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Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrning

Tillämpning och avvikelser

SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbets-
sätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats  
till respektive division och dotterbolag. 

Koncernens stålrörelse utgjordes 2009 av de tre divi-
sionerna SSAB Strip Products, SSAB Plate och SSAB north 
America, medan handels- och vidareförädlingsrörelserna 
utgjordes av dotterbolagen Tibnor och Plannja. i slutet av 
2009 beslutades att förändra organisationsstrukturen i 
koncernen så att divisionerna från och med den 1 januari 
2010 ersätts av tre geografiska affärsområden; SSAB eMeA 
(europa, Mellanöstern och Afrika), SSAB Americas (nord- 
och Latinamerika) och SSAB APAC (Asien, Australien och 
nya Zeeland). 

SSAB är noterat på nasdaq oMX Stockholm och lyder 
under dess regelverk och tillämpar därmed Svensk kod för 
bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB har för 2009 inga 
avvikelser från bolagskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapporten 2009 utgör inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna och har inte gran-
skats av bolagets revisor. 

Bilden nedan illustrerar per den 31 december 2009 
SSABs modell för bolagsstyrning och hur de centrala orga-
nen verkar.

Aktieägare

Aktiekapitalet i SSAB består av A- och B-aktier, där A-aktien 
ger en röst medan B-aktien ger en tiondels röst. Båda aktie-
slagen ger samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst.

SSAB AB bildades 1978 och har genom en framgångsrik och medveten nisch-
orientering utvecklats till ett av världens lönsammaste stålföretag. 

Aktieägare/
bolagsstämmaValberedning Externa revisorer

Ersättningsutskottet Revisonsutskottet

Internrevision

Styrelse

VD & Övrig
koncernledning

Divisioner och dotterbolag

SSAB 
Strip  

SSAB 
Plate

SSAB 
North America

Plannja Tibnor

Stålrörelsen Vidareförädlingsrörelse Handelsrörelse

Väsentliga interna regelverk och policies
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning med VD-instruktion
• Instruktioner till styrelseutskotten
• Ekonomihandbok (Financial Guidelines),  
 inkluderande finanspolicy
• Affärsetiska bestämmelser

Väsentliga externa regelverk
• Svensk aktiebolagslag
• Svensk bokföringslag
• Svensk årsredovisningslag
• Regelverk för Nasdaq OMX Stockholm
• Svensk kod för bolagsstyrning

Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen.
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Per den 31 december 2009 uppgick antalet aktieägare till 
69 910. industrivärden var den röstmässigt störste äga-
ren, följd av Swedbank Robur Fonder, LKAB och AMF. Av 
aktieägarna utgjorde 70 procent aktieägare med 1 000 
aktier eller färre och de tio största institutionella ägarna 
ägde drygt 39 procent av det totala antalet aktier. Andelen 
utländska ägare uppgick till 22 (21) procent. För ytterligare 
information kring ägarstrukturen, se sidan 44.

Ägare den 31 december 2009

Ägare
Andel av 
röster, %

Andel av  
aktier, %

Antal  
aktier

industrivärden 20,7 16,0 51 711 440

Swedbank Robur Fonder 5,8 7,0 22 718 167

LKAB 5,0 3,8 12 344 064

AMF - Försäkring  
och Fonder

3,3 2,5 8 112 860

nordea investment 
Funds - Sweden

1,9 2,0 6 446 166

Folksam - KPA -  
Förenade Liv

1,8 1,6 5 064 782

SeB investment  
Management

1,6 1,6 5 311 930

Handelsbanken inkl.  
pensionsstiftelsen

1,6 1,4 4 526 804

Övriga aktieägare 58,5 64,1 207 698 562

Totalt 100,0 100,0 323 934 775

Källa: euroclear

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där 
aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. På årsstämman 
(ordinarie bolagsstämma) beslutar aktieägarna bland  
annat om följande:

Fastställelse av årsredovisning och koncernredovisning• 
disposition av bolagets resultat• 
Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören• 
val av styrelsen och dess ordförande och i förekom-• 
mande fall val av revisorer
Hur valberedningen ska utses• 
ersättning till styrelsen och revisorerna• 
riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och • 
övriga ledande befattningshavare

Årsstämma 2009

Årsstämman 2009 fastställde den av styrelsen och verk-
ställande direktören avlämnade årsredovisningen och 
koncernredovisningen för 2008, beslutade om disposition 
av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet.

vidare redogjorde valberedningens ordförande för 
arbetet under året samt redovisade motiven till lämnade 
förslag. Stämman beslutade om ersättningar till styrelse 
och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Till sty-
relseledamöter omvaldes Carl Bennet, Anders g Carlberg, 
Olof Faxander (verkställande direktör och koncernchef), 
Sverker Martin-Löf (ordförande), Marianne nivert, Anders 
nyrén, Matti Sundberg och Lars Westerberg. Till ny styrel-
seledamot valdes John Tulloch. 

Stämman fastställde att utdelningen skulle vara 4,00 
kronor per aktie.

