
68  Fabege 2009

Fabege är ett svenskt publikt aktiebolag 
med säte i Stockholm. Till grund för 
bolagsstyrning ligger bolagsordningen, 
aktiebolagslagen samt andra tillämpliga 
lagar och regelverk. Fabege tillämpar 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) 
vars övergripande syfte är att bidra till för
bättrad styrning av svenska bolag. Koden
bygger på principen följ eller förklara. 
Skälen för Fabeges avvikelser mot Koden 
förklaras närmare nedan. Denna bolags
styrningsrapport tillhör inte de formella 
årsredovisningshandlingarna utan utgör 
en egen separat rapport och är heller inte 
granskad av bolagets revisorer. 

Ansvaret för styrning, ledning och 
kontroll av Fabeges verksamhet fördelas 
mellan aktieägarna på årsstämman, styrel
sen och verkställande direktören. Fabege 
arbetar löpande med att uppnå en än mer 
effektiv och ändamålsenlig styrning av 
bolaget.

AKTIEÄGARNA

Fabeges aktie är noterad på Nasdaq OMX, 
Stockholm. Aktiekapitalet uppgår till 
5 096 Mkr fördelat på 169 320 972 aktier. 
Av dessa uppgår Fabeges eget innehav till 
4 929 400 aktier motsvarande 2,9 procent 
av antalet registrerade aktier. I Fabege 
har samtliga aktier samma rösträtt på 
årsstämman vilket innebär att möjligheten 
att utöva ägarinflytande överensstämmer 
med respektive aktieägares kapitalandel i 
bolaget. Fabeges ägarstruktur framgår av 
sidorna 76–78.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen för Fabege föreskriver 
att bolaget ska förvärva, förvalta, förädla 
och avyttra fastigheter. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm. I övrigt regleras i bolags
ordningen bestämmelser om antal aktier, 
antal styrelseledamöter och revisorer 
samt bestämmelser om årsstämman. 
Bolags ordningen återfinns i sin helhet
på www.fabege.se.

ÅRSSTÄMMA 2009

Årsstämman är bolagets högsta beslutan
de organ. Årsstämman avhölls i Stock
holm den 31 mars 2009. Till ordförande 
att leda stämman valdes Erik Paulsson. 
Vid stämman var aktieägare med sam
manlagt 68,7 miljoner aktier motsvarande 
42 procent av antalet röster represente
rade. Fullständigt protokoll från bolags
stämman finns tillgängligt på Fabeges 
hemsida, www.fabege.se. Stämman fattade 
bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter samt beslut 
om styrelsearvode (förslag från val-
beredningen)
Beslutades att antalet styrelseledamöter 
ska vara åtta och att omvälja Göte Dahlin, 
Christian Hermelin, SvenÅke Johans
son, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, 
Erik Paulsson och Svante Paulsson. Arne 
Berggren nyvaldes till styrelseledamot 
som ersättare för Helen Olausson. Till 
styrelseordförande valdes Erik Pauls
son. Stämman beslutade om oförändrade 
arvoden 2009.

bolagsstyrningsrapport

Årsstämma valberedning

revisionsutskottStyrelse

personal/Hr
Kommunikation/ir

Marknad
ekonomi/Finans

affärsutvecklingprojektFörvaltning

VD

OrganisatiOn

Val av revisor
Till revisor omvaldes Deloitte AB med 
Svante Forsberg som huvudansvarig revi
sor med giltighet intill årsstämman 2013.

Utdelning, kontant (förslag från styrelsen)
Utdelning fastställdes till 2:00 kr med 
avstämningsdag 3 april 2009.

Principer för utseende av valberedning 
(förslag från valberedningen)
Fastställdes principer för utseende av 
valberedning samt vilka förslag som 
valberedningen ska arbeta fram. Valbe
redningen ska utgöras av representanter 
för de fyra största ägarna.

Ersättning till bolagsledningen
Beslutades om oförändrade riktlinjer för 
ersättning till bolagsledningen.

