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Bolagsstyrning

Detta främjar förtroendet för Corem hos allmänheten och 
kapitalmarknaden, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar 
för Corems kapitalförsörjning. God bolagsstyrning bidrar 
därigenom till att Corem drivs effektivt, vilket skapar förut-
sättningar för fortsatt tillväxt.

Aktieägarna
Årsstämman är Corems högsta beslutande organ. Då Corem 
enbart har ett aktieslag har samtliga aktier samma rösträtt på 
årsstämman. Detta innebär att möjligheten att utöva ägarinfly-
tande överensstämmer med varje enskild aktieägares andel av 
det egna kapitalet i Corem.

Bolagsordning
Bolagets firma är Corem Property Group AB enligt bolags-
ordningen och bolaget är publikt (publ). Corems styrelse har 
sitt säte i Stockholm. Bolaget ska, direkt och indirekt genom 
dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja 
fastig heter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Änd-
ringar i Corems bolagsordning sker i enlighet med aktiebo-
lagslagen. Bolagsordningen finns i sin helhet på sidan 76.

Bolagsstämma
Årsstämman i Corem äger rum i Stockholmsområdet under 
första halvåret varje år. När och var stämman kommer att hål-
las offentliggörs senast i samband med bokslutskommunikén. 
Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast 
fyra veckor före årsstämman. På årsstämman informeras om 
företagets utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal 
centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, val  
av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen 
och revisorerna, beslut om antalet styrelseledamöter, styrelse 
för perioden fram till och med nästa årsstämma samt utdel-
ning. Corem strävar alltid efter att styrelsen, ledningsgruppen 
och revisorerna ska vara närvarande vid bolagsstämman.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolags-
stämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla 
sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara per-
sonligen har möjlighet att delta via ett ombud. Det har mot 
bakgrund av Corems ägarkrets inte bedömts motiverat att 
simultantolka bolagsstämman eller att tillhandahålla presenta-
tioner på annat språk än svenska.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel ma-
joritet av avgivna röster. I vissa beslutsfrågor reglerar aktie-
bolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av 
de på bolagsstämman företrädda aktierna tillika rösterna.

Corems årsstämma 2008
Corems årsstämma 2008 hölls hos MAQS Law Firm Advokat-
byrå AB, Norrmalmstorg 1 i Stockholm den 16 maj 2008. På 
stämman deltog aktieägare inklusive ombud vilka representera-
de 86,04 procent av rösterna och kapitalet. Corems styrelse och 
ledning samt bolagets revisor var närvarande vid stämman. 

utdelnIng, kontant 

Vid årsstämma fastställde stämman styrelsens förslag att inte 
lämna någon utdelning för år 2007. 

StyrelSenS anSvarSFrIhet

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet  
för år 2007 av stämman. 

val av StyrelSeledamÖter  
Samt beSlut om StyrelSearvode

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Fred Anders-
son, Rutger Arnhult, Erik Selin, Henrik  Treschow, Jan Sundling 
och Börje Hag. Fred Andersson omvaldes till styrelsens ordfö-
rande. Vidare beslutade stämman att arvode uppgående till  
totalt 840 000 kronor ska utgå till styrelse ledamöterna, varav 
styrelseordföranden ska erhålla 240 000 kronor och övriga  
ledamöter 120 000 kronor vardera. 

erSättnIng tIll ledande beFattnIngShavare

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. 

upptagande av konvertIbelt lån

Styrelsens förslag till upptagande av konvertibelt obligations lån 
godkändes av stämman. Styrelsen bemyndigades av stämman 
att besluta om det belopp som ska betalas för varje konvertibel, 
räntefot och konverteringskursen. 

bemyndIgande beträFFande nyemISSIon av  
aktIer och/eller konvertIbler

Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att vid 
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande 
årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konver-
tibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om  
högst 10 procent. 

InFÖrande av valberednIng

Stämman beslutade att införa en valberedning. Valberedningen 
ska bestå av styrelsens ordförande och en representant för var 

Bolagsstyrningen inom Corem har sin grund i olika beslutssystem genom vilka  
Corems ägare styr bolaget direkt och indirekt. God bolagsstyrning innebär att  
Corem drivs med sina ägares intresse som främsta ledstjärna. 
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och en av de två största aktieägarna i bolaget senast sex måna-
der före årsstämman 2009. På Corems hemsida finns informa-
tion om de beslut som fattades på stämman.

