
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING  

Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, där undantag förklaras i 

samband med respektive avsnitt.  

Årsstämma  

Koncernens högsta beslutande organ är årsstämman som vanligen äger rum i slutet av april eller i 

början av maj. På årsstämman utses varje år styrelse och revisorer. Dessutom fastställs årsbokslutet 

och beslut fattas avseende ansvarsfrihet, vinstdisposition och riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en angiven 

avstämningsdag före årsstämman och som anmält deltagande har rätt att delta på stämman och 

rösta för sitt totala aktieinnehav. Aktieägare kan företrädas av ombud. Fenix Outdoor International 

AG uppfyller schweiziska bolagslagar och regler.  

Valberedning 

 Fenix Outdoor International AG avser att avvika från kodens bestämmelser om valberedning. 

Anledningen till detta är att familjen Nordin och dem närstående bolag företräder 62 procent av 

aktierna i bolaget, motsvarande 85 procent av röstvärdet på årsstämman om samtliga aktier i bolaget 

företräds vid stämman. Mot bakgrund av det koncentrerade aktieägandet har en valberedning inte 

ansetts nödvändig. Bolaget strävar dock efter jämn könsfördelning i styrelsen. Förslag avseende val 

av ordförande vid årsstämma, styrelseval och revisorsval, samt om arvode till styrelseledamöterna 

och revisorerna, lämnas därför av bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma 

samt på bolagets webbplats.  

Styrelsearbete 

 Styrelsen i Fenix Outdoor International AG består av fem ledamöter valda av årsstämman. 

Information om styrelsen och verkställande direktören finns på webbplatsen och i 

ersättningsrapporten. Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. På det konstituerande 

styrelsemötet beslutas arbetsordning för styrelse och verkställande direktör, vilken syftar till att 

säkerställa att styrelsen har erforderlig information. Därutöver har styrelsen utfärdat skriftliga 

instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vid varje 

ordinarie möte framläggs en ekonomisk och finansiell rapport för verksamheten. Styrelsen 

sammanträder årligen med bolagets revisorer för genomgång av revisionsrapport och vidtagna 

åtgärder under året. Då Fenix Outdoor International AG, med undantag för ersättningskommittén, 

inte har några speciella kommittéer är det styrelsen i sin helhet som behandlar alla frågor förutom de 

ersättningsrelaterade frågorna. Medlemmar i ersättningskommittén är Sven Stork och Martin 

Nordin. Arvodet till styrelseledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag från 

bolagets största aktieägare. Styrelsen har under året övervakat bolagets finansiella rapportering och 

systemen för internkontroll. Detta syftar till att säkerställa att verksamheten är effektiv och bedrivs i 

enlighet med lagar och förordningar samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen 

har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp 

och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende.  

 



Riskbedömning  

Styrelsen och bolagsledningen arbetar löpande med riskbedömning och riskhantering för att 

säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som ytterst fastställs av 

styrelsen. Kontrollåtgärder Baserat på riskbedömning och ansvaret för att det finns en 

tillfredsställande process för att övervaka bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som är 

relevanta för bolagets verksamhet samt tillämpningen av interna riktlinjer har styrelsen och 

företagsledningen beslutat om en rad kontrollaktiviteter för de operativa processerna. I 

kontrollstrukturen ingår också, bland annat, fastställda befogenheter, arbetsfördelning och 

bolagsledningens genomgång av finansiell information. Kontrollerna ska även säkerställa att 

felaktigheter blir rättade. Information och kommunikation Den interna informationen och externa 

kommunikationen regleras på övergripande nivå.  

Uppföljning 

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen utvärderas löpande. Styrelsen erhåller 

kvartalsrapporter med ekonomiskt utfall inklusive ledningens kommentarer till verksamheten. Vid 

varje styrelsemöte behandlas den finansiella situationen. Styrelsen tar årligen ställning till väsentliga 

riskområden och utvärderar den interna kontrollen. En styrelseutvärdering genomförs på årsbasis för 

att säkerställa att styrelsen erhåller adekvat material och information för att kunna ta bästa möjliga 

beslut.  

Närvaro på styrelsemöten i Fenix Outdoor International AG under 2015  

Närvaro ordinarie och konstituerande möten Sven Stork (ordförande) 7, Ulf Gustafsson 7, Mats 

Olsson 7, Anders Hedberg 7 samt Martin Nordin 7. 