Bemyndigande om återköp av egna 
aktier (förslag från styrelsen)
Beslutades att ge styrelsen bemyndigande 
att, längst intill nästa årsstämma, förvärva 
och överlåta aktier. Förvärv får ske av 
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högst det antal aktier som vid varje tid
punkt motsvarar 10 procent av totalt antal 
utestående aktier.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen är bolagsstämmans 
organ för beredning av stämmans beslut 
i tillsättningsfrågor. Valberedningens 
uppgift är att utarbeta förslag avseende 
stämmoordförande, styrelseordförande, 
styrelse, styrelsearvoden, revisorer, revi
sionsarvoden samt eventuella förändringar 
i principer för utseende av valberedning. 
Förslaget på styrelsearvode ska vara för
delat på styrelseordförande, ledamöter 
samt utskottsarbete. 

I enlighet med årsstämmans beslut har 
de fyra största aktieägarna erbjudits plats i 
Fabeges valberedning och den 24 septem
ber 2009 offentliggjordes en valberedning 
som tillsammans representerar cirka 28,4 
procent av rösterna i Fabege. Valbered
ningen består av följande ledamöter: An
ders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), 
Peter Laveson (Investment AB Öresund), 
Anders Rydin (SEB fonder) och Thomas 
Ehlin (Nordea fonder).

Valberedningen har hållit fem proto
kollförda möten samt däremellan hållit 
löpande kontakt. Som underlag för sitt ar
bete har valberedningen träffat styrelsens 
ordförande och tagit del av dennes syn på 
styrelsearbetet. Kontakt har även tagits 
med övriga styrelseledamöter, bolagets 
revisionsutskott samt bolagets revisor i 
syfte att få en bra bild av styrelsearbetet. 
Valberedningen har vidare tagit del av 
bolagets strategi, riskhantering och kon
trollfunktioner. 

Valberedningen har diskuterat styrel
sens storlek och sammansättning, bland 
annat vad avser branscherfarenhet, kom
petens, behovet av kontinuitet och förny
else i styrelsearbetet. Valberedningen har 
också diskuterat och beaktat frågan kring 
styrelseledamöternas oberoende (se nedan 
angående beskrivning av Styrelsen).

På bolagets hemsida återfinns val
beredningens redogörelse för hur dess 
arbete har bedrivits samt valberedningens 

förslag inför årsstämman 2010. Valbered
ningens förslag framgår även av kallelsen 
till årsstämman 2010.

STYRELSEN

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen 
för bolagets organisation och förvaltning 
av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska 
fortlöpande bedöma bolagets och kon
cernens ekonomiska situation. Styrelsens 
huvuduppgift är att för ägarnas räkning 
förvalta bolagets angelägenheter på ett så
dant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt 
god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens sammansättning
Till styrelsen valdes åtta ledamöter på 
årsstämman 2009. På årsstämman valdes 
också Erik Paulsson till styrelsens ordfö
rande. SvenÅke Johansson utsågs på det 
konstituerande styrelsemötet till vice ord
förande. Fabeges ekonomi och finanschef 
Åsa Bergström är styrelsens sekreterare. 
Efter att Valot Invest avyttrat sitt innehav 
i Fabege frånträdde Arne Berggren sin 
styrelsepost i april 2009. Styrelsen bestod 
därefter under resterande del av 2009 av 
sju ledamöter. 

I Fabeges styrelse finns kompetens och 
erfarenhet som är av stor betydelse för att 
stödja, följa och kontrollera verksamheten 
i ett ledande fastighetsbolag i Sverige. 
Bland ledamöterna finns bland annat 
kunskaper om fastigheter, fastighetsmark
naden, finansiering och affärsutveckling. 
Styrelsens ledamöter har sammantaget, 
direkt och indirekt, väsentliga egna inves
teringar i Fabegeaktier. Fabeges styrelse 
uppfyller kraven om oberoende ledamöter 
enligt Koden och Stockholmsbörsens 
noteringsavtal. 

Valberedningen föreslår omval av 
Göte Dahlin, Christian Hermelin, Märtha 
Josefsson, Erik Paulsson, Svante Paulsson 
och Mats Qviberg samt nyval av Oscar 
Engelbert och Pär Nuder. Av de föreslagna 
styrelseledamöterna är Erik Paulsson att 
betrakta som beroende både i förhål
lande till bolaget och till större aktieägare, 
Svante Paulsson beroende i förhållande 

till större ägare och VD Christian Her
melin beroende i förhållande till bolaget. 
Övriga föreslagna styrelseledamöter är, 
enligt definitionen i Koden och Stock
holmsbörsens noteringsavtal, oberoende 
i förhållande till såväl bolaget som större 
aktieägare.