ÖvrIgt

Stämman beslutade vidare bemyndiga styrelsen att vidta 
smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den 
utsträckning detta är erforderligt.

Corems årsstämma 2009
Årsstämman 2009 äger rum torsdag den 28 maj, kl 10:00 
hos MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Norrmalmstorg 1 i 
 Stockholm. Samtliga aktieägare som vill ha ett ärende behand-
lat på årsstämman kan lämna förslaget till Corems alternativt 
vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. 

Kallelse till årsstämman kommer att ske den 29 april 2009 
och kallelsen kommer då bland annat att finnas tillgänglig på 
Corems hemsida / www.corem.se /.

Valberedning
Enligt årsstämman 2008 ska en valberedning inrättas inför års-
stämman 2009 i syfte att lägga fram förslag beträffande antalet 
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter inklusive ordfö-
rande samt ersättning till styrelseledamöterna.

Valberedningen tillsätts enligt årsstämmans beslut genom 
att styrelsens ordförande fått i uppdrag att kontakta de två 
största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna 
vid utgången av kvartal tre och be dem att utse en ledamot 
vardera till valberedningen.

Corems valberedning utgörs av Ken Wendelin represente-
rande M2 Asset Management AB och Erik Selin represente-
rande Fastighets AB Balder. Vid den extra bolagsstämman den 
16 december 2008 utsågs Thomas Lifvendahl till ledamot och 
ordförande i valberedningen. 

Valberedningen representerar tillsammans 71,8 procent av 
rösterna i Corem per den 31 december 2008.

ValBeReDNiNgeNs leDaMÖteR iNfÖR ÅRsstäMMaN 2009  

Valberedningsledamot Representerar

procent av 
rösterna per 
31 aug 2008

procent av 
rösterna per 
31 dec 2008

Thomas Lifvendahl Ordförande, valberedning – – 

Ken Wendelin M2 Asset Management AB 36,0 36,0

Erik Selin Fastighets AB Balder 35,8 35,8

totalt 71,8 71,8

Styrelsen
Corems styrelse utses av aktieägarna vid årsstämman med en 
mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa 
årsstämma. Det är styrelsen som för ägarnas räkning förvaltar  
Corem genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den opera-
tiva ledningen samt säkerställa rutiner och system för uppföljning 
av de fastslagna målen. Det är vidare även styrelsens ansvar att 
säkerställa att rätt information ges till Corems intressenter, att 
Corem följer lagar och regler samt att bolaget tar fram och im-
plementerar interna policies och etiska riktlinjer. Styrelsen utser 
även Corems verkställande direktör och fastställer lön och annan 
ersättning till denne.

Styrelsearvode ska utgå enligt beslut på årsstämma och för 
2008 uppgick arvodet till ledamöterna i Corems styrelse till 
totalt 840 000 kronor, varav 240 000 till styrelsens ordförande 
och 120 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna.

Det finns inga avtal mellan medlemmar av Corems styrelse  
och Corem, eller något av Corems dotterbolag, enligt vilka 
styrelse ordföranden eller övriga styrelseledamöter erhåller för-
måner efter det att uppdraget har avslutats.

För närmare information om styrelsens ledamöter,  
se avsnittet Styrelse på sidan 44.

Förändring av styrelsens sammansättning  
under 2008
Enligt Corems bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem  
och högst åtta ledamöter samt högst två suppleanter. Under nov-
mber 2008 valde Henrik Treschow och Börje Hag att lämna sina 
uppdrag som styrelseledamöter i Corem. I och med Börje Hags 
utträde gick antalet styrelseledamöter ned till fyra personer, 
varför extra bolagsstämma sammankallades till den 16 december 
2008. Patrik Essehorn utsågs vid stämman till ny styrelseleda-
mot, varmed styrelsen uppgick till det lägsta antal ledamöter som 
bolagsordningen föreskriver. För att undvika att behöva kalla till 
ytterligare en extrastämma för det fall någon ledamot av någon 
anledning skulle lämna sitt uppdrag utsågs Christina Tillman till 
suppleant. Efter den extra bolagsstämman den 16 december 2008 
har Corems styrelse följande sammansättning:

ledamÖter: Suppleant:

Fred Andersson Christina Tillman
Rutger Arnhult
Patrik Essehorn
Erik Selin
Jan Sundling
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Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande utses av årsstämman och har ett särskilt 
ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs 
effektivt. Ordförande ska särskilt:

>  Organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för styrelsens arbete.

