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Bolagsstyrningsrapport
Maha har åtagit sig att följa ett ramverk för företagsstyr-
ning som säkerställer att verksamheten bedrivs etiskt och 
ansvarsfullt i enlighet med bästa praxis för publika bolag 
av liknande storlek och omfattning och som syftar till att 
säkerställa att aktieägares, ledningens och styrelsens 
intressen förblir gemensamma.

Denna rapport redogör för Bolagets bolagsstyrning och de 
beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr 
Bolaget. Aktierna är listade på Nasdaq First North Growth 
Market (MAHA-A) och utgivna obligationer (2017—2021) är 
noterade på Nasdaq OMX (MAHA 101), båda i Stockholm. 
'HW� ƓQQV� LQJHQ� IRUPHOO� VN\OGLJKHW� I¸U� %RODJHW� DWW� I¸OMD�
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), varför denna 
bolagsstyrningsrapport för 2019 lämnas i enlighet med 
årsredovisningslagen. Rapporten redogör för hur Maha 
bedrivit dess bolagsstyrning under 2019. Bolaget känner 
inte till några avvikelser att rapportera med avseende på 
årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för 
emittenter, Aktiemarknadsnämndens rekommendationer, 
beslut från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller utta-
landen från Aktiemarknadsnämnden.

5HJHOYHUN�I¸U�ERODJVVW\UQLQJ
Bolaget tillämpar god sed för bolagsstyrning i enlighet 
med svenska lagar och regler på området samt i enlighet 
med Bolagets egen bolagsordning och interna policys. 
Bolaget upprättar årsredovisning och delårsrapporter i 
enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

Det externa regelverket för bolagsstyrning omfattar:
• Aktiebolagslagen
• Redovisningslagstiftning (bl.a. bokföringslagen, årsre-

dovisningslagen och IFRS)
• Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter

Bolagets interna regelverk för bolagsstyrning omfattar:
• Bolagsordningen — denna innehåller normala förutsätt-

ningar för Bolagets bolagsstyrning och innehåller inga 
begränsningar för hur många röster varje aktieägare 
kan använda på bolagsstämman, ej heller reglerar den 
utnämningar eller avskedande av styrelseledamöter 
eller justeringar till bolagsordningen.

• Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och instruk-
tioner för ekonomisk rapportering såsom fastställts av 
styrelsen — se sektionen Styrelsen och dess funktion 
nedan.

• Koncernens policys såsom antikorruptionspolicy, 
hälsa-, säkerhets-, och miljöpolicy, insiderpolicy, uppfö-
randekod, etc.�ŋ�VSHFLƓND�NRQFHUQSROLF\HUV��SURFHGXUHU�
RFK�ULNWOLQMHU�KDU�IUDPWDJLWV�I¸U�DWW�DQJH�VSHFLƓND�UHJOHU�
och kontroller. Policyer, procedurer och riktlinjer omfat-
tar områden såsom verksamheten, redovisning och 
ƓQDQVLHULQJ��K¦OVD��V¦NHUKHW�RFK�PLOM¸��PLOM¸��DQWLNRUUXS-
tion, mänskliga rättigheter, informationssystem, insider-
information och bolagskommunikation och dessa poli-
cyer recensseras och uppdateras regelbundet. Bolaget 
har informerat om att det påbörjat förberedelser för 

att byta noteringslista från Nasdaq First North Growth 
Market till Nasdaqs huvudlista — båda i Stockholm. Som 
en del i dessa förberedelser tar Bolaget fram en ny sam-
ling av policyer och instruktioner godkända för Nasdaqs 
huvudlista vilka skall antas av styrelsen framgent.

• Styrdokument för styrelseutskott — se sektionen 
Styrelsen och dess funktion nedan.

Bolaget inhämtar regelbundet rådgivning i frågor 
kring bolagsstyrning från dess juridiska rådgivare, 
Setterwalls Advokatbyrå AB (Stockholm) och Nasdaq 
&HUWLƓHG� $GYLVHU� )1&$� 6ZHGHQ� $%� �6WRFNKROP��� 8QGHU�
2019 anskaffade Bolaget ett dataprogram för att hjälpa 
Bolaget att följa sina informationspolicys och relevanta 
marknadsmissbruksregler.

$NWLH¦JDUH
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth 
Market (MAHA-A) och utgivna obligationer (2017—2021) är 
noterade på Nasdaq OMX (MAHA-101). Vid utgången av 
2019 uppgick aktiekapitalet till 444 792 kSEK, fördelat på 
100 416 868 aktier, varav 92 456 550 utgjordes av A-aktier 
och 7 960 318 av B-aktier. A- och B-aktierna medför en (1) 
röst per aktie. Kvalitena AB är den enda aktieägaren som 
innehar mer än 10 procent av aktierna och rösterna, med 
ett innehav om cirka 21 miljoner aktier motsvarande 21,3 
procent av aktierna och rösterna. För ytterligare infor-
mation om aktier, aktiekapital och aktieägare se tidigare 
avsnitt ”Maha Energy-aktien”.

�UVVW¦PPD
Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskaps-
årets utgång. Bolaget kallar till årsstämman genom annon-
sering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet 
samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets 
hemsida. Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken 
på avstämningsdagen och som har anmält sitt deltagande 
till Bolaget inom utsatt tid har rätt att delta vid stämman. 
Aktieägare av A och B-aktier har rätt att utöva sina respek-
tive rösträtter enligt beskrivning ovan (Aktieägare). Enligt 
Bolagets bolagsordning och svensk lagstiftning ska års-
stämman adressera de frågor som listats nedan och märkts 
med ett ”*”. Årsstämman 2019 hölls (i enlighet med bolags-
ordningen och svensk lag) i Stockholm den 23 maj 2019. 
Trettioåtta (38) aktieägare var representerade på stämman, 
vilka tillsammans innehade 20,6 procent av rösterna och 
aktiekapitalet i Bolaget. Vid årsstämman 2019 framlades 
de förslag som framgår nedan samt togs beslut om bland 
annat följande: 
• Framläggande av årsredovisningen och revi-

sionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen*;

• Godkännande av administrativa frågor avseende 
årsstämman*;

• Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen*; 

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören*;
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• Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet 
revisorer och eventuella revisorssuppleanter*;

• Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna*;
• Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella 

revisorssuppleanter*;
• Fastställande av riktlinjer för valberedningens tillsät-

tande och arbete (se nedan);
• Beslut avseende incitamentsprogram och utfärdande av 

teckningsoptioner (LTIP) (se nedan);
• Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet med 

upp till 20 %. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut 
om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller 
NRQYHUWLEOHU� YLG� HWW� HOOHU� ŴHUD� WLOOI¦OOHQ� XQGHU�SHULRGHQ�
fram till nästa årsstämma.

9DOEHUHGQLQJHQ�RFK�GHVV�IXQNWLRQ
I enlighet med den av årsstämman 2019 godkända pro-
cessen för valberedningen, består valberedningen för års-
stämman 2020 av ledamöter utsedda av tre av Bolagets 
största aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 
september 2019 samt av Bolagets styrelseordförande. 
Valberedningens ledamöter offentliggjordes på Bolagets 
hemsida den 26 november 2019 (dvs. inom tidsramen om 
sex månader före årsstämman som föreskrivs enligt Koden).

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:
• Harald Pousette, utsedd av Kvalitena AB
• Lars Carnestedt, utsedd av Nerthus Investments Ltd.
• John Patrik Lindvall, utsedd av Jonas Lindvall
• Anders Ehrenblad, styrelseordförande i Bolaget

Valberedningen för årsstämman 2020 arbetar för när-
varande med att slutföra sitt uppdrag. Valberedningens 
rapport, inklusive slutligt förslag till årsstämman 2020, 
kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida tillsam-
mans med kallelsen till årsstämman när kallelsen utfärdats. 

Valberedningen har träffats eller konfererat 5 gånger där 
samtliga medlemmar närvarade eller deltog i konferensen 
på annat sätt.