Arbetsordning och instruktioner
Styrelsen i Fabege AB fastställer årligen 
en arbetsordning inkluderande instruk
tioner för arbetsfördelning och rap
portering, att utgöra ett komplement till 
aktiebolagslagens bestämmelser, Fabeges 
bolagsordning och svensk kod för bolags
styrning.

Utöver det som allmänt gäller enligt 
Aktie bolagslagen reglerar Arbetsordningen 
bland annat följande:

•  Antalet styrelsemöten (normalt fem 
ordinarie möten utöver konstituerande)

•  Formerna för extra möten och per cap
sulam möten

•  Punkter som ska finnas med på agendan 
på respektive möte

•  När styrelsematerial ska vara tillgängligt
•  Protokollföring
•  Styrelsens uppgifter
•  Styrelseordförandens särställning inom 

styrelsen och de särskilda uppgifter som 
följer med detta

•  Utnämning av revisionsutskott samt 
angivande av utskottets uppgifter

•  Formerna för beredning av ersättnings
frågor

•  Styrelsens delegering av beslutanderätt
•  Revisorernas avrapportering, möten 

med revisorerna

De punkter som normalt ska finnas på 
agendan är finansiell och operativ avrap
portering, beslut om förvärv, försäljningar 
och investeringar i befintliga fastigheter, 
aktuella marknadsfrågor, personalfrågor 
samt avrapportering från revisionsutskottet. 

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2009 haft sex ordina
rie möten och totalt elva styrelsemöten 
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inklusive ett konstituerande möte, ett 
extra möte och tre per capsulam möten. 
På agendan finns ett antal stående punkter: 
Finansiell och operativ avrapportering, 
beslut om förvärv, investeringar och 
försäljningar, aktuella marknadsfrågor, 
personalfrågor samt avrapportering från 
revisionsutskottet. Utöver dessa har  
styrelsen behandlat ett antal särskilda 
frågor enligt nedan:

1.  Februari: Bokslutskommuniké 2008, 
årsredovisning 2008, utvärdering av  
styrelsens arbete, uppföljning efter
levnad riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare

2. Mars: Avstämning inför årsstämman
3.  Mars: Konstituerande sammanträde 

efter årsstämma, firmateckning,  
utskott

4. April: Per capsulam
5.  Maj: Delårsrapport första kvartalet, 

styrelsens och revisionsutskottets 
arbetsordning, etiska riktlinjer

6. Maj: Per capsulam
7. Juni: Per capsulam
8. Juni: Strategidiskussion
9. Augusti: Delårsrapport andra kvartalet
10.  November: Delårsrapport tredje 

kvartalet, utvärdering verkställande 
direktörens prestationer, behandling 
ersättnings frågor till bolagsledningen

11.  December: Strategiplan 2010,  
budget 2010

Styrelsen har under 2009 fattat beslut om 
flera större transaktioner och investe
ringar i befintlig fastighetsportfölj. Totalt 
under 2009 har en fastighet förvärvats för 
56 Mkr medan 14 fastigheter avyttrats för 
1 234 Mkr. Beslut har fattats om investe
ringar på 1 230 Mkr avseende utveckling 
och förädling av fastigheter i befintligt 
bestånd. I slutet av året genomfördes en 
styrelseutvärdering som visade på ett väl 
fungerande styrelsearbete.

Arvode till styrelsen utgår enligt 
beslut på årsstämman och för 2009 
uppgick arvodet till totalt 2 235 tkr, varav 
ordförande erhållit 375 tkr samt en extra 
ersättning för arbete i projekt om 835 tkr, 

övriga ledamöter utom VD 185 tkr samt 
100 tkr för arbete i styrelsens revisions
utskott varav ordföranden erhåller 50 tkr 
och ledamöter 25 tkr.

Information om styrelseledamöter
nas närvaro vid sammanträdena finns 
i nedanstående tabell. Här finns också 
information om de ledamöter som ingår i 
revisionsutskottet. 

Närvaro antal möten
Under perioden har det hållits 11 styrelse
möten och 4 revisionsutskottsmöten.

 Styrelse
Revisions 

utskott

erik paulsson, ordförande 11

sven-Åke Johansson, vice 
ordförande 11 4

arne berggren 1) 1   

göte Dahlin, ledamot 10 4 

Christian Hermelin, 
ledamot 11 

Märtha Josefsson, ledamot 11 4

Helen Olausson, ledamot 2)   2 

svante paulsson, ledamot 11 

Mats Qviberg, ledamot 11  

1) Frånträdde i april 2009.
2) Frånträdde vid årsstämman 2009.