Samtliga styrelseledamöter, utom Marianne nivert, samt 
huvudansvarig revisor var närvarande vid årsstämman. 

Se årsstämmoprotokoll på www.ssab.com

Valberedning

VAlBEREDNINgENS uPPDRAg

valberedningens uppdrag är bland annat att inför års-
stämman föreslå:

Styrelseordförande• 
Styrelseledamöter• 
revisor i förekommande fall • 
ordförande vid årsstämman• 
Arvode till styrelsen • 
Arvode till revisorerna• 

VAlBEREDNINgENS SAmmANSÄTTNINg

På årsstämman 2009 antogs riktlinjer för valberedningen. 
enligt dessa har styrelseordföranden i uppdrag att upp-
mana minst tre och högst fem av de röstmässigt större 
aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med 
styrelseordföranden utgöra valberedning. Sammanlagda 
antalet ledamöter ska inte uppgå till mer än sex. Ordfö-
rande i valberedningen ska vara representanten för den 
största aktieägaren. 
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valberedningens sammansättning tillkännagavs på bolagets 
hemsida, www.ssab.com, den 25 september 2009.

Valberedningen inför årsstämman 2010

Utsedd av, namn Andel i % av rösterna

industrivärden, representerad 
av Carl-olof By, ordförande 20,7

Swedbank Robur Fonder, 
representerad av Peter rydell 5,8

LKAB, representerad av Lars-erik Aaro 5,0

AMF, representerad av John Hernander 3,3

Sverker Martin-Löf, 
styrelsens ordförande -

Aktieägare har fram till den 31 december 2009 kunnat 
lämna förslag till valberedningen bland annat via e-post. 
valberedningens förslag offentliggörs senast i samband 
med kallelsen till årsstämman. i anslutning till att kallelsen 
utfärdas kommer valberedningen på www.ssab.com lämna 
ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. 

VAlBEREDNINgENS ARBETE INfÖR ÅRSSTÄmmAN 2010

Sedan valberedningen utsågs hösten 2009 har den samman-
trätt tre gånger där samtliga ledamöter varit närvarande. 

Styrelsens ordförande har för valberedningen redo-
gjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga 
utvärderingen av styrelsen och verkställande direktören 
samt för utfallet av utvärderingen. vidare har valbered-
ningens ordförande informerat valberedningen om utfallet 
av utvärderingen av styrelsens ordförande. valberedningen 
har vid ett av sina sammanträden också träffat bolagets 
verkställande direktör som informerade ledamöterna om 
bolagets verksamhet och strategi.

valberedningen har diskuterat styrelsens sammansätt-
ning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas 
på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende 
ledamöter. valberedningen har också haft tillgång till en 
extern konsult i arbetet med identifiering och utvärdering 
av potentiella nya styrelseledamöter.

valberedningen har vid framtagande av förslag till 
arvoden för styrelsen och dess utskott bland annat före-
tagit en jämförande studie av nivåerna för styrelsearvoden 
i liknande bolag. valberedningen har biträtts av revisions-
utskottet vid framtagandet av förslag till arvodering av 
revisionsinsatsen.

Styrelsen

STyRElSENS ANSVAR

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bo-
lagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa 
möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncer-
nens ekonomiska situation samt utvärdera den operativa 
ledningen. i styrelsen avgörs bland annat frågor avseende 

koncernens strategiska inriktning och organisation samt 
beslutas om väsentliga investeringar (överstigande 50 
Mkr) och åtaganden. 

Styrelsen ska varje år upprätta förslag till riktlinjer för 
bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande 
direktören och andra personer i bolagets ledning för beslut 
vid årsstämman.

STyRElSENS ARBETSoRDNINg

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande 
en vd-instruktion som bland annat reglerar arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 
Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet för-
delas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska 
sammanträda och hur arbetet ska fördelas på styrelse-
utskott. Arbetsordningen anger att det ska finnas ett 
ersättningsutskott och ett revisionsutskott. inför varje 
styrelsemöte erhåller styrelseledamöterna en skriftlig 
dagordning och ett fullödigt beslutsunderlag. vid varje 
styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, 
koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter 
för resten av året. Övriga frågor som behandlas är bland 
annat konkurrens- och marknadssituationen.  

STyRElSENS oRDfÖRANDE

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder 
bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärderingen av 
styrelsens arbete. dessutom ansvarar ordföranden för den 
löpande kontakten med vd samt för att styrelsen fullgör 
sina plikter. 

STyRElSENS SAmmANSÄTTNINg

enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem 
och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelsen 
är beslutför när mer än hälften av de bolagsstämmovalda 
ledamöterna är närvarande. Styrelsen ska ha en med 
hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präg-
lad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund. ny styrelseledamot 
genomgår en introduktionsutbildning för att snabbt erhålla 
den kunskap som förväntas för att på bästa sätt tillvarata 
bolagets och ägarnas intressen.  

