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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
INVESTERARNA OCH LEAX

LEAX värdesätter sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till 
investerare och andra viktiga parter. Denna rapport syftar till att skapa en sund balans mellan 
investerarna, styrelsen och den högsta ledningen. En sund bolagsstyrning, med hög standard när det 
gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för LEAX 
verksamhet.

LEAX obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, som en separat del i årsredovisningen.

BOLAGSSTYRNINGSMODELL

LEAX har tre beslutsorgan - bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör - vilka står i ett hierarkiskt 
förhållande till varandra. Det finns också ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagstämman.
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1. ÄGARE

2. BOLAGSTÄMMA

LEAX är en privatägd företagsgrupp med ursprung i Köping, Sverige. 88 procent av LEAX Group AB (publ) 
ägs direkt eller indirekt av fyra privata aktieägare. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och 
resultat. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på årsstämman. Vid årsstämman får varje röst-
berättigad rösta för det fulla antalet ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Den 
röstmässigt största aktieägaren per 31 december 2019 är familjerna Berggren, Roger Berggren och Jan 
Berggren. De innehar tillsammans 45,9 procent av rösterna. Familjerna Seger, Peter Seger och Robert 
Seger, som tillsammans är den näst största aktieägaren, innehar 42,1 procent av rösterna. Aktierna och 
rösterna som kvarstår ägs direkt eller indirekt av nyckelpersoner aktiva i företaget. Ingen av dessa poster 
överstiger 10%.

På extra bolagsstämma i LEAX Group AB (publ) den11 november 2019 beslutades om en fondemission 
som innebar en ökning av aktiekapitalet med 24 180 000. Samtidigt togs beslut om en aktiesplit varvid en 
(1) befintlig aktie delades i femtio (50) aktier efter aktiesplit uppgår total antalet aktier till 12 593 750.

Aktieägarna har delegerat ett bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om att öka 
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning
av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten av kallelse till årsstämman uppgående till högst 10 
procent, räknat efter fullt utnyttjande av utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. För 
närvarande har ägaren inte delegerat något bemyndigande att förvärva egna aktier.

Bolagsstämman är LEAX högsta beslutande organ. Kallelse till bolagsstämma sker genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. 
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolags-
ordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) 
veckor före stämman. 

Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget, som inte uttryckligen faller under ett annat bolags-
organs exklusiva kompetens. Annorlunda uttryckt har bolagsstämman en uttalat överordnad ställning 
i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör. Stämmans beslut fattas i regel med enkel 
majoritet av de avgivna rösterna.

ÅRSSTÄMMAN
LEAX årsstämma 2020 kommer att hållas tisdag 23 juni 2020. På årsstämman tas bland annat beslut om 
fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkningen; dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen; ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; val 
av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter; val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter när 
så skall ske samt annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen.
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3. VALBEREDNING

ROGER BERGGREN
Ordförande 

Invald: 2017

LARS DAVIDSSON
Vice ordförande

Invald: 2008

DANA DOBRIN
Ledamot

Invald: 2014

LARS WREBO
Ledamot

Invald: 2018

JONAS LUNDGREN
Ledamot

Invald: 2017

BENT WESSEL-AAS
Ledamot

Invald: 2016

4. STYRELSE

Huvuduppgiften för en valberedning är att på aktieägarnas uppdrag bereda och lägga fram förslag till 
årsstämman beträffande val av styrelse, val av styrelseordförande och styrelsearvodering samt, när så 
åligger den, förslag om val av revisor samt arvode till revisorn. 

Valberedningen skall se till att en strukturerad utvärdering av styrelsen görs regelbundet och också se till 
att nyrekrytering till styrelsen sker från en bred bas av potentiella kandidater. Valberedningen består för 
närvarande av två av huvudägarna, ordföranden Peter Seger och Roger Berggren samt styrelsens vice 
ordförande Lars Davidsson.

