 
och försäljningar av fastigheter samt fi nansiering. Vidare informeras 
styrelsen om det aktuella affärsläget, såväl hyres- och fastighetsmarknad 
som kredit- och aktiemarknad.
 Bland de ordinarie ärenden som styrelsen behandlat under 2009 kan 
vidare nämnas affärsplan, företagsgemensamma policies, övergripande 
strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och fi nansierings-
behov samt bolagets försäkringssituation. Styrelsen har genomfört en 
årlig utvärdering av dess arbete, som sammanställts av dess sekreterare 
på uppdrag av styrelsen. Utvärderingen har lämnats till valberedningen 
och styrelsen för diskussion. I utvärderingen granskas bl a arbetsklimat, 
arbetsformer, uppföljning och kontroll, sammansättning samt ägar-
kommunikation.
 Någon ersättning utöver styrelsearvode har ej utgått. 

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet skall utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare, som skall underställas årsstämman 
för beslut. Vidare skall ersättningsutskottet besluta, inom ramen för av 
årsstämman beslutade riktlinjer, om ersättning för verkställande direktör 
och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet skall årligen 
utvärdera verkställande direktörens insatser samt, i förekommande fall, 
handlägga frågor rörande rekrytering och tillsättande av verkställande 
direktör. Ersättningsutskottet skall sammanträffa minst två gånger om 
året. Under 2009 har utskottet sammanträtt två gånger.

Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgift är att ta ansvar för bolagets interna kontroll, 
redovisningsprinciper, riskhantering, finansiella rapportering, revision 
samt inför valberedningens handläggning bereda frågor om val av 
revisorer och ersättning till dem samt säkra en kvalificerad oberoende 
granskning av bolaget. Revisionsutskottet skall sammanträffa minst tre 
gånger om året, varav bolagets revisorer minst skall närvara två gånger. 
Vid ett av de tillfällen då revisionsutskottet sammanträffar med revisor-
erna skall ingen från företagsledningen närvara. Under 2009 har utskottet
sammanträtt tre gånger.

Styrelsens sammansättning, antal möten och närvaro under 2009 i Castellum AB
Deltagande av totalt antal möten

Namn                                                       Invald/Avgick Oberoende Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott Arvode, tkr

Jan Kvarnström 1994   Nej* 8 av 8 3 av 3 2 av 2 450

Per Berggren 2007 Ja 8 av 8 3 av 3 2 av 2 215

Marianne Dicander Alexandersson 2005 Ja 8 av 8 3 av 3 2 av 2 215

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 2003 Ja 8 av 8 3 av 3 2 av 2 215

Christer Jacobson 2006 Ja 8 av 8 3 av 3 2 av 2 215

Göran Lindén 1999 Ja 8 av 8 3 av 3 2 av 2 215

Mats Wäppling 2007/2009 Ja 2 av 2 1 av 1 – –
 * Då Jan Kvarnström varit ledamot i Castellums styrelse sedan år 1994 anses han vara beroende.
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Jan Kvarnström, Styrelseordförande
Född 1948, civilekonom och MBA. Partner i ERC. Har tidigare 
erfarenhet från olika företagsledande positioner i bl a Bonnier-
gruppen och PK-banken (nu Nordea) samt som verkställande 
direktör i Securum AB, Esselte AB och Dresdner Bank AG. Andra 
uppdrag: styrelseordförande i Collector AB och senior adviser i 
Investcorp. 
Aktieinnehav: 20 600

Per Berggren, Styrelseledamot
Född 1959, civilingenjör och ekonomisk utbildning från Stockholms 
universitet. Är verkställande direktör i Jernhusen AB. Tidigare 
befattningar som affärsområdeschef i Fabege AB, verkställande 
direktör i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter 
Stockholm AB. Andra uppdrag: styrelseledamot i Arenastaden med 
Swedbank Arena.
Aktieinnehav: 1 700

Marianne Dicander Alexandersson, Styrelseledamot 
Född 1959, civilingenjör. Vice verkställande direktör Apoteket AB. 
Tidigare befattningar inom Volvo, ICI, Pharmacia och senast som 
verkställande direktör på Kronans Droghandel AB. Andra uppdrag: 
styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola och Svenskt 
Näringsliv. 
Aktieinnehav: 24

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Styrelseledamot 
Född 1954, civilingenjör. Egen verksamhet i Fräjdin & Hellqvist AB. 
Tidigare ledande befattningar inom Volvo Personvagnar samt avd. 
chef på Svenskt Näringsliv. Andra uppdrag: styrelseordförande i 
SinterCast AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Ruter Dam. 
Styrelseledamot i Kongsberg Automotive, Rymdbolaget, Fourier-
transform, FriskvårdsChecken, Stockholm Environment Institute, 
Tällberg Foundation Service och e-man.
Aktieinnehav: 800 

Christer Jacobson, Styrelseledamot 
Född 1946, civilekonom DHS. Egen verksamhet i Bergsrådet Kapital 
AB. Tidigare börskommentator och marknadschef för Affärsvärlden 
samt analyschef och verkställande direktör i Alfred Berg-koncernen. 
Andra uppdrag: styrelseledamot i Viscogel AB.
Aktieinnehav: 30 000

Göran Lindén , Styrelseledamot 
Född 1944, fi l.kand. ekonomi. Har varit verkställande direktör 
i ABBA AB, BCP AB, Fortos AB, Swedish Match AB och vVD i 
Procordia AB samt ledamot av koncernledningen i AB Volvo. 
Andra uppdrag: styrelseordförande i Insplanet AB, Procordias 
pensionsstiftelse, Rölunda AB, Flodins Filter AB, Retail House AB 
och Västanå Slott AB samt styrelseledamot i Wicanders Förvaltnings 
AB, Plockmatic Int. AB och Grimaldi Industrier AB. 
Aktieinnehav: 0

Johan Ljungberg, Styrelsesekreterare
Född 1974, Styrelsesekreterare sedan 2008. 
Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. 
Aktieinnehav: 0

Styrelse

Ovanstående uppgifter avser förhållandet i slutet av januari 
2010. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga 
och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt 
innehav via kapitalförsäkring.
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