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3. Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga 
aktieägares intresse. 

3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att
• fastställa verksamhetsmål och strategi, 
• tillsätta utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktörtillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör, 
• se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av 

bolagets verksamhet, 
• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad 

av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, 
• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, 

samtsamt
• säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt 

är korrekt, relevant och tillförlitlig.

3.2 Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören 
har utanför bolaget.



4. Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga 
att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.  

4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mång-
sidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och g p
bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

4.2 Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses. 

4.3 Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning 
eller i ledningen av bolagets dotterbolag. 5)

4 4 Majoriteten a de bolagsstämmo alda st relseledamöterna ska ara4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa 
ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 6)

Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen medDen som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med 
erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning i ovan 
angivna avseenden.

4 S l l d k i fö lä id ä ill l ä å ä4.5 Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma.



5. Styrelseledamots uppdrag

Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den 
kunskap som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse. För    
att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska verkställande direktörenatt styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska verkställande direktören 
förse styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan 
styrelsens sammanträden.

5.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att 
behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att 
styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

5.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, 
organisation, marknader m.m. som erfordras för uppdraget.