Underordnad bolagsstämman finns en styrelse som till övervägande del består av ledamöter som inte är 
anställda i bolaget. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. LEAX anser att det är viktigt att ha en effektiv styrelse som ser till bolagets bästa. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för LEAX organisation och förvaltningen. Styrelsen ansvarar för 
koncernens långsiktiga utveckling och strategi, för att fortlöpande kontrollera och utvärdera koncernens 
verksamhet samt för de övriga uppgifter som följer av aktiebolagslagen.

För att skapa väl fungerande styrelser är det viktigt med bra arbetsformer för styrelsearbetet. En viktig 
komponent för detta är att styrelsen inte är för stor. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 
tre (3) och högst (7) styrelseledamöter med högst fyra (4) suppleanter. 

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från årsstämman på vilken de utsetts intill 
slutet av nästa årsstämma.

LEAX styrelse består av följande ledamöter:
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En styrelseledamot skall ha goda insikter i företagets historia, affärslogiken i företaget samt ekonomi och 
kundbransch. Hen skall ha ett rikt kontaktnät och skall arbeta med företaget även mellan styrelsemötena. 
Styrelseledamöterna skall leva upp till företagets interna krav på ledare och på företagets värderingar. 
De bör ha civilkurage och ryggrad samt ge energi åt VD att genomföra fattade beslut. Ledamöterna bör 
komplettera varandra med följande kompetensområden: marknad och sälj, produktion, juridik, ekonomi-
styrning och finansiering inklusive erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor, logistik och inköp.

5. REVISOR
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning skall en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett 
registrerat revisionsbolag.

Externa revisorer utses av årsstämman. En revisor i ett svenskt bolag har sitt uppdrag från och rapporte-
rar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller bolagsledningen. Reviso-
rernas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska 
innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisning har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag 
om årsredovisning.

6. REVISIONSUTSKOTT

Ersättningsutskottet har till uppgift att hantera ersättningsfrågor avseende VD och koncernledning. I 
ersätningsutskottet ingår Roger berggren, Lars Davidsson och Lars Wrebo. Ersättningsutskottets uppgift 
är att bereda frågor om ersättning och anställningsvillkor för den verkställande direktören vilka sedan 
beslutas av styrelsen. Dess uppgift är även att bereda och besluta i frågor om ersättning och anställ-
ningsvillkor för koncernledningens medlemmar vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören.
I ersättningsutskottets arbete ingår även att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för, bland annat, 
förhållandet mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan prestation och ersättning, de 
huvudsakliga villkoren för bonusar och incitamentsprogram, villkor för icke-monetära förmåner, pensioner 
samt vederlag vid uppsägning och avgångsvederlag. Vidare övervakar och utvärderar ersättningsutskottet 
utfallen av program för rörlig ersättning och LEAX efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlin-
jerna för ersättning.

Bolaget har under 2019 utsett ett revisionsutskott. I revisionsutskottet ingår Jonas Lundgren (ordförande), 
Roger Berggren och Lars Davidsson. Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande 
funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i LEAX styrelse

Revisionsutskottet ska övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och 
förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet; med avseende på den finansiella rapporteringen 
övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering; hålla sig informerat 
om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen; vara medveten om resultatet av revisionen 
och på vilka sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlighet; granska och övervaka 
revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller 
bolaget andra tjänster än revision, och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 
revisorsval. 

7. ERSÄTTNINGSUTSKOTT
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HENRIK FAGRENIUS
Verkställande direktör
och koncernchef för 
LEAX Group

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (VD) / KONCERNCHEF
Underordnad styrelsen finns en verkställande 
ledningsfunktion bestående av en verkställande 
direktör (VD) och koncernchef med ansvar för den 
löpande förvaltningen. Koncernchefen har behörighet 
att fatta beslut avseende den löpande förvaltningen. 

Koncernchefen leder den löpande verksamheten i koncernen huvudsakligen genom koncernledningen och 
den utökade ledningsgruppen.

Styrelsen kan ge anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. 
Koncernchefen är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen och 
bolagsordningen.

9. INTERN KONTROLL
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att bolaget har en effektiv internkontroll. VD ansvarar för att 
det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvalitén i den finansiella 
rapporteringen till styrelse och marknad. Bolagets ekonomiorganisation leder en inarbetad process för 
finansiell rapportering som syftar till att säkerställa en god internkontroll. 

Styrande dokument såsom policyer och instruktioner uppdateras löpande i LEAX ledningssystem och 
finns tillgängliga för personalen via bolagets intranät och kommuniceras genom formella och informella 
kanaler. Information till externa parter kommuniceras löpande på bolagets hemsida www.leax.com där 
nyheter och pressmeddelanden publiceras. Pressmeddelanden, kvartalsrapporter och annan reglerad 
extern publik kommunikation sker via Cision AB. Därutöver finns en fast agenda för kommunikation med 
aktieägare rörande bolagsstämma och annan ägarinformation. Årsredovisningen görs tillgänglig för 
aktieägare och allmänhet genom publicering på bolagets hemsida.

Syftet med den interna kontrollen med avseende på den finansiella rapporteringen är att ge rimlig 
säkerhet avseende tillförlitligheten i denna och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna 
i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på 
noterade bolag. Rapporteringsprocessen leds från ekonomifunktionen vid huvudkontoret och såväl den 
legala som den interna rapporteringen utförs i nära samarbete med verksamheten för att säkerställa en 
korrekt rapportering avseende resultaträkning, balansräkning, eget kapital och kassaflöde. Kombinationen 
roller och ansvar, arbetsbeskrivningar, IT-system, kunskap och erfarenhet skapar en miljö som fort-
löpande följs upp för att identifiera och hantera potentiella risker.

Rutinerna för internkontroll omfattar alla led i den finansiella rapporteringen, från den initiala registrerin-
gen av transaktioner i varje dotterbolag och vidare till konsolidering, kvalitetssäkring, analys och rapporte-
ring på bolagsnivå.

Bolagets styrelse erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende bolagets ställning och resultat- 
utveckling. Styrelsen behandlar såväl alla kvartalsbokslut som bokslutskommuniké och årsredovisning 
innan dessa publiceras samt följer upp den granskning av internkontroll och finansiella rapporter som 
utförts internt och av de externa revisorerna.
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Orderläge, försäljningsstatistik och kassaflöde följs upp kontinuerligt medan fullständiga och heltäckande 
bokslut tillsammans med komplett rapportering till styrelse genomförs kvartalsvis samt för hela räkens-
kapsåret. VD och dennes ekonomiorganisation är ytterst ansvarig för den löpande uppföljningen av den 
finansiella informationen för bolaget. Kvaliteten i den finansiella rapporteringsprocessen och i den
interna kontrollen utvärderas löpande av bolagets ekonomifunktion som ett led i kvalitetssäkringsarbetet. 
Därtill följs den konsoliderade informationen upp av styrelsen. De externa revisorerna granskar löpande 
den interna kontrollen avseende finansiell rapportering.

10. KONCERNLEDNING

FRANK JOHANSEN
Nya Affärer och 
Innovation

ULRIKA HELLBERG
Finansdirektör 
(CFO)

HANS JANSSON
Affärsområde 
Propeller Shaft

JOAKIM SANDBERG
Affärsområde Engine 
and Transmission

PETER LUBERTS
Affärsområde 
General Industry

LEAX koncernledning består av sex (6) medlemmar. Utöver koncernchefen består koncernledning 
av cheferna för koncernens tre affärsområde (Propeller Shaft, Engine and Transmission och General 
Industry), finansdirektör (CFO) och chefen för Nya Affärer och Innovation. Medlemmar i koncernledningen 
rapporterar direkt till koncernchefen.

I ledningsmöten som sker en (1) gång per månad fattas viktiga beslut relaterade till koncernens produkter 
och produktion. Genom ledningsmöten sker styrning och uppföljning av koncernens finansiella utveckling, 
strategier och mål samt hälsa och säkerhet.

Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt utvecklar och driver sina verksamheter. 
Bolagen inom koncernen samarbetar dock i hög grad för att realisera de synergier som finns inom 
koncernen. Alla operativa bolag följer ledningens riktlinjer för att kunna driva sina verksamheter. Sidan 4-5 
illustrerar LEAX organisationsstruktur per 31 december 2019.

JOACIM BLOMBERG
Centrala Funktioner