>  Ansvara för att ny styrelseledamot genomgår erforderlig 
introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som 
styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner 
lämplig.

>  Ansvara för att styrelsen kontinuerligt uppdaterar och för-
djupar sina kunskaper om Corem.

>  Ta ansvar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för-
medla synpunkter från ägarna till styrelsen.

>  Tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande information och 
beslutsunderlag för att skapa förutsättningar för sitt arbete.

>  Efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag 
till dagordning för styrelsens sammanträden.

>  Följa upp att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt och 
korrekt sätt.

>  Ansvara för att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens uppgifter styrs, utöver lagar och rekommendationer, 
av styrelsens arbetsordning. Styrelsen ser årligen över arbets-
ordningen och fastställer den i samband med Corems styrel-
semöte efter årsstämma. Arbetsordningen reglerar styrelsens 
arbetsformer, arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan 
styrelse och verkställande direktör. Instruktion avseende 
ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande 
direktör fastställs också i samband med Corems styrelsemöte 
efter årsstämma.

I Corems styrelses arbetsordning framställs bland annat 
vilka sakfrågor som ständigt ska finnas på mötesagendan inför 

varje styrelsesammanträde. Arbetsordningen klargör att varje 
styrelsemöte ska protokollföras av styrelsens sekreterare. Därut-
över fastställer arbetsordningen hur styrelseprotokoll ska upprät-
tas och distribueras till styrelseledamöterna samt hur styrelsen 
ska informeras i samband med exempelvis pressmeddelanden. 
Styrelsens arbetsordning ger också vägledning om vilka beslut 
som styrelsen kan delegera till verkställande direktören. Utöver 
de frågor som Aktiebolagslagen stipulerar ska behandlas, styr ar-
betsordningen för Corems styrelse exempelvis följande punkter:

>  Arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter och  
ordförandens särskilda ansvar och uppgifter.

>  Erforderlig frekvens på styrelsesammanträden och andra  
förhållanden av betydelse för hur styrelsen fullgör sin  
uppgift.

>  Ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse, VD och  
andra bolagsorgan.

>  Av rapporteringsrutiner som ska förse styrelsen med  
ändamålsenliga bedömningsunderlag.

Styrelsens oberoende
Styrelsesammansättningen i Corem uppfyller både Stockholms-
börsens och Kodens krav om oberoende ledamöter i förhållande 
till bolaget och dess huvudägare. Med oberoende i förhållande  
till bolaget och till dess huvudägare åsyftas att omfattande affärs-
förbindelser med bolaget inte finns samt att styrelsemedlem-
marna enskilt representerar mindre än 10 procent av det högsta 
av aktierna eller rösterna i bolaget.

Styrelsens arbete under 2008
För Corem har 2008 utmärkts av hög aktivitet, vilket också har 
avspeglats i Corems styrelsearbete. Under året har det hållits 
tio styrelsemöten, varav åtta ordinarie och två konstituerande 
styrelse möten. Enligt gällande arbetsordning ska Corems styrelse 
hålla sex styrelsemöten per kalenderår. Respektive ledamots 

styRelseNs saMMaNsättNiNg

ledamot invald Befattning född Nationalitet

oberoende  
i förhållande till  
bolaget och 
bolagsledningen

oberoende  
i förhållande till 
bolagets större 
aktieägare

styrelse möten

totalt antal 
möten Närvaro

Fred Andersson 2007 Ordförande 1946 Finsk Ja Ja 10 9

Rutger Arnhult1) 2007 Ledamot 1967 Svensk Nej1) Nej 10 10

Patrik Essehorn2) 2008 Ledamot 1967 Svensk Nej Ja 1 1

Erik Selin 2007 Ledamot 1967 Svensk Ja Nej 10 4

Jan Sundling 2007 Ledamot 1947 Svensk Ja Ja 10 8

Börje Hag3) 2007 Ledamot 1951 Svensk Ja Ja 8 7

Henrik Treschow3) 2007 Ledamot 1946 Svensk Ja Ja 8 8

1) Verkställande direktör
2) Invald på Corems extra bolagsstämma den 16 december 2008.
3) Avgick under november 2008
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närvaro presenteras i tabellen på sidan 42.  Patrik  Essehorn har 
varit sekreterare vid styrelsemötena. Inför respektive styrelse-
möte har ledamöterna erhållit omfattande dokumentation över 
de frågor som ska behandlas.

Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas befintliga frågor 
av för Corem väsentlig karaktär såsom förvärvs- och finansie-
ringsfrågor. Därutöver informeras styrelsen om det rådande 
affärsläget samt de aktuellt tendenserna på hyres- och fastig-
hetsmarknaden och kreditmarknaden.

VD och koncernledning
Corems verkställande direktör är Rutger Arnhult och är i 
sin roll underordnad Corems styrelse. VDs huvuduppgift är 
att sköta bolagets löpande förvaltning. Av instruktionen i 
arbetsordningen framgår vilka frågor som Corems styrelse ska 
fatta beslut om samt vilka befogenheter Corems VD har. VD 
tar även fram nödvändiga beslutsunderlag inför styrelsesam-
manträden och är föredragande av materialet vid styrelsesam-
manträden.

Koncernledningen bestod under 2008 av fyra personer 
exklusive VD. Dessa var och är:
>  Ekonomichef och vice VD Eva Landén
>  Fastighetschef och vice VD Jerker Holmgren
>  Transaktionschef Håkan Engstam
>  Förvaltningschef Roland Siggesson

Corem håller koncernledningsmöte varannan vecka. Möte-
na följer en förbestämd agenda över punkter som ska behand-
las på varje koncernledningsmöte och berör frågor av både 
strategisk och operativ karaktär såsom transaktionsfrågor, 
uthyrningsfrågor och avstämning mellan budget och utfall.

Frågor avseende ersättning till VD  
och koncernledning
Ersättning och förmåner till VD beslutas av Corems styrelse  
enligt fastställda principer av Corems årsstämma. Ersättning 
och förmåner till övriga ledande befattningshavare i koncern-
ledningen beslutas, efter principer fastställda av Corems 
årsstämma, av VD. Ersättning, förmåner samt övriga anställ-
ningsvillkor till Corems VD och koncernledning framgår av 
not 3 på sidan 62.

Revision 
Corems revisorer väljs av årsstämman för en period om fyra  
år. Innevarande period inleddes 2007 och nästa val av revi-
sorer sker därför i samband med årsstämman 2011. Bolagets 
revisorer är Mats Fridblom och Jörgen Sandell från Grant 
Thornton Sweden AB. Båda är auktoriserade revisorer.

Ersättning till revisorer
Ersättning till revisionsbyråer uppgick under året till 1,6 mkr 
(1,1), varav 1,5 mkr (1,1) avsett revisionsuppdrag och res-
terande konsultuppdrag. För Corems moderbolag är mot 
svarande belopp 1,2 mkr (0,4) respektive 0,1 mkr (0). 

Avvikelse i förhållande till koden
Koden bygger på principen ”Följ eller förklara”. Detta innebär 
att samtliga regler inte alltid behöver efterföljas utan att det 
innebär något brott mot koden att avvika från en eller flera 
enskilda regler om förklaring finns och förklaras.

erSättnIngSutSkott och revISIonS utSkott

Corems styrelse beslutade på styrelsemöte den 25 augusti 2008 
att själv utföra de uppgifter som i annat fall skulle ankomma 
på ett ersättningsutskott respektive ett revisionsutskott att 
utföra, då detta ansågs vara den mest ändamålsenliga och 
ekonomiska lösningen för Corem. Eftersom Rutger Arnhult i 
egenskap av VD tillhör företagsledningen i bolaget deltar han 
inte i arbetet som rör dessa frågor.

En av följderna av detta beslut blir att styrelsen har till upp-
gift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvill-
kor för bolagsledningen.

Styrelsen ska vidare genom analyser av för Corem viktiga 
redovisningsfrågor kvalitetssäkra bolagets finansiella rap-
portering samt även arbetet med att följa upp resultatet av de 
externa revisorernas granskning. Corems styrelse reviderar 
årligen den arbetsordning som styr arbetet i dessa delar, som 
bland annat inkluderar:
>  att svara för beredningen av styrelsens arbete med att  

kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering,
>  att fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig 

om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera 
samordningen mellan den externa och interna revisionen 
och synen på bolagets risker, 

>  att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision 
som bolaget får upphandla av bolagets revisor,

>  att utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets  
valberedning eller i förekommande fall särskilda valbered-
ning om resultatet av utvärderingen samt 

>  att biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till 
revisor och arvodering av revisorsinsatsen.
 

Intern kontroll
Corem arbetar för närvarande med att ta fram en uppdaterad 
beskrivning rörande bolagets interna kontroll och riskhante-
ring avseende finansiell rapportering.
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