Revisionsutskottet
Styrelsen har inom sig utsett ett revisions
utskott bestående av SvenÅke Johansson 
(ordf.), Göte Dahlin och Märtha Josefs
son. Utskottet är styrelsens förlängda 
arm för övervakning av frågor som rör 
redovisning, revision och finansiell rap
portering. Uppdraget omfattar behandling 
av frågor som verksamhetens risker och 
riskhantering, intern kontroll (miljö, 
utformning och genomförande), redovis
ningens principer och ekonomisk uppfölj
ning och rapportering samt revisionens 
utförande. Utskottet träffar löpande 
bolagets revisorer för att informera sig 
om inriktning, omfattning och resultat. 
Revisionsutskottet har en särskild arbets
ordning som årligen prövas och fastställs 
av styrelsen. Fabeges revisionsutskott 
uppfyller Kodens krav på sammansättning 
och ledamöterna besitter kompetens och 
erfarenhet i redovisningsfrågor och andra 

frågor inom utskottets ansvarsområde.
Under 2009 hölls fyra möten. Under 

året lades fortsatt stor vikt vid bolagets 
interna kontrollsystem. Revisionsutskottet 
har under året behandlat områden som 
ledning av projektverksamhet och projekt
uppföljning, boksluts och rapporterings
processen, skatterutiner, bolagets hante
ring av finansieringsfrågor samt värdering 
av fastigheter. Aktuella redovisnings och 
skattefrågor samt den reviderade koden 
för svensk bolagsstyrning har behandlats. 
Risker inom verksamheten och redovis
ningen har diskuterats liksom revisionens 
inriktning. I början av året genomfördes 
en utredning som resulterade i ett förslag 
om omval av Deloitte som ansvarig revisor 
vid årsstämman 2009. Vid varje möte läm  
nade bolagets revisorer rapport från sin  
granskning under året. Protokollen från  
revisionsutskottets möten delgavs samtliga 
styrelseledamöter och utskottets ordföran
de avrapporterade löpande till styrelsen.

Frågor avseende ersättning  
till bolagsledningen
Styrelsen har i enlighet med av årsstäm
man fastställda principer för ersättning  
och andra anställningsvillkor för bolags
ledningen beslutat om verkställande direk 
 törens ersättning och övriga anställnings
villkor. Hela styrelsen utom verkställande 
direktören fullgör de arbetsuppgifter som  
åvilar ett ersättningsutskott och deltar 
så ledes i beredning och beslut av ersätt
ningsfrågor. Styrelsen har under året ge
nomfört en uppföljning av att principerna 
för ersättning till ledande befattnings
havare efterlevs. 

Ersättningen till VD och bolags
ledningen samt övriga förmåner och 
anställningsvillkor framgår av not 6 på sid 
58. Principerna för ersättning och anställ
ningsvillkor kommer också att presenteras 
på årsstämman 2010.

BOLAGSLEDNINGEN

Verkställande direktören
Verkställande direktören är ansvarig för 
den operativa styrningen, har ansvaret för 
att sköta den löpande förvaltningen och 
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leda verksamheten i enlighet med styrel
sens riktlinjer, anvisningar och beslut.

Utöver den ansvarsfördelning som gäller 
allmänt enligt Aktiebolagslagen reglerar 
instruktionen för VD bland annat följande: 
•  Verkställande direktörens uppgift och 

skyldighet att tillse att styrelsen erhåller 
information och nödvändigt beslutsun
derlag. 

•  Verkställande direktörens roll som före
dragande på styrelsemötena. 

•  Verkställande direktörens uppgift och 
skyldighet att fortlöpande tillse att nöd
vändig information inhämtas från varje 
bolag inom koncernen. 

•  Verkställande direktörens uppgift och 
skyldighet att övervaka efterlevnaden av 
styrelsens beslut avseende mål, affärsidé, 
strategiska planer, etiska och andra rikt
linjer samt vid behov föreslå styrelsen 
översyn av dessa.

•  Ärenden som alltid ska underställas sty
relsen såsom större förvärv, försäljningar 
eller större investeringar i befintliga 
fastigheter.