Valberedningens syfte är att förbereda förslag i vissa 
frågor att behandlas vid årsstämman, bland annat följande 
(som kommer att läggas fram för årsstämman 2020 för 
övervägande):
• Förslag till utseende av ordförande vid årsstämman 
• Förslag till val av styrelseledamöter
• Förslag till val av styrelseordförande
• Förslag till beslut om styrelsearvoden samt ersättning för 

kommittéarbete fördelat mellan de olika ledamöterna 
• Förslag beslut om val av revisorer och revisorsarvode

Valberedningens arbete innefattar en utvärdering av sty-
relsens arbete, kompetens och sammansättning samt leda-
möternas oberoende. Valberedningen kommer också att ta 
hänsyn till kriterier som ledamöternas bakgrund och erfa-
renhet samt utvärdera det arbete som utförts vid presenta-
tion av dess rekommendationer. 

6W\UHOVHQ�RFK�GHVV�IXQNWLRQ
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre 
(3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. 
'HW�ƓQQV� LQJD� V¦UVNLOGD�EHVW¦PPHOVHU� L�ERODJVRUGQLQJHQ�
om hur styrelseledamöterna ska tillsättas eller avsättas. 
Bolagets styrelse består för närvarande av fyra (4) ledamö-
ter utsedda till slutet av nästa årsstämma. Styrelsens sam-
mansättning i Bolaget ändrades på Bolagets årsstämma 
2019. Nuvarande styrelse utgörs av Anders Ehrenblad, ord-
förande, Jonas Lindvall, Nick Walker och Harald Pousette 
(se presentation under ”Styrelse och företagsledning”).

Under 2019 har styrelsen sammanträtt regelbun-
det. Samtliga styrelseledamöter har deltagit vid varje 
styrelsemöte.

Ledamot Vald Position Födelseår Nationalitet

Oberoende i 
förhållande till 
Bolaget

Oberoende i 
förhållande till 
Bolagets större 
aktieägare

Anders Ehrenblad 2014 Ordförande 1965 Svensk Ja Ja
Jonas Lindvall 2013 Styrelseledamot 1967 Svensk Nej Nej
Nick Walker 2019 Styrelseledamot 1962 Engelsk Ja Ja
Harald Pousette 2017 Styrelseledamot 1965 Svensk Ja Nej
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$UEHWVRUGQLQJ
Styrelsens arbete styrs av en fastställd arbetsordning. 
Styrelsen övervakar den verkställande direktörens arbete 
genom löpande uppföljning av verksamheten. Styrelsen 
V¦NHUVW¦OOHU� RFNV§� DWW� GHW� ƓQQV� HQ� ¦QGDP§OVHQOLJ� I¸UYDOW-
ning av Bolagets organisation samt en tillfredsställande 
intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt 
fattar beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar 
av verksamheter eller tillgångar. Styrelsen utser också 

Bolagets verkställande direktör och fastställer lön och annan 
ersättning till den verkställande direktören. Styrelsens ord-
förande leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta 
är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland 
annat att ordföranden löpande ska följa Bolagets verksam-
het i dialog med den verkställande direktören och ansvara 
för att övriga styrelseledamöter får information och under-
lag som säkerställer hög kvalitet i diskussioner och under-
lag för styrelsens beslut.

6W\UHOVHXWVNRWW
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete 
i vissa frågor har styrelsen inrättat tre (3) styrelseutskott; 
revisions-utskott, ersättnings- bolagsstyrnings- och infor-
mationsgivningsutskott; samt oljereserv och hälsa- och 
säkerhetsutskott. Utskottets ledamöter utses inom styrelsen 
för tiden fram till nästkommande årsstämma. Utskottens 
uppdrag och bestämmanderätt regleras av årligen fast-
ställda instruktioner för respektive utskott. 

Revisionsutskott
Styrelsen utsåg ett revisionsutskott kort efter årsstämman 
2019 för perioden fram till och med årsstämman 2020. 
Utskottet består av Harald Pousette som ordförande, Nick 
Walker och Anders Ehrenblad. Det föregående revisions-
utskottet (fram till årsstämman 2019) bestod av Wayne 

Thomson som ordförande, Harald Pousette and Anders 
Ehrenblad.

Revisionsutskottet arbetar i enlighet med av styrel-
sen fastställda instruktioner. Utskottet har sammanträtt 
regelbundet och arbetet har varit inriktat på att övervaka 
%RODJHWV� ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWHULQJ�RFK�EHG¸PD�HIIHNWLYLWH-
ten i denna process samt i Bolagets interna kontroll, med 
det huvudsakliga målet att stödja styrelsens beslutsprocess 
i dessa ärenden. Revisionsutskottets ordförande har även 
regelbunden kontakt med: (a) koncernens revisor som ett 
led i den årliga revisionsprocessen och utvärderar revi-
sionsarvodet samt revisorns oberoende och opartiskhet; 
och (b) Bolagets ekonomichef. Revisionsutskottet rappor-
terar till styrelsen med rekommendationer i frågor som 
omfattas av utskottets uppdrag och framförallt såvitt gäller 
frågor kring kvartalsrapporter och årsredovisningen. 

Q1 Q2
Q4 Q3

6W\UHOVHQV�§UOLJD�DUEHWVF\NHO

•  Godkännande av kvartalsrapporten för första kvartalet
•  Godkännande av material till Årsstämman
•  Godkännande av årsredovisningen
•  Verksamhetens riskanalys
•  Genomgång av eventualförpliktelser
•  Verksamhetsuppdatering
•  Genomgång av HSE (Hälsa, säkerhet och miljö)
•  IR (Investor Relations)
•  Genomgång av företagsledningen
•  Godkännande av instruktioner till verkställande direktören 
RFK�I¸U�ƓQDQVLHOO�UDSSRUWHULQJ

•  Genomgång av utfall mot budget för kvartalet
•  Ekonomichefens rapport
•  Rapport om betalning till regeringar

• Godkännande av kvartalsrapporten för andra kvartalet
• Genomgång av utfall mot budget för kvartalet

• Godkännande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet
• Genomgång och uppdatering av policies
• Årlig bedömning av interna kontroller
• Strategisk plan för 1 år och 5 år
• Verksamhetsuppdatering
• Updatering av investeringsplan
• Genomgång av säkringar (hedges)
• IR (Investor Relations)
• Diskussion om verksamhetsutveckling
• Genomgång av utfall mot budget för kvartalet
• Ekonomichefens rapport
• Budget och investeringsplan

• Godkännande av rapporten för fjärde kvartalet och helåret
• Godkännande av reservrapport
• Genomgång av säkringar (hedges)
• Godkännande av långfristiga incitaments- och optionsprogram
• Godkännande av företagslednings och övrigas ersättningar 

/ bonus
• Genomgång av HR (Human Resources)
• Genomgång och uppdatering av policies
• Årlig bedömning av interna kontroller
• Strategisk plan för 1 år och 5 år
• Verksamhetsuppdatering
• Updatering av investeringsplan
• IR (Investor Relations)
• Diskussion om verksamhetsutveckling
• Genomgång av utfall mot budget för kvartalet
• Ekonomichefens rapport
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Ersättnings-, bolagsstyrnings- och 
informationsgivningsutskott 
Styrelsen utsåg ett ersättnings-, bolagsstyrnings- och infor-
mationsgivningsutskott kort efter årsstämman 2019 för peri-
oden fram till och med årsstämman 2020. Utskottet består 
av Anders Ehrenblad som ordförande, Harald Pousette och 
Nick Walker.

Utskottet har sammanträtt i anslutning till styrelsemö-
tet i december och till vårstyrelsemötet. Utskottet arbe-
tar i enlighet med av styrelsen fastställda instruktioner. 
Utskottets arbete har främst inriktats på att etablera princi-
per och riktlinjer för ersättning till ledningen, övervaka och 
utvärdera den rörliga ersättningen, samt på att ta fram och 
föreslå incitamentsprogram till årsstämman eller styrelsen. 
Utskottet ger rekommendationer till styrelsen. 

Utskottet biträder ävensom styrelsen när frågor kring 
bolagsstyrning och/eller offentliggörande uppstår.

Oljereserv-, hälsa- säkerhets- och miljöutskott
Styrelsen utsåg ett oljereservsutskott samt hälsa- och säker-
hets- och miljöutskott kort efter årsstämman 2019 för perio-
den fram till och med årsstämman 2020. Utskottet består av 
Nick Walker som ordförande och Jonas Lindvall. Utskottet 
sammanträdde regelbundet under 2019. Utskottet arbetar 
i enlighet med av styrelsen fastställda instruktioner. Arbetet 
har främst inriktats på utvärdering och rekommendation av 
REHURHQGH�NYDOLƓFHUDG�UHYLVRU�V§YLWW�DYVHU�%RODJHWV�UHVHUY-
tillgångar, övervakning av granskningsprocessen avseende 
Bolagets reservtillgångar, översyn av verksamheten och 
hälsa- och säkerhetssystem. Utskottet har lämnat rekom-
mendationer till styrelsen, normalt i samband med styrelse-
möten och framför allt i anledning av Bolagets rapportering 
avseende reservtillgångar.

Styrelseledamot Närvaro
Revisions-

utskott Närvaro

Ersättnings-, 
bolagsstyrnings- 
och informations-
givnings-utskott Närvaro

Olje- 
reserv- 
utskott När varo

Anders Ehrenblad 5/5 Ja 5/5 Ja 
(Ordförande) 2/2 — —

Jonas Lindvall 5/5 — — — — Ja 1/1

Nick Walker 5/5 Ja 5/5 Ja 2/2 Ja 
(Ordförande) 1/1

Harald Pousette 5/5 Ja 
(Ordförande) 5/5 Ja 2/2 — —

([WHUQD�UHYLVRUHU
Vid årsstämman 2019 fram till och med årsstämman 2020 
valdes den auktoriserade revisionsbyrån Deloitte AB till 
Bolagets oberoende revisor med Fredrik Jonsson som 
huvudansvarig revisor.

)LQDQVLHOO�UDSSRUWHULQJ�RFK�NRQWUROO
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
NRQWUROOHQ� ¸YHU� ƓQDQVLHOO� UDSSRUWHULQJ��0DKDV� V\VWHP� I¸U�
LQWHUQNRQWUROO�YDG�J¦OOHU�ƓQDQVLHOO� UDSSRUWHULQJ�KDU�GHVLJ-
QDWV� I¸U� DWW� PLQLPHUD� ULVNHUQD� L� GHQ� ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWH-
ringsprocessen och säkerställa en hög nivå av tillförlitlighet 
L�GHQ�ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWHULQJHQ��9LGDUH� V¦NHUVW¦OOHU� V\VWH-
met för internkontroll att relevanta redovisnings- och andra 
upplysningskrav som Maha måste följa som noterat bolag 
följs.

,QWHUQ�NRQWUROO
Medan Bolagets styrelse (med biträde av revisionsutskot-
tet) enligt aktiebolagslagen har det yttersta ansvaret för 
GHQ� LQWHUQD�NRQWUROOHQ�¸YHU�%RODJHWV�ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWH-
ULQJ��KDU�DQVYDUHW�I¸U�GHW�O¸SDQGH�DUEHWHW�PHG�GHQ�ƓQDQ-
siella kontrollen delegerats till verkställande direktören och 
ekonomichefen enligt fastställd instruktion för ekonomisk 
rapportering samt VD-instruktion. Liksom för andra listade 
bolag inom olje- och gassektorn har Mahas interna kontroll 