STyRElSENS ARBETE 2009

Under 2009 hölls nio protokollförda sammanträden och 
styrelsen var alltid beslutför. Sekreterare i styrelsen var 
SSABs chefsjurist, som inte är ledamot i styrelsen. 

Styrelsen i SSAB arbetade under året intensivt med 
att motverka finanskrisens och lågkonjunkturens effekter 
på bolagets verksamhet och finansiella situation. Fokus 
låg på frågor kring bolagets kassaflöde och uppföljning 
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av bolagets kostnadsbesparingsprogram som initierades i 
slutet av 2008. Styrelsen ägnade också mycket tid åt bo-
lagets strategi och organisation och tog också vid mötet i 
oktober beslut om en genomgripande förändring av bola-
gets organisation, huvudsakligen i syfte att förtydliga och 
förstärka bolagets totala kunderbjudande. Arbetet med 
att säkerställa integrationsarbetet efter förvärvet 2007 av 
det nordamerikanska stålbolaget iPSCo inc. (SSAB north 
America) och den efterföljande avyttringen av den nord-
amerikanska rörverksamheten 2008 pågick kontinuerligt.

Revisorer

Enligt bolagsordningen ska SSAB ha en eller två externa 
revisorer. På årsstämman 2007 omvaldes Pricewaterhouse 
Coopers till revisor för ytterligare en fyraårsperiod. Huvud-
ansvarig revisor sedan 2005 är auktoriserade revisorn 
Claes dahlén som också är huvudansvarig revisor i det 
noterade bolaget Medivir. Sammantaget är Pricewater-

house Coopers valda revisorer i 23 av 61 bolag inom seg-
mentet ”large cap” och i 94 av totalt 262 bolag på nasdaq 
oMX, Stockholm. 

Den externa revisionen av moderbolagets och koncer-
nens räkenskaper samt av styrelsens och vds förvaltning 
utförs enligt god revisionssed i Sverige. Bolagets huvudan-
svarige revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskot-
tet. vid åtminstone ett styrelsemöte per år deltar revisorn 
och går igenom årets revision samt för en diskussion med 
styrelseledamöterna utan närvaro av den verkställande 
direktören. För information om arvode till revisorerna hän-
visas till not 2.

PRIcEwATERHouSEcooPERS AB

valda vid årsstämman 2007 till och med årsstämman 2011. 
Huvudansvarig: Claes dahlén, auktoriserad revisor.

Närvarostatistik 2009 oberoende

Namn på styrelseledamot
Invald i  

styrelsen
Totalt årsar-
vode, kronor

Styrelse-
möten 

Ersättnings-
utskott

Revisions-
utskott

I förhållande 
till bolaget 

och bolags-
ledningen

I förhållande till 
bolagets större  

aktieägare

Bolagsstämmovalda

Sverker Martin-Löf, 
styrelsens ordförande (1943)

2003 , 
ordförande 

sedan 2003

1 350 000  9 5 5 Ja nej, vice ordf. i 
industrivärden

Carl Bennet (1951) 2004 400 000 9 Ja Ja

Anders g Carlberg (1943) 1986 500 000 9 5 Ja Ja

Olof Faxander, VD och  
koncernchef (1970)

2006 - 9 nej, vd i  
bolaget

nej, styrelse-
ledamot i  

industrivärden

Marianne nivert (1940) 2002 400 000 7 1 Ja Ja

Anders nyrén (1954) 2003 400 000 9 1 Ja nej, vd och  
koncernchef i  

industrivärden

Matti Sundberg (1942) 2004 475 000 7 4 Ja Ja

John Tulloch (1947) 2009 400 000 6 1) nej, tidigare  
vd i division 

iPSCo 

Ja

Lars Westerberg (1948) 2006 475 000 9 4 Ja Ja

Arbetstagarrepresentanter

Bert Johansson (1952) 1998 - 9 - - - -

ola Parten (1953) 2005 - 9 - - - -

Per Scheikl (1968) 2009 - 6 1) - - - -

Suppleanter

Sture Bergvall (1956) 2005 - 9 - - - -

Uno granbom (1952) 2008 - 9 - - - -

owe Jansson (1945) 1990 - 3 2) - - - -

Bo Jerräng (1947) 2004 - 9 - - - -

Hedersordförande: Björn Wahlström sedan 1991.

1) Tillkom vid stämman 2009.
2) Avgick vid stämman 2009.
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utsedda av årsstämman

Styrelsemedlem Invald i styrelsen Aktieinnehav* Erfarenheter och nuvarande uppdrag

Sverker Martin-Löf,  
ordförande (1943)

2003, ordförande 
sedan 2003

21 563 aktier Tekn.lic., dr h.c. 
Styrelseordförande i SCA och Skanska.

vice ordförande i ericsson, industrivärden och Svenskt näringsliv.

Styrelseledamot i Handelsbanken.

 Tidigare bl.a. vd och koncernchef i SCA. 

Carl Bennet (1951) 2004 53 375 aktier Civ.ek., tekn.dr h.c.  

Styrelseordförande i elanders, getinge, göteborgs Universitet  
och Lifco.