•  Verkställande direktörens uppgift och 
skyldighet att tillse att Fabege iakttar de 
skyldigheter beträffande information 
m.m. som följer av Fabeges noteringsav
tal med Stockholms Fondbörs. 

Arbetsordningen innehåller även en 
särskild rapporteringsinstruktion som 
reglerar innehåll och tider för rapporte
ring till styrelsen.

Koncernledning
Koncernledningen bestod under 2009 
förutom av VD av sju personer:
Ekonomi och finanschef
Kommunikationschef
Fastighetschef (city)
Fastighetschef (övr)
Chef Projekt
Chef Affärsutveckling
Chef Transaktion

Sedan januari 2010 består koncernled
ningen av sex personer förutom VD, då 
en av fastighetscheferna inte längre ingår 
(för aktuell koncernledning se sid 75.

Koncernledningsmöten hålls normalt 
varannan vecka. Under mötena behand
las strategiska och operativa frågor som 
fastighetsaffärer, uthyrning, marknadsut
veckling, organisation samt månads och 
kvartalsuppföljning. Vid mötena deltar 
också VDs assistent.

RAPPORT OM INTERN KONTROLL AV

SEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTE

RINGEN

Intern kontroll är en process som påver
kas av styrelsen, bolagsledningen och 
bolagets personal och som utformats för 
att ge en rimlig försäkran om att bolagets 
mål uppnås inom följande kategorier:
•  att bolaget har en ändamålsenlig och 

 effektiv organisation för verksamheten
•  att bolaget har en tillförlitlig finansiell 

rapportering
•  att bolaget efterlever tillämpliga lagar 

och förordningar 

Denna rapport har upprättats i enlig
het med Svensk kod för bolagsstyrning 
(avsnitt 10.5 och 10.6). Rapporten som 
är avgränsad till intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen, är inte en 
del av den formella årsredovisningen och 
har inte granskats av bolagets revisorer.

Bolaget använder i sitt arbete det 
etablerade ramverket ”COSO” (Internal 
Control – Integrated Framework).

Kontrollmiljö
Fabege har en geografiskt samlad 
organisation och en homogen operativ 
verksamhet men den legala strukturen är 
komplex. Verksamheten är kapitalinten
siv och karaktäriseras av beloppsmässigt 
stora flöden inom hyresintäkter, utgifter 
för projektverksamhet, köp/försäljning av 
fastigheter samt finansiella kostnader.

Styrelsen har det övergripande ansva
ret för att säkerställa god intern kontroll 
och effektiv riskhantering. För att kunna 
bedriva sitt arbete på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt har styrelsen beslutat om 
en arbetsordning. Styrelsens arbetsord
ning syftar till att åstadkomma en tydlig 
ansvarsfördelning mellan styrelsen (med 

dess utskott) och verkställande direktö
ren (med sin ledning) för att bland annat 
åstadkomma en effektiv hantering av 
risker i såväl verksamhet som finansiell 
rapportering. Arbetsordningen uppda
teras årligen. Styrelsen har under 2009 
genomfört sin årliga översyn och fastställt 
styrelsens arbetsordning, arbetsordningen 
för revisionsutskottet samt etiska riktlinjer 
för bolagets uppträdande.

Bolagsledningen ansvarar för att ut
forma och dokumentera samt upprätthålla 
och pröva de system/processer liksom 
interna kontroller som behövs för att be
mästra väsentliga risker i redovisningen av 
den löpande verksamheten. Det operativa 
ansvaret för intern kontroll åvilar förutom 
bolagets ledning också de personer som 
i sin funktion leder respektive definierad 
kritisk process, funktion eller område. 

Policies och riktlinjer styr den finan
siella rapporteringen. Inom bolaget finns 
sedan tidigare policies för exempelvis 
finans, miljö, jämställdhet och informa
tion, redovisningsprinciper och bokslut
sinstruktioner samt instruktioner för 
attest och utanordning. Under 2009 har 
en genomgripande genomgång och upp
datering av samtliga policies påbörjats. 
Denna kommer att fortsätta under 2010. 
Därutöver finns mer detaljerade riktlinjer 
och instruktioner som löpande ses över 
och uppdateras.