DYVHHQGH�GHQ�ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWHULQJHQ�XWIRUPDWV� I¸U�DWW�
minimera risker och säkerställa en hög tillförlitlighet och 
efterlevnad av tillämpliga redovisningsprinciper. Bolagets 
ekonomichef och verkställande direktör arbetar kontinu-
HUOLJW� PHG� DWW� I¸UE¦WWUD� SURFHVVHQ� NULQJ� GHQ� ƓQDQVLHOOD�
rapporteringen genom att utvärdera risker för fel i den 
ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWHULQJHQ�RFK� WLOOK¸UDQGH�NRQWUROODNWLYLWH-
ter. Kontrollaktiviteterna inkluderar övervakning och god-
kännande från Bolagets verkställande ledning och uppfölj-
ning av attestinstruktioner för fakturor, skulder, kontrakt, 
MXULGLVND�§WDJDQGHQ�RFK�ƓQDQVLHOOD�DNWLYLWHWHU�L�I¸UK§OODQGH�
till Bolagets olje- och gasverksamhet i USA och Brasilien. 
Efter förvärvet av Tiefältet och Tartarugafältet i Brasilien 
2017 har Bolagets ledning regelbundet varit i Brasilien för 
DWW�VH�¸YHU�RFK�HIIHNWLYLVHUD�GHQ�ƓQDQVLHOOD�UDSSRUWHULQJHQ��
upphandling och interna kontrollprocesser för att säker-
ställa att de bästa processerna implementeras. Syftet med 
GHVVD�DNWLYLWHWHU�¦U�DWW�V¦NHUVW¦OOD�DWW�NRQWUROODNWLYLWHWHU�ƓQQV�
S§�SODWV�L�GH�RPU§GHQ�G¦U�ULVNHU�L�VDPEDQG�PHG�ƓQDQVLHOO�
UDSSRUWHULQJ� RFK� P¸MOLJD� RHJHQWOLJKHWHU� KDU� LGHQWLƓH-
rats. Revisionsutskottet, ekonomichefen och verkställande 
direktören följer upp efterlevnad och effektivitet avseende 
Bolagets interna kontroller för att säkerställa lämplig kvali-
tet i de interna processerna.

Den 12 oktober 2018 informerade Bolaget att det 
påbörjade förberedelserna för att byta noteringslista från 
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Nasdaq First North Growth Market till Nasdaqs huvudlista 
— båda i Stockholm. Dessa förberedelser har påbörjats 
vilket inkluderar en komplett genomgång av sina interna 
kontroller och riskhanteringssystem. En oberoende konsult 
har anlitats för att hjälpa Bolaget i sina förberedelser för att 
byta noteringslista och för att årligen upprätta en obero-
ende rapport till styrelsen avseende ändamålsenligheten i 
%RODJHWV�LQWHUQD�NRQWUROOHU�I¸U�ƓQDQVLHOO�UDSSRUWHULQJ�

(UV¦WWQLQJ�WLOO�VW\UHOVHOHGDP¸WHU�RFK�I¸UHWDJVOHGQLQJHQ
För kompletterande information om styrelseledamöternas 
och företagsledningens ersättningar hänvisas till Not 28.

,QIRUPDWLRQ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ
Styrelsen har antagit en Informationspolicy och interna 
kommunikationsprocedurer i syfte att säkerställa att extern 

LQIRUPDWLRQ� EOLU� NRUUHNW� RFK� IXOOVW¦QGLJ�� 'HW� ƓQQV� RFNV§�
LQVWUXNWLRQHU�DYVHHQGH�LQIRUPDWLRQVV¦NHUKHW�RFK�KXU�ƓQDQ-
siell information skall kommuniceras. Under 2019 anskaf-
fade Bolaget ett dataprogram från InsiderLog för att hjälpa 
Bolaget att följa sina informationspolicys och relevanta 
marknadsmissbruksregler.

�YHUYDNQLQJ
Både styrelsen och företagsledningen följer upp efter-
levnaden och effektiviteten i Bolagets interna kon-
troller för att säkerställa kvaliteten i interna processer. 
Revisionskommittén säkerställer och övervakar att lämpliga 
NRQWUROOHU�¦U�S§�SODWV� I¸U�DWW� LGHQWLƓHUD�ULVNI\OOGD�RPU§GHQ�
K¦QI¸UOLJD�WLOO�ƓQDQVLHOO�UDSSRUWHULQJ�


