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Alfa Laval
Alfa Lavals affärsidé är att optimera kundernas processer genom
att tillhandahålla produkter och lösningar inom de tre nyckel-
teknologierna värmeöverföring, separering och fl ödesutrustning.
Genom konstant innovationskraft och nytänkande utvecklar 
bolaget nya produkter för att möta kundernas varierande be-
hov. Implementerade i industriella processlösningar möjliggör 
bolagets produkter att resurser används på ett effektivt och 
hållbart sätt, med minsta möjliga miljöpåverkan. Både genom 
samarbetet med kunder och eget, internt arbete bidrar därmed
Alfa Laval till ett mer hållbart samhälle.

Styrelsen uppgift är att skapa förutsättningar för långsiktig och 
lönsam tillväxt för bolagets och ägarnas bästa. Samtidigt är 
styrelsen också ytterst ansvarig för att affärsverksamheten drivs
på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagar och regler. 
Alla inom bolaget från den enskilde anställde, till ledning och 
styrelse ska följa regelverket och agera i enlighet med företa-
gets affärs principer kring miljö, etik, transparens och socialt 
ansvar. Det kräver styrning i form av utbildning, uppföljning 
och tydliga processer och ansvarsområden. Hur styrelsen 
rent faktiskt bedriver detta arbete fi nns beskrivet på de näst-
följande sidorna.

Året som gått
Under 2019 fortsatte styrelsen att fokusera på de initiativ som 
drivs inom ramen för bolagets strategier för lönsam, organisk 
tillväxt. Dessa initiativ omfattade bland annat aviserade 
strukturförändringar av försörjningskedjan, vilka i allt väsentligt 
slutfördes under året och genererade goda resultat. Det in-
kluderade även en fortsatt fokusering på att vidareutveckla 
Serviceaffären för att än bättre stötta våra kunder och säker-
ställa våra produkters långsiktiga kapacitet och effektivitet. 
Även inom detta område resulterade våra ansträngningar i en 

positiv utveckling, med en Serviceaffär som växte betydligt 
under året. Vidare fortsatte arbetet med att utveckla produkter 
och system för en värld i förändring, med nya krav och behov 
vad gäller energiförsörjning, energiutnyttjande och livsmedels-
produktion samt regeländringar ämnade att reducera männ-
iskans påverkan på miljön. 

Sammantaget genererade våra initiativ, i kombination med en 
mer decentraliserad organisationsstruktur, resultat som mot-
svarade våra högt ställda förväntningar i form av god tillväxt, trots
något avvaktande marknadsförutsättningar inom vissa områden.

Efter sjutton år som styrelseordförande har jag förklarat att jag 
inte står till förfogande för omval. Jag har under alla år trivts 
utomordentligt bra i Alfa Laval. I styrelsen har vi arbetat inten-
sivt med att skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet 
och därmed långsiktig värdetillväxt för våra ägare.

Jag vill tacka ägarna för det förtroende som visats mig under 
alla år och jag vill tacka Alfa Lavals medarbetare för stort en-
gagemang, hårt arbete och stark förändringsvilja. De 17 åren 
har bjudit på en fantastisk resa. Jag kommer att lämna ett 
bolag vars omsättning, resultat och värde mångfaldigats under 
denna tid. Ett bolag vars erbjudande kontinuerligt utvecklats 
till att idag omfatta en portfölj som är mer aktuell än någonsin, 
inte minst mot bakgrund av världens ökade fokusering på 
hållbarhet. Jag kommer med spänning att följa Alfa Lavals 
fortsatta utveckling och jag önskar den nya styrelsen all lycka 
till med sitt arbete.

Lund i februari 2020

Anders Narvinger
Styrelsens ordförande

Styrelseordförandens inledning
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Bolagsstyrningsrapport 2019
Alfa Laval erbjuder effektiva och miljömässigt ansvarsfulla produkter och lösningar 

inom värmeöverföring, separering samt fl ödeshantering. Verksamheten drivs mot 

tydliga mål för tillväxt, lönsamhet och avkastning, samtidigt som det fi nns uttalade 

krav på att Alfa Laval ska agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart, för ägare, 

likväl som för anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Ramarna för företagets agerande sätts av lagar och regler såsom svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, 
börsens regler samt Svensk Kod för bolagsstyrning (i fortsättningen kallad Koden). Dessa kompletteras av 
bolagets affärsprinciper inom miljö, mänskliga rättigheter, etik och transparens. Vidare präglas bolagets styrning 
av interna regler såsom styrdokument med riktlinjer och instruktioner samt processer för kontroll och riskhantering. 
Styrelsens och VD:s arbete regleras av deras respektive arbetsordningar. Denna bolagsstyrningsrapport syftar 
till att beskriva de ramar som fi nns på plats, fördelningen av ansvar samt interaktionen mellan årsstämma, 
styrelse och verkställande direktör. Rapporten är granskad av bolagets revisorer.
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Bolagets fi rma är Alfa Laval AB (publ) och dess styrelse har sitt säte i Lunds kommun, Sverige. 
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 745 000 000 och högst 2 980 000 000 kronor. Antalet aktier 
ska vara lägst 298 000 000 och högst 1 192 000 000. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm AB.
Räkenskapsår är kalenderår. Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt, eller genom 
dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands, bedriva utveckling, tillverkning och för-
säljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis inom områdena separering, värmeöver-
föring och fl ödesteknik, att förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bolagsordningen innehåller inga begränsningar vad gäller hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid en bolagsstämma. Den saknar vidare särskilda bestämmelser om tillsättande 
och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. 

Bolaget Alfa Laval

Alfa Lavals nu gällande bolagsordning 
antogs vid årsstämman den 20 april 2009 
och fi nns i sin helhet publicerad på 
www.alfalaval.com
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Aktien och ägarbilden
Alfa Laval hade, per den sista december 2019,
419 456 315 utestående aktier, fördelade 
på 41 147 aktieägare, enligt Euroclear 
Swedens aktiebok. Alfa Laval har endast ett 
aktieslag och varje aktie motsvarar en röst. 
Den enskilt största ägaren och den enda 
med ett innehav överstigande 10 procent, 
var Tetra Laval som per utgången av året 
ägde 29,1 procent av Alfa Lavals aktier. Näst 
största ägare var Alecta med 5,6 procent, 
följt av AMF med ett innehav på 5,2 pro-
cent. Juridiska personer stod för drygt 95 
procent av ägandet, medan fysiska perso-
ner stod för återstoden. Geografi skt sett 
stod följande fem länder för totalt 94,2 pro-
cent av ägandet: Schweiz, Sverige, USA, 
Storbritannien och Luxemburg. För mer in-
formation om Alfa Lavals aktie, dess ut-
veckling samt ägarbilden, gå till aktieavsnit-
tet på sidorna 12–13.

Årsstämman
Årsstämman är bolagets högsta, beslutande 
organ. Alla aktieägare har rätt att delta och 
varje aktie har en röst. De fl esta förslag som 
tas upp till stämman beslutas med enkel 
majoritet. Samtidigt fi nns det ibland punkter 
som kräver kvalifi cerad majoritet, som till 
exempel ändringar i bolagsordningen eller 
beslut om återköp av aktier. Årsstämman ska
hållas inom sex månader från räkenskaps-
årets utgång i Lund eller Stockholm. Normalt 
hålls den i Lund, i slutet av april. Datum och 
plats meddelas senast i samband med att 
delårsrapporten för det tredje kvartalet 
offentliggörs. För rätt att delta och rösta vid 
stämman måste aktieägare vara införd i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
Aktieägare som inte kan delta personligen, 
har rätt att delta via ombud med fullmakt. 
Ägare som har aktier förvaltarregistrerade 
måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. 
Årsstämman hålls på svenska och doku-
mentationen fi nns tillgänglig på såväl svenska 
som engelska. Alfa Laval strävar efter att 
samtliga stämmovalda styrelseledamöter 
ska delta, samt i möjligaste mån samtliga 
medlemmar av koncernledningen. Bolagets 
revisorer är alltid närvarande.
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Utdelning och andel av justerad 
vinst/aktie**

Utdelning Andel av justerad vinst/aktie

* Styrelsens förslag till årsstämman. 
** Justerat för övervärdesavskrivningar.

Totalt antal aktieägare

Antal aktier
Andel kapital/

röster, %
Förändring ägarandel 

under 2019, %-enheter

Tetra Laval 122 580 149 29,1 0,0

Alecta 23 662 464 5,6 0,0

AMF Försäkring och fonder 21 887 403 5,2 0,0

Swedbank Robur fonder 18 510 252 4,4 0,0

CBNY Norges Bank 10 897 642 2,6 0,0

SEB Investment Management 8 596 141 2 0,0

Folksam 3 774 113 0,9 0,0

SPP Fonder AB 2 972 287 0,7 0,0

Livförsäkringbolaget Skandia 2 308 953 0,6 0,0

Handelsbanken Fonder 2 269 689 0,6 0,1

Summa de 10 största 217 459 093 51,7

Antal aktier Ägarandel, %

Finansiella företag  104 617 472    24,9%

Övriga finansiella företag  28 407    0,0%

Socialförsäkringsfonder  4 768 675    1,1%

Staten  319 419    0,1%

Kommunal sektor  36 172    0,0%

Intresseorganisationer  4 987 633    1,2%

Övriga svenska juridiska personer  5 831 243    1,4%

Utlandsboende ägare (juridiska och fysiska)  275 863 915    65,8%

Svenska privatpersoner  20 727 917    4,9%

Ej kategoriserade juridiska personer  2 275 462    0,5%

Ägarkategorier per 31 december 2019

De tio största ägarna per 31 december 2019*

Källa: Euroclear

Källa: Euroclear

*Tabellen är justerad för aktier som är förvaltarregistrerade. 
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Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) hålls onsdagen den 23 april 2020 
klockan 16.00 på Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund. Efteråt 
bjuds det på lättare förtäring.  

Kallelsen till årsstämman införs, i enlighet med bolags ordningen, som en 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webb plats ti-
digast sex och senast fyra veckor innan stämman. Att kallelse skett an-
nonseras i Dagens Nyheter. Som en service till be%ntliga aktieägare kan 
de även få information om årsstämman hemskickad per post. 

Namn Representerande Ägarandel i Alfa Laval, %*

Finn Rausing Tetra Laval 29,1

Ramsay Brufer Alecta Pensionsförsäkring 5,8

Jan Andersson Swedbank Robur Fonder 5,6

Lars-Åke Bokenberger AMF – Försäkring och Fonder 5,5

Vegard Torsnes Norges Bank Investment Management 2,6

* Per den 31 augusti 2019.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman för räkenskapsåret 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 2019

Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen 
inför årsstämman har kunnat vända sig till Alfa Lavals sty-
relseordförande Anders Narvinger eller till någon av ägar-
representanterna. Kontakt har också kunnat ske direkt 
via e-post till valberedningen@alfalaval.com. Sista dag för 
att anmäla ärende till stämman var den 5 mars, 2020.

Förslag till valberedningen 

–  Vidare antogs valberedningens förslag av 
revisorer, med val av de auktoriserade 
revisorerna Staffan Landén och Karoline 
Tedevall. Som revisorssuppleanter valdes 
de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén 
och Nina Bergman.

–  Arvodet fastställdes, för de ledamöter i 
styrelsen som inte är anställda i bolaget, 
till 5 845 000 kronor. Därtill utgår arvode 
för arbete i styrelsens utskott.

–  Fastställande av riktlinjer för ledande be-
fattningshavare, i linje med styrelsens för-
slag. Dessa riktlinjer omfattade såväl fast 
kompensation, som ett kortsiktigt och ett 
långsiktigt program för rörlig ersättning.

Valberedning
Dess arbete
Valberedningen består av representanter för 
de största ägarna och ska bereda och lägga 
fram förslag på kandidater till styrelsen samt 
i förekommande fall, revisorer. Som grund 
används bland annat den årliga utvärdering 
av styrelsens arbete, som styrelsens ordfö-

Årsstämma för räkenskapsåret 2018
Årsstämma för räkenskapsåret 2018 hölls 
den 24 april 2019 på Scandic Star i Lund. 
Vid stämman deltog 358 personer – inklu-
derande ägare, ombud, biträden, gäster och 
funktionärer. Det totala röstetalet represen-
terat var 60 procent av det totala röstetalet 
i bolaget. Till stämmans ordförande valdes 
styrelsens ordförande Anders Narvinger. 
Protokoll från årsstämman, liksom all övrig 
stämmorelaterad information, finns att läsa 
på www.alfalaval.com/sv/ investerare/bolags-
styrning. Nedan återfinns några av de beslut 
som fattades vid stämman: 

–  Fastställande av resultat- och balansräkning 
samt beviljande av ansvarsfrihet för sty-
relsen och den verkställande direktören. 

–  Utdelning i linje med styrelsens förslag 
om 5:00 kronor per aktie. 

–  Fastställande att antalet styrelseledamöter 
ska vara åtta, utan suppleanter. 

–   Beslut om omval av styrelseledamöterna 
Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn 
Rausing, Ulf Wiinberg, Anna Ohlsson-Leijon 
och Henrik Lange. Nyval av Heléne Mellquist 
och Maria Moraeus Hanssen. Margareth 
Øvrum avböjde omval.

rande initierar. Andra viktiga faktorer som vägs 
in är vilken typ av kompetens som behövs 
mot bakgrund av företagets strategi. Val-
beredningen kan ta hjälp av externa resurser 
i arbetet med att finna lämpliga kandidater och 
även genomföra intervjuer med individuella 
styrelseledamöter. Vidare är det valbered-
ningen som lägger fram förslag på ersätt-
ningsnivåer till ledamöter i styrelsen och 
dess utskott.

Dess sammansättning inför
årsstämman 2020
Valberedningens sammansättning bereds i 
linje med den process som årsstämman 
godkänt. Styrelsens ordförande kontaktar 
representanter för de institutioner som, per 
den sista augusti, fanns med bland de största 
ägarna och ber dessa utse var sin ledamot. 
Valberedningen kan besluta att även styrelse-
ordföranden och ytterligare styrelseledamöter 
ska ingå. Sammansättningen kommuniceras 
med ett pressmeddelande, i rapporten för det 
tredje kvartalet samt på Alfa Lavals hemsida. 
Inför stämman 2020, skedde offentliggörandet 
den 3 oktober 2019. Informationen fanns 
även med i Alfa Lavals rapport för det tredje 
kvartalet, som publicerades den 24 oktober. 
Inför årsstämman för räkenskapsåret 2019 
ingick följande personer i valberedningen: 
Finn Rausing (Tetra Laval), Ramsay Brufer 
(Alecta), Jan Andersson (Swedbank Robur 
Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt 
Vegard Torsnes (Norges Bank Investment 
Management). Valberedningens innehav re-
presenterade 48,6procent av antalet ute-
stående aktier per den sista augusti 2019.
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Arvodering av styrelsen och närvaro vid styrelsemöten

Namn Närvaro Ersättning*

Utsedd av årsstämman Anders Narvinger   9 1 750 000

Henrik Lange 9 585 000

Ulf Wiinberg 8 585 000

Margareth Øvrum** 1 –

Finn Rausing 9 585 000

Jörn Rausing 9 585 000

Anna Ohlsson-Leijon 9 585 000

Heléne Mellquist 6 585 000

Maria Moreaus Hanssen 6 585 000

Arbetstagarrepresentanter Bror García Lantz 9 –

Susanne Jonsson 9 –

Henrik Nielsen 9 –

Totalt 9 5 845 000
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Styrelsens ordförande, Anders Narvinger, 
valdes till ledamot, till sekreterare valdes 
Alfa Lavals chefsjurist Emma Adlerton och 
Finn Rausing valdes till ordförande. Den 
senares position som styrelseledamot gör 
rollen som ordförande till en avvikelse från 
Koden. Bakgrunden är att valberedningen 
ansåg Finn Rausing som utomordentligt 
lämpad att leda dess arbete och nå bästa 
möjliga resultat för bolagets ägare.

Förslag till valberedningen
Aktieägare som önskat lämna förslag till 
valberedningen inför årsstämman har kun-
nat vända sig till Alfa Lavals styrelseordfö-
rande Anders Narvinger eller till någon av 
ägarrepresentanterna. Kontakt har också 
kunnat ske direkt, via e-post till valbered-
ningen@alfalaval.com. Sista dag för att an-
mäla ärende till årsstämman var den 6 mars.

Valberedningens arbete  
inför årsstämman 2019
Inför den årsstämma som ägde rum i april 
2019, avseende räkenskapsår 2018, höll 
valberedningen fem protokollförda samman-
träden. Därutöver hade valberedningen ett 
antal avstämningar via telefon och e-post. 
Valberedningens sammanträden omfattade 
bland annat genomgång av styrelsens 
sammansättning, vilken kompetens som 
kan komma att behövas framöver samt ut-
värdering av kandidater till styrelsens kom-
mande mandatperiod. Som underlag för 
sitt arbete hade valberedningen en intern 
utvärdering av styrelsearbetet, vilken tagits 
fram av styrelsens ordförande.

Av valberedningens motiverade yttrande in-
för årsstämman 2019 framgick att, valbe-
redningen vid framtagandet av sitt förslag 
till styrelse, tillämpat regel 4.1 i svensk kod 
för bolagsstyrning (”Koden”) som mång-
faldspolicy. Målet med policyn är att styrel-
sen ska ha en, med hänsyn till bolagets 
verksamhet, utvecklingsskede och förhål-
landen i övrigt, ändamålsenlig samman-
sättning präglad av mångsidighet och 
bredd avseende kompetens, erfarenhet 
och bakgrund samt att en jämn könsfördel-
ning ska eftersträvas. Valberedningen har 
därtill haft som ambition att styrelseleda-

möterna tillsammans ska representera en 
stor bredd av, för Alfa Laval, relevant indu-
striell erfarenhet. 

Valberedningen hade till uppgift att ta fram 
förslag på två nya ledamöter till Alfa Lavals 
styrelse inför årsstämman 2019. Valbered-
ningens arbete inriktades särskilt mot att 
identifiera potentiella kvinnliga kandidater 
för att därigenom skapa en jämnare köns-
fördelning inom styrelsen. Valberedningens 
strävan resulterade i att ytterligare två 
kvinnliga styrelseledamöter tillsattes av Års-
stämman 2019. Då en tidigare styrelsele-
damot avböjt omval, medförde nyvalet av 
två ledamöter att antalet  styrelseledamöter 
ökade från sju till åtta, varav tre kvinnor och 
fem män. Fördelningen motsvarar en andel 
om 38 procent kvinnor vilket är väl i linje 
med de ambitioner som kommunicerats av 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Styrelse
Styrelsens arbete och ansvar
Styrelsen förvaltar bolaget åt ägarna och 

bär därmed det yttersta ansvaret för bola-
gets organisation och förvaltning. Styrelsens 
arbete och ansvar regleras bland annat av 
svensk aktiebolagslag, lagen om styrelse-
representation för privatanställda, bolags-
ordningen, styrelsens egen arbetsordning, 
börsens regelverk för emittenter samt Koden. 
Styrelsen fastställer och utvärderar bolagets 
långsiktiga mål och strategier. Detta inklu-
derar bland annat att fastställa affärsplaner 
och ekonomiska planer, granska och god-
känna bokslut, anta riktlinjer, fatta beslut i 
frågor rörande förvärv och avyttringar samt 
besluta om större investeringar eller bety-
dande förändringar i Alfa Lavals organisation 
och verksamhet. Den är även ansvarig för 
Alfa Lavals affärsprinciper, vilka fastställer 
hur bolaget och dess anställda ska uppföra 
sig i samhället, med hänsyn till miljö, etik, 
socialt ansvar och transparens. Styrelsen 
är ansvarig för bolagsstyrningsrapporten. 
Den ska säkerställa att det finns processer 
som övervakar efterlevnaden av relevanta 
lagar och regler. Vidare tillsätter, utvärderar 
och entledigar styrelsen bolagets verkstäl-
lande direktör, fastställer instruktioner för 
denne avseende den dagliga verksamheten 
och godkänner VD:s uppdrag utanför bolaget. 
Genom revisionsutskottet handlar styrelsen 

  Ordförande *Den redovisade ersättningen avser perioden mellan två årstämmor ** Ställde ej upp för omval vid årsstämman
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Revisionsutskottet: arvodering och närvaro

  Ordförande

Namn Närvaro Ersättning

Anna Ohlsson-Leijon   8 200 000

Henrik Lange 8 125 000

Heléne Mellquist* 4 125 000

Finn Rausing**  3 –

Totalt 8 450 000

upp revisionstjänster, håller löpande kontakt 
med bolagets revisorer och arbetar för att 
säkerställa god intern kontroll samt formali-
serade rutiner som möjliggör övervakning 
och bedömning av bolagets finansiella situ-
ation. Styrelsen, genom ersättningsutskottet, 
hanterar löner och ersättningar till ledande 
befattningshavare.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst 
tio ledamöter, med högst fyra suppleanter. 

Vid årsstämman 2019 valdes åtta ledamöter, 
utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen 
för perioden fram till nästa årsstämma och 
ska ägna uppdraget den tid och omsorg 
och ha den kunskap som krävs för att på 
bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas 
intressen. De fackliga organisationerna ut-
ser tre personalrepresentanter samt tre 
suppleanter. Till styrelsens sammanträden 
bjuds bolagets tjänstemän in som föredra-
gande och experter. Bolagets ekonomi- och 
finansdirektör deltar vid samtliga möten, 
liksom dess chefsjurist, som är styrelsens 
sekreterare. För mer information om de 
ambitioner som finns avseende styrelsens 
sammansättning, läs under ”Valberedningens 
arbete inför årsstämman 2019” på sidan 55.

Styrelsens oberoende
Samtliga ledamöter i Alfa Lavals styrelse, som 
valts av årsstämman, anses oberoende i 
förhållande till bolaget. Vidare anses samtliga 
ledamöter oberoende i förhållande till bola-
gets större aktieägare, utom Finn Rausing 
och Jörn Rausing. Dessa kan inte ses som 
oberoende på grund av deras relation till 
Tetra Laval, som per den sista december 
2019 ägde 29,1 procent av aktierna i bolaget.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning, 
som årligen prövas och sedan fastställs vid 
det konstituerande mötet. Arbetsordningen 
beskriver bland annat styrelsens arbets-
uppgifter samt ansvarsfördelningen mellan 
styrelse, utskott och bolagets verkställande 
direktör. Vidare definieras styrelseordföran-
dens roll och den innehåller även en särskild 
instruktion för bolagets VD rörande vilken 
ekonomisk rapportering som ska ske till 
styrelsen för att denna löpande skall kunna 
bedöma den ekonomiska situationen.

Styrelsens arbete 2019
Styrelsen höll nio möten under 2019, varav 
åtta ordinarie och ett extra möte. Två av 
dem var telefonmöten medan övriga ägde 
rum i Lund, Stockholm och Krakow, Polen. 
Inför varje möte förbereder bolagets VD en 
agenda i samråd med styrelsens ordförande. 
Ordinarie punkter omfattar sådant som 
resultat utfall, order- utveckling, investeringar 
och förvärv. Därutöver ägnades det mycket 
tid åt uppföljning av: omstruktureringen av 
försörjningskedjan, investeringarna i ny 
servicekapacitet, FoU samt hållbarhet med 
dess olika delområden såsom hälsa och 
säkerhet. Vidare skedde en genomgång av 
personalfrågor såsom chefsutveckling och 
ersättningsplanering.

Utbildning av styrelsen
Samtliga nya styrelseledamöter får ett om-
fattande introduktionsprogram. Vidare ge-
nomförs varje år en kombinerad utbildning-
soch studieresa. Under 2019 gick resan till 
Krakow, Polen.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande initierar årligen en 
utvärdering av styrelsens arbete. Denna 
fokuserar på arbetsformer, arbetsklimat 
samt tillgången till och behovet av särskild 
styrelsekompetens, för att lägga grunden 
till en väl fungerande och effektiv styrelse. 
Med jämna mellanrum anlitas även externa 
resurser för att utvärdera styrelsens arbete. 
Utvärderingen, vare sig den sköts internt 
eller externt, ligger som grund för valbered-
ningens arbete med att nominera styrelse-
ledamöter och föreslå ersättningsnivåer. Under 
2019 hanterades utvärderingen av styrelse-
ordföranden som genomförde samtal med 
styrelseledamöterna. Utvärderingen följde en 
tydlig struktur, baserad på gängse förekom-
mande modeller. Resultatet rapporterