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Program för Kollegiets högnivåkonferens den 1 februari 2007 
 
Riktad till styrelseordföranden i bolag som omfattas av koden, företrädare för privat och institutionellt 
ägande på börsen samt andra ledande aktörer på den svenska kapitalmarknaden. 
 
Tid & plats: Den 1 februari 2007 kl. 09 – 14, Wallenbergssalen, IVA Konferens, Stockholm. 
 Konferensförhandlingarna beräknas vara avslutade ca 13.00. Därefter serveras en  
 lättare lunch. 
 
Tema:  Den svenska koden i en föränderlig omvärld 
 
Moderator: Carl Johan Åberg   
 
 
09.00-09.05   Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, hälsar 
   välkommen. 
 
  
09.05-10.00   Inledningsanförande: Nya aktörer på kapitalmarknaden - nya krav på ägare,  
                    styrelse och ledning? 
 
Huvudtalare:  Casper von Koskull, Head of Investment Banking, Goldman Sachs Nordic  
 
 
10.00-11.00  Paneldebatt 1: Den svenska modellen för valberedningar – hur fungerar den i den nya 
                         ägarmiljön? 

− Valberedningens uppdrag och roll. 
− Riskerar valberedningarna att utvecklas till maktorgan i stället för 

beredningsorgan för bolagsstämmans beslut i vissa tillsättningsfrågor? 
− Ledamöternas uppgift - vem företräder man och hur skall man balansera mellan 

olika ägargruppers intressen? 
 

Inledning 1:   Rolf Skog, adj. professor, ledamot av European Corporate Governance Forum:  
   Svenska valberedningar i ett internationellt corporate governance-perspektiv   
 
Inledning 2:  Wouter Rosingh, Hermes Pensions Management of the Nomination Committee:  
 An outside view on Swedish nomination committees (in English). 
  
 
Panel:  Anders Narvinger, styrelseordförande Alfa Laval   
  Tomas Nicolin, VD Alecta   
  Carl Bennet, huvudägare Getinge m.m.  
 
11.00-11.30  Kaffe 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
11.30-12.30   Paneldebatt 2: Nya investerare med krav på nya former för utövande av aktiv 
         ägarroll – hur får vi väl fungerande bolagsstämmor? 

− Hur fungerar utländska ägares ombudsröstning på svenska stämmor?  
− Hur kan vi höja kunskapsnivån om svensk aktiebolagslagstiftning och corporate 

governance-tradition?  
− Bör svenska bolag i ökad utsträckning öppna upp för poströstning? För- och 

nackdelar? Vilka alternativ står till buds? 
 
Inledning:  Henrik Syse, ägaransvarig på Norska statens pensionsfond   
 
Panel:  Pernilla Klein, chef för ägarstyrning, 3:e AP-fonden   
  Anders Nyberg, chefsjurist, SCA 

 Sven Unger, advokat Mannheimer Swartling, författare till Kollegiets 
 informationsskrift om svensk corporate governance   
 

  
12.30-13.00  Reserverad tid: Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning,  
           avslutar. 
 
 
 
13.00-14.00  Lunch  