Styrelseledamot i Holmen och L e Lundbergföretagen.

Tidigare bl.a. vd och koncernchef i getinge.

Anders g Carlberg (1943) 1986 6 000 aktier Civ.ek.

Styrelseordförande i Höganäs. 

Styrelseledamot i bl.a. Axel Johnson, Mekonomen, Beijer Alma, Sapa, 
Sweco och Säki.

Tidigare bl.a. vd och koncernchef i nobel industrier, J.S. Saba och 
Axel Johnson International samt vVD i SSAB.

Olof Faxander, VD och  
koncernchef (1970)

2006 8 000 aktier Bergsingenjör samt fil. kand. i ekonomi.
ordförande i Jernkontorets fullmäktige.

Styrelseledamot i industrivärden. Anställd i SSAB sedan 2006.

Tidigare bl.a. vvd i outokumpu.

Marianne nivert (1940) 2002 10 000 aktier Fil. kand.

Styrelseledamot i Beijer Alma och Wallenstam.

Tidigare bl.a. vd och koncernchef i Telia.

Anders nyrén (1954) 2003 2 812 aktier Civ.ek., MBA.

vd och koncernchef i industrivärden.

vice ordförande i Handelsbanken och Sandvik. 

Styrelseledamot i ericsson, ernströmgruppen, industrivärden, SCA 
och volvo.

ordförande i Aktiemarknadsbolagens förening och ordförande i  
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tidigare bl.a. vvd i Skanska.

Matti Sundberg (1942) 2004 10 000 aktier Bergsråd, ekon.mag., ekon. och fil. dr h.c. 

Styrelseordförande i Chempolis.

Styrelseledamot i bl.a. Boliden och Skanska. 

Tidigare bl.a. vd och koncernchef i valmet/Metso och ovako Steel.

John Tulloch (1947) 2009 15 000 aktier Bachelor of Agricultural Science, Master of Science. 

Tidigare bl.a. Executive Vice President, Steel & Chief Commercial  
Officer i IPSCO och Executive Vice President i SSAB & President  
division iPSCo.

Lars Westerberg (1948) 2006 10 000 aktier Civ.ing. och civ.ek.

Styrelseordförande i Autoliv, Husqvarna och vattenfall.

Styrelseledamot i volvo. 

Tidigare bl.a. vd och koncernchef i Autoliv och gränges.  

* Aktieinnehavet innefattar närståendes aktier.

utsedda av de anställda

Bert Johansson (1952) 1998 elektriker, SSAB Strip Products.

ola Parten (1953) 2005 ingenjör, SSAB Strip Products.

Per Scheikl (1968) 2009 Fordonsreparatör, SSAB Plate.

Suppleanter:

Sture Bergvall (1956) 2005 elektriker, SSAB Strip Products.

Uno granbom (1952) 2008 Tekniker, SSAB Strip Products.

Bo Jerräng (1947) 2004 Personalman, SSAB Plate.
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Ersättningsutskott

ARBETSuPPgIfTER

ersättningsutskottets arbetsuppgifter anges i styrelsens 
arbetsordning. ersättningsutskottet lämnar förslag till 
styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga 
anställningsvillkor, fastställer löner och anställningsvillkor 
för övriga koncernledningen samt ger ramar för löner och 
anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare. 
ersättningsutskottet bistår styrelsen i dess uppgift att 
upprätta förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och 
annan ersättning till verkställande direktören och andra 
personer i bolagets ledning för beslut vid årsstämman. 

ARBETET 2009

Under 2009 hade ersättningsutskottet fem protokollförda 
sammanträden. ersättningsutskottet utgjordes av Sverker 
Martin-Löf (ordförande) och Lars Westerberg. verkställande 
direktören är adjungerad till utskottet men deltar inte vid 
behandlingen av egen lön och anställningsvillkor.  

Revisionsutskott 

ARBETSuPPgIfTER

revisionsutskottets arbetsuppgifter anges i styrelsens 
arbetsordning. ordföranden i revisionsutskottet ansvarar 
för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad 
om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen 
ärenden för beslut. revisionsutskottets huvuduppgift är att 
understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den 
finansiella rapporteringen. Utskottet träffar fortlöpande 
bolagets revisorer, utvärderar revisionsinsatserna samt 
fastställer riktlinjer för vilka tilläggstjänster bolaget får upp-
handla från bolagets revisor. Sådana tilläggstjänster ska i 
varje enskilt fall på förhand godkännas av revisionsutskot-
tets ordförande. 

det finns en etablerad riskhanteringsprocess i företaget 
som är uppbyggd på produktionens processer och flöden. 
revisionsutskottet tar del av de riskområden som identi-
fierats (både affärsrisker och risker för fel i den finansiella 
rapporteringen) i denna process och beaktar dessa. Baserat 
på utfallet i den interna och externa riskbedömningen analy-
serar utskottet löpande revisionens inriktning och omfatt-
ning med bolagets externa och interna revisorer. 

revisionsutskottet fastställer årligen en internrevi-
sionsplan som bland annat är baserad på de risker som 
framkommit i riskhanteringsprocessen som är beskriven 
ovan. Revisionsplanen diskuteras med de externa revi-
sorerna för att effektivisera och kvalitetsförbättra det 
löpande revisionsarbetet. Utskottet analyserar och belyser 
dessutom väsentliga redovisningsfrågor som koncernen 
påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande 
av förslag till revisorer samt arvodering av dessa.

ARBETET 2009

Under 2009 utvecklade och förbättrade revisionsutskottet 
presentationen av den externa finansiella rapporteringen. 
revisionsutskottet tog del av, och analyserade tillsammans 
med de externa revisorerna, den riskanalys och revisions-
plan som revisorerna upprättat som underlag för den lag-
stadgade revisionen. 

revisionsutskottets ledamöter utgjordes av Anders 
g Carlberg (ordförande), Sverker Martin-Löf samt Matti 
Sundberg. Under 2009 hade revisionsutskottet fem proto-
kollförda sammanträden.

Koncernledningen 

KoNcERNlEDNINgENS ARBETE ocH ANSVAR

Koncernledningen svarar för att utforma och genomföra 
koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor 
som till exempel förvärv och avyttringar. Dessa frågor samt 
större investeringar (överstigande 50 Mkr) bereds av 
koncernledningen för beslut av moderbolagsstyrelsen. 

verkställande direktören ansvarar för den löpande 
förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och 
riktlinjer. Koncernledningen bestod per den 31 december 
2009 utöver verkställande direktören av cheferna för 
SSAB Strip Products, SSAB Plate och SSAB north America, 
ekonomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personal-
direktören, tekniska direktören samt informationsdirektören. 

Koncernledningen har möten månadsvis för att följa 
upp koncernens samt divisionernas/dotterbolagens resultat 
och finansiella ställning. Övriga frågor som behandlas på 
koncernledningsmöten är bland annat strategifrågor samt 
uppföljning av budget och prognoser. 

respektive divisions- och dotterbolagschef ansvarar 
för respektive resultat- och balansräkning. den övergri-
pande operativa styrningen av divisionerna sker via kvar-
talsvisa ”performance reviews” och i Tibnor och Plannja 
genom respektive styrelse. Moderbolagets verkställande 
direktör är i de flesta fall ordförande i de större direktägda 
dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamö-
ter från koncernledningen samt arbetstagarrepresentanter. 
dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksam-
heten samt fastställer respektive strategier och budgetar.
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Namn

medlem i 
koncern-
ledningen Aktieinnehav* utbildning och erfarenheter

Olof Faxander, VD och koncernchef  (1970) 2006 8 000 aktier Bergsingenjör samt fil. kand. i ekonomi.

Anställd i SSAB sedan 2006.

Tidigare bl.a. vvd i outokumpu.

Jonas Bergstrand, Chefsjurist (1965) 2006 4 242 aktier Jur. kand.

Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare bl.a. bolagsjurist inom ABB, oM gruppen 
och ericsson radio Systems. 

david Britten, Chef för SSAB north America (1960) 2008 5 000 aktier Civ. ing. 
Anställd i SSAB sedan 2007.

Tidigare vvd i iPSCo.

Martin Lindqvist, Chef för  
SSAB Strip Products (1962)

2001 17 109 aktier Civ.ek.
Anställd i SSAB sedan 1998.
Tidigare bl.a. ekonomi och finansdirektör i SSAB, 
ekonomichef i SSAB Strip Products samt chefs-
controller i nCC.

Martin Pei, Teknisk direktör (1963) 2007 1 000 aktier Tekn. dr

Anställd i SSAB sedan 2001.

Tidigare chef för forskning och utveckling; direktör 
för stålämnesproduktionen inom SSAB Plate. 

Karl-gustav ramström, Chef för SSAB Plate (1954) 2007 1 000 aktier Civ.ing., MBA.

Anställd i SSAB sedan 2007.

Tidigare bl.a. divisionschef Svenska ABB.

Helena Stålnert, informationsdirektör (1951) 2007 500 aktier Journalisthögskolan.

Anställd i SSAB sedan 2007.

Tidigare bl.a. kommunikationsdirektör på Saab, 
ansvarig utgivare  Aktuellt Sveriges Television.

Anna vikström Persson, Personaldirektör (1970) 2006 2 500 aktier Jur. kand.

Anställd i SSAB sedan 2006.

Tidigare bl.a. personalchef för den svenska delen 
av ericsson.

Marco Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör (1966) 2008 4 850 aktier ek. mag.
Anställd i SSAB sedan 2007.

Tidigare bl.a. chefscontroller i SSAB. CFO i Eltel 
networks AB och Strategichef samt koncerncon-
troller i nCC.

*Aktieinnehavet innefattar närståendes aktier.

Riktlinjer för ersättning

På årsstämman 2009 beslutades att ersättning till verk-
ställande direktören och andra personer i bolagets ledning 
ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga 
förmåner samt pension. den sammanlagda ersättningen 
ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den 
arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och 
rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens 
ansvar och befogenheter. den rörliga ersättningen ska ba-
seras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara 
mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. 

rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, med 
undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell 
pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För 
ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller 
delar av den rörliga ersättningen vara pensionsgrundande 
på grund av lagstiftning eller lokalt konkurrenskraftig praxis. 
Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det. För närmare informa-
tion om gällande ersättningar hänvisas till not 2.

Bolaget har för närvarande inga aktie- eller aktiekurs-
relaterade incitamentsprogram.
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Koncernens operativa ledningsstruktur

VD*

Ekonomi- och finansdirektör* Informationsdirektör*

Personaldirektör* chefsjurist*

Teknisk direktör*

Divisonschef
SSAB North America*

Divisionschef SSAB 
Strip Products*

Divisionschef
SSAB Plate*

VD Tibnor

* Medlem av koncernledningen

Intern kontroll och riskhantering 

den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig 
grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål 
följs upp och att ägarnas investering skyddas. den interna 
kontrollen ska vidare tillse att den externa finansiella rap-
porteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad 
i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämp-
liga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade 
bolag efterlevs. 

Under hösten 2008 beslutade SSAB att anställa en 
risk manager för att ersätta bolagets riskkommitté. risk 
managern har i uppdrag att utveckla och implementera en 
enhetlig riskhanteringsmodell för koncernens risker, huvud-
sakligen vad avser skada på människor, maskiner och miljö. 
risk managern har att identifiera, utvärdera och rapportera 
dessa risker samt att sammanställa och uppdatera SSABs 
riskbild och riskmodell. Arbetet innebär även att bedöma 
vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas i den interna 
kontrollen för att minska och förebygga sådana risker. risk 
managern ska vidare säkerställa att koncernen är tillbörligt 
försäkrad samt bereda erforderligt beslutsunderlag till 
koncernledningen, divisionerna och dotterbolagen. risk 
managern rapporterar direkt till bolagets chefsjurist. de 
finansiella riskerna hanteras även fortsättningsvis av kon-
cernens ekonomi- och finansfunktion och ligger således 
utanför risk managerns mandat. 

För beskrivning av hur den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen är organiserad, se nedan.

Internrevision

SSAB har en etablerad funktion för internrevision som 
rapporterar direkt till revisionsutskottet och som funktio-
nellt är underställd ekonomi- och finansdirektören. 

internrevisionsfunktionen genomförde och rapporte-
rade under 2009 revisioner enligt en av revisionsutskottet 
fastställd revisionsplan. dessa revisioner utfördes enligt 
framtagen och beslutad revisionsprocess som kontinuerligt 
utvecklas i syfte att optimera arbetssätt och leverans av 
mervärdesskapande rapporter.

För ytterligare beskrivning av internrevisionens arbete 
2009, se avsnitt ”Styrelsens beskrivning av intern kontroll 
och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen”.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhan-
tering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen för SSAB ansvarar enligt den svenska aktie-
bolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den 
interna kontrollen. denna beskrivning har upprättats i 
enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 10.5. 
denna beskrivning utgör inte en del av de formella årsre-
dovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets 
revisorer.

RAmVERK fÖR INTERN KoNTRoll

SSAB följer det internationellt etablerade ramverket inter-
nal Control – Integrated Framework, som är utgivet av The 
Committee of Sponsoring organizations of the Treadway 
Commission (”CoSo”). i enlighet med CoSo baseras SSABs 
process för intern kontroll på fem komponenter: kontroll-
miljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning. SSABs process för intern 
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Process för intern kontroll

Information och  
kommunikation

Kontrollmiljö

uppföljning

RiskbedömningKontrollaktiviteter

kontroll är utformad för att rimligt säkerställa kvaliteten 
och riktigheten i den finansiella rapporteringen. Processen 
ska säkra att rapporteringen är upprättad i överensstäm-
melse med tillämpliga lagar och förordningar, redovisnings-
standarder samt krav på börsnoterade bolag i Sverige. en 
förutsättning för att detta ska uppnås är att det finns en 
god kontrollmiljö, att det görs tillförlitliga riskbedömningar, 
att det finns etablerade kontrollaktiviteter samt att infor-
mation och kommunikation liksom uppföljning fungerar på 
ett tillfredsställande sätt.  

KoNTRollmIljÖ

Kontrollmiljön präglas av organisationsstrukturen, ledning-
ens arbetssätt och filosofi samt övriga roller och ansvar 
inom organisationen. revisionsutskottet bistår styrelsen 
beträffande väsentliga redovisningsfrågor som koncernen 
tillämpar samt följer upp den interna kontrollen beträffande 
den finansiella rapporteringen. För att upprätthålla en ef-
fektiv kontrollmiljö och en god intern kontroll har styrelsen 
delegerat det praktiska ansvaret till verkställande direktö-
ren som i sin tur fördelat ansvaret till övriga i koncernled-
ningen samt till divisions- och dotterbolagschefer. 

i syfte att tillse att koncernens interna kontroll lever 
upp till de krav som olika intressenter ställer bedrivs kon-
tinuerliga projekt som syftar till att skapa förbättringar i 
arbetssätt, rutiner och dokumentation. För att säkerställa 
kvaliteten på den finansiella rapporteringen pågår ett 
fortlöpande arbete med att vidareutveckla koncernge-
mensamma policies och manualer, bland annat finns en 
koncerngemensam ekonomihandbok (Financial Guidelines) 
som kontinuerligt uppdateras och kommuniceras inom 
koncernen. I Financial Guidelines ingår även finanspolicyn. 
Utöver Financial Guidelines är informationspolicyn och 
affärsetiska policyn de mest väsentliga övergripande kon-
cerngemensamma styrdokumenten. Utöver dessa finns 
styrdokument och policies, till exempel kreditpolicy och 
policy för spridning av ekonomisk information.

Samtliga divisioner och dotterbolag har fastlagda rikt-
linjer för affärsetiska frågor. Arbetet med att förtydliga 
koncernens affärsetiska bestämmelser fortsatte under 
2009. Koncernen beslutade också att gå med i Un global 
Compact från den 1 januari 2010. detta som ett led i att 
ytterligare förstärka kommunikationen av koncernens vär-
deringar och filosofi. 

RISKBEDÖmNINg

SSABs organisation utsätts för både interna och externa 
risker. För att rimligt säkra en god intern kontroll identi-
fieras, mäts och åtgärdas de risker som kan påverka den 
finansiella rapporteringen. Koncernens system för att 
identifiera, rapportera och åtgärda risker är en integrerad 
del i den löpande rapporteringen till koncernledningen och 
styrelsen samt utgör grunden för bedömningen av risker 
för fel i den finansiella rapporteringen. SSABs verksamhet 
karaktäriseras av processer med väl inarbetade rutiner 
och system. riskbedömningen sker därför till stor del inom 
dessa processer. På koncernnivå sker endast övergripande 
riskbedömningar. Ansvariga i koncernen identifierar, över-
vakar och följer upp risker. detta skapar förutsättningar 
för att fatta väl underbyggda och korrekta affärsbeslut på 
samtliga nivåer. Finansiella risker såsom valuta-, refinan-
sierings- och motpartsrisker samt ränte- och kreditrisker 
hanteras huvudsakligen av moderbolagets ekonomi- och 
finansfunktion i enlighet med koncernens finanspolicy (se 
not 27). Se ovan i avsnittet ”intern kontroll och riskhante-
ring” samt i förvaltningsberättelsen sidan 22 för en översikt 
av koncernens affärsmässiga riskexponering. 

KoNTRollAKTIVITETER

Kontrollaktiviteter har som främsta syfte att förebygga 
och på ett tidigt stadium upptäcka fel i den finansiella 
rapporteringen så att dessa kan hanteras och åtgärdas. 
Kontrollaktiviteter finns på både övergripande och mer 
detaljerade nivåer inom koncernen och är av både manuell 
och automatiserad karaktär. rutiner och aktiviteter har 
utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker 
som är relaterade till den finansiella rapporteringen och 
som identifierats i riskanalysen. Beroende på kontrollaktivi-
tetens karaktär och tillhörighet, sker korrigerande åtgärder, 
implementering, dokumentation samt kvalitetssäkring 
på koncern-, dotterbolags- eller processnivå. Liksom för 
övriga processer ansvarar respektive chef för kontrollakti-
viteternas fullständighet och riktighet. 

Under 2007 påbörjades ett arbete med att implemen-
tera ett koncerngemensamt konsolideringssystem. Alla 
bolag i koncernen rapporterar i detta system från och med 
2009. i och med att koncernen har ett gemensamt system, 
innebär detta en förbättrad intern kontroll över den finan-
siella rapporteringen. Arbete har även pågått i koncernen 
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med att fler kontroller och processer automatiseras och 
behörigheter till iT-system begränsats i enlighet med befo-
genheter och behörigheter. 

Kontrollaktiviteter utförs på samtliga nivåer i koncer-
nen. Exempelvis finns det etablerade Controllerfunktioner 
som analyserar och följer upp avvikelser och rapporterar 
vidare i företaget. Koncernledningens uppföljning sker 
bland annat genom regelbundna möten med divisions- 
och dotterbolagscheferna beträffande verksamheten, 
dess ekonomiska ställning och resultat samt finansiella 
och operativa nyckeltal. Styrelsen analyserar bland annat 
månatliga verksamhetsrapporter där koncernledningen 
redogör för den gångna perioden och kommenterar kon-
cernens ekonomiska ställning och resultat. På dessa sätt 
följs väsentliga fluktuationer och avvikelser upp vilket mini-
merar riskerna för fel i den finansiella rapporteringen. 

Boksluts- och årsredovisningsarbetet är processer där 
det finns ytterligare risker för att fel i den finansiella rap-
porteringen uppstår. detta arbete är av mindre repetitiv ka-
raktär och innehåller fler moment av bedömningskaraktär. 
viktiga kontrollaktiviteter är bland annat att det finns en väl 
fungerande rapportstruktur där divisionerna/dotterbolagen 
rapporterar enligt standardiserade rapporteringsmallar, 
samt att viktiga resultat- och balansposter specificeras och 
kommenteras.  

Information och kommunikation

ExTERNT

SSABs kommunikation ska vara korrekt, öppen, snabb och 
samtidig till alla intressegrupper. All kommunikation ska ske 
i enlighet med regelverket för nasdaq oMX Stockholm och 
i enlighet med övriga regelverk. den finansiella informatio-
nen ska ge kapital- och aktiemarknad samt nuvarande och 
blivande aktieägare en allsidig och tydlig bild av företaget, 
dess verksamhet, strategi och ekonomiska utveckling.

Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning, 
bokslutskommuniké och halvårsrapport samt uppdrar åt 
koncernchefen att, i enlighet med styrelsens arbetsordning, 
avge kvartalsrapporter. Samtliga ekonomiska rapporter och 
pressmeddelanden publiceras på hemsidan (www.ssab.com) 
samtidigt som de offentliggörs via nasdaq oMX Stockholm 
och meddelas till Finansinspektionen.

Finansiell information om koncernen får endast lämnas 
av koncernchefen och koncernens ekonomi- och finans-
direktör, samt av koncernens informationsdirektör och 
chefen för investor relations. divisionerna/dotterbolagen 
sprider ekonomisk information om sin verksamhet först ef-
ter det att koncernen publicerat motsvarande information. 

Bolaget tillämpar tysta perioder, vilket innebär att 
bolaget under dessa perioder inte kommunicerar kring 
bolagets utveckling. Tysta perioder är tre veckor innan 

publicering av bokslutskommuniké, halvårsrapport samt 
kvartalsrapport.

vid läcka av kurspåverkande information eller vid speci-
ella händelser som kan påverka värderingen av bolaget ska 
nasdaq oMX Stockholm underrättas varefter pressmed-
delande med motsvarande information skickas ut. informa-
tionsverksamheten regleras i en informationspolicy.

INTERNT

respektive division och dotterbolag har en ekonomichef 
som ansvarar för att upprätthålla en hög kvalitet och leve-
ransprecision för den finansiella rapporteringen. 

viktiga kommunikationskanaler inom företaget är de 
lokala intranäten där information publiceras kontinuerligt. 
Under 2008 introducerade SSAB ett nytt koncernge-
mensamt intranät. regelbundna koncerngemensamma 
ekonomimöten hålls med respektive ekonomichef på 
divisionerna/dotterbolagen. På dessa sätt uppdateras 
divisionerna/dotterbolagen om nyheter och förändringar 
inom bland annat redovisningsområdet, samt rutiner och 
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 
därutöver kommunicerar moderbolaget kontinuerligt 
förändringar i koncerngemensamma redovisningsprinciper 
och policies samt andra relevanta frågor relaterade till den 
finansiella rapporteringen. 

uPPfÖljNINg

Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avse-
ende den finansiella rapporteringen sker främst genom 
revisionsutskottet, bland annat genom uppföljning av de 
interna och externa revisorernas arbete och rapporter. 

internrevisionen genomför löpande oberoende och 
objektiva granskningar enligt en fastställd revisionsplan. 
granskningarna utförs enligt en beslutad revisionsprocess, 
som inleds med en årlig riskanalys i syfte att skapa en revi-
sionsplan. efter genomförd revision avslutas granskningen 
formellt med löpande avrapporteringar till revisionsutskot-
tet om observationer och av bolaget vidtagna åtgärder. 
revisionerna genomförs som processrevisioner med fokus 
på hur SSAB efterlever interna och externa regelverk samt 
existensen av effektiva och ändamålsenliga processer för 
riskhantering, verksamhetsstyrning och intern kontroll. 

De externa revisorerna följer årligen upp utvalda delar 
av den interna kontrollen inom ramen för den lagstadgade 
revisionen. De externa revisorerna rapporterar utfallet 
av sin granskning till revisionsutskottet och koncernled-
ningen. väsentliga iakttagelser rapporteras dessutom 
direkt till styrelsen. Under 2009 har de externa revisorerna 
följt upp den interna kontrollen i utvalda nyckelprocesser 
och rapporterat detta till revisionsutskottet och koncern-
ledningen.

Ytterligare information om  
bolagsstyrning i SSAB åter- 
finns på www.ssab.com med  
bland annat följande information:

rutiner för årsstämman  • 
(när årsstämman ska hållas,  
hur man kallas och anmäler sig  
samt vilka beslut som ska fattas  
på årsstämman)
information från SSABs  • 
tidigare årsstämmor (från och  
med 2005), vilket inkluderar  
kallelser, protokoll, vds  
anföranden och kommunikéer
Bolagsordning• 
Tidigare års bolagsstyrnings - • 
rapporter 
information om valberedningen• 