Riskbedömning 
Med utgångspunkt i kontrollmiljön, 
väsentliga resultat och balansposter samt 
väsentliga verksamhetsprocesser defi
nieras såväl risker som kritiska proces
ser, funktioner och områden. Följande 
processer, funktioner och områden har 
definierats som kritiska för Fabege;
•  Förvärv och försäljning
•  Nyuthyrning och omförhandling
•  Projekt
•  Bokslut och rapportering
•  Finans
•  Värdering av fastigheter
•  Hyresdebitering
•  Inköp
•  Skatt
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Fabege genomför årligen en genomgång 
och utvärdering av riskområden i syfte 
att identifiera och hantera risker bl.a. i 
samråd mellan ledning, revisionsutskott 
och bolagets revisorer.

Kontrollaktiviteter
De kritiska processerna, funktionerna och 
områdena beskrivs och dokumenteras 
med avseende på ansvarsfördelning, risker 
och kontroller. Erforderliga instruktioner, 
rutiner och manualer upprättas, upp
dateras och kommuniceras till berörda 
medarbetare för att tillse att de har aktuell 
kunskap och adekvata redskap. Åtgärder
na syftar till att införliva riskhanteringen i 
de dagliga rutinerna. Löpande kontrolle
ras att policies, riktlinjer och instruktioner 
efterlevs. Medarbetare utbildas frekvent 
för att säkerställa erforderlig kompetens. 
Under 2009 har särskild vikt lagts vid att 
internt gå igenom och säkerställa proces
serna för bokslut och rapportering, finans, 
ny och omförhandling, hyresdebitering, 
projekt, inköp samt lön.

Bolaget har också som komplement 
till den externa revisionen under 2009 
genomfört en intern granskning av 
efterlevnad och kontroller i väsentliga 
processer.

De operativa enheterna, Förvaltning 
och Projekt, har en egen controller
funktion som kompletterar den centrala 
controllerfunktionen på koncernnivå. 
Operativ rapportering sker månads
vis och kvartalsvis i enlighet med ett 
standardiserat rapportpaket. De operativt 
verksamhetsansvariga kommenterar/ god
känner rapporteringen. Genomgång och 
uppföljning med verksamhetsansvariga 
sker löpande under året. Uppföljning sker 
i jämförelse med budget och prognoser 
som uppdateras två gånger under året. 
Sedan 2009 genomförs rullande progno
ser 12 månader framåt i tiden. 

En central funktion upprättar kon
cernredovisning samt finansiell rappor
tering i nära samarbete med control
lerfunktionen/de operativa enheterna 

samt finansfunktionen. I det arbetet 
finns inbyggda kontrollaktiviteter genom 
avstämning med fristående system/
specifikationer av utfall för resultat och 
balansposter.

Information och kommunikation
Bolagsledningen har ansvar för att in
formera berörda medarbetare om deras 
ansvar för att upprätthålla god intern kon
troll. Via intranät och informationsmöten 
säkerställs att medarbetare hålls uppdate
rade om styrande policies och riktlinjer. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar 
för den externa informationen. IRarbetet 
bedrivs efter principer om löpande och 
korrekt informationsgivning i enlighet 
med börsens regelverk. Ambitionen är 
att skapa förståelse och förtroende för 
verksamheten hos investerare, analytiker 
och andra intressenter.

Utöver finansiell rapportering till sty
relsen utarbetas, med högre frekvens, mer 
detaljerade rapporter till ledning för den 
inre styrningen och kontrollen. Månads
rapporterna föredras och behandlas vid 
koncernledningens möten.

Uppföljning
Internkontrollsystemet behöver förändras 
över tiden. Detta ska bevakas och upp
märksammas löpande via ledningsarbetet 
på olika nivåer i bolaget, både genom 
övervakning av den ansvarige för respek
tive definierad kritisk process, funktion 
och område och genom löpande utvärd
ering av internkontrollsystemet. 

Ledningen för bolaget rapporterar 
regelbundet till styrelsen i enlighet med 
instruktionerna för den ekonomiska rap
porteringen, vars syfte är att ge informa
tion som är relevant, tillräcklig, aktuell 
och ändamålsenlig.

Till styrelsen rapporterar även 
revisionsutskottet, som utgör styrelsens 
förlängda arm i arbetet att övervaka den 
finansiella rapporteringens utformning 
och tillförlitlighet. Revisionsutskottet 
har, förutom att granska den finansiella 

rapporteringens innehåll och metoder 
för dess framtagning, tagit del av hur den 
mer detaljerade och frekventa internrap
porteringen används vid utvärdering och 
ledning av verksamhetens delar, vilkens 
användning också indikerar kvaliteten 
på kontrollmiljön. Revisionsutskottet ge
nomför också en löpande genomgång och 
utvärdering av intern kontroll avseende 
bolagets kritiska processer. Revisionsut
skottet tar regelbundet del av de externa 
revisorernas granskning av bolagets 
redovisning och interna kontroll. 

Bolagets revisorer granskar den 
finansiella rapporteringen avseende 
helårsbokslutet samt utför en översiktlig 
granskning av en kvartalsrapport.

Styrelsen utvärderar regelbundet den 
information som ledningen och revisions
utskottet lämnar. Av särskild betydelse 
är, när så är påkallat, revisionsutskottets 
uppdrag att övervaka ledningens arbete 
med att utveckla den interna kontrollen 
och att åtgärder vidtas rörande de brister 
och förslag som framkommit vid styrel
sens, revisionsutskottets eller revisionens 
granskning.

Styrelsen har i sig och genom revisions
utskottet informerat sig om riskområden, 
riskhantering, finansiell rapportering och 
intern kontroll och diskuterat risker för 
fel i den finansiella rapporteringen efter 
samråd med de externa revisorerna. 

Revisionsutskottet har under 2009 i 
sitt arbete med att granska och utvärdera 
intern kontroll i väsentliga processer inte 
funnit anledning till att göra styrelsen 
uppmärksam på några väsentliga brister 
varken i den interna kontrollen eller i den 
finansiella rapporteringen.

Internrevision
Under 2009 har, som komplement till den 
externa revisionen, ett arbete påbör
jats med självutvärdering av väsentliga 
processer. Till följd av detta och i beak
tande av verksamhetens homogena och 
geografiskt begränsade karaktär liksom 
organisationens enkla utformning har sty
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relsen inte funnit anledning till att inrätta 
en internrevisionsenhet. Styrelsen har be
dömt att den övervakning och granskning 
som redovisas ovan är tillräcklig för att, 
tillsammans med den externa revisionen, 
upprätthålla en effektiv intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen.

REVISION

Bolagets revisor ska enligt aktiebo
lagslagen granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och VD:s 
förvaltning. Revisorn ska efter varje 
räkenskapsår lämna en revisionsberättelse 
till årsstämman. Revisorer utses och arvo
deras enligt beslut på ordinarie årsstämma 
efter förslag från valberedningen.

På årsstämman 2009 utsågs revi
sionsfirman Deloitte till revisorer med 
auktoriserade revisor Svante Forsberg som 
huvudansvarig för revisionen för perioden 
fram till årsstämman 2013.

Svante Forsberg har vid sidan av Fabege 
revisionsuppdrag i följande större företag: 
Anticimex, Black Earth Farming, Con
necta, Diligentia, o2 Vind och Skandia 
Liv. Han har inga uppdrag i bolag vilka 
är närstående till Fabeges större ägare 
eller verkställande direktör. Deloitte 
har vid  sidan av sitt uppdrag som vald 
revisor även bistått Fabege i revisionsnära 
uppdrag främst relaterade till skatte och 
redovisningsfrågor.

Revisorerna rapporterade sina 
observationer och presenterade samti
digt sin syn på kvaliteten på den interna 
kontrollen inom Fabege på styrelsemötet 
i februari 2010. Revisorerna har deltagit 
och avrapporterat på samtliga möten med 
revisionsutskottet (4 stycken under 2009). 
Under året har även avrapportering skett 
till bolagsledningen.

Arvode till bolagets revisorer framgår 
av not 45 sidan 65.

AVVIKELSER I  FÖRHÅLLANDE TILL KODEN

Tillämpning av koden bygger på princi
pen ”Följ eller förklara”, vilket innebär att 
samtliga regler inte alltid måste följas och 
det innebär inte något brott mot koden att 
avvika från en eller flera enskilda regler 
om motiv finns och förklaras.
•  Hela styrelsen har träffat bolagets reviso

rer men inte utan närvaro av verkstäl
lande direktören eller annan person 
från bolagsledningen. Styrelsen har efter 
avstämning med bolagets revisor inte 
funnit behov av ett sådant möte, bland 
annat på grund av att revisorerna vid 
flera tillfällen avrapporterat till revi
sionsutskottet utan närvaro av verkstäl
lande direktören.

Stockholm den 26 februari 2010

Styrelsen
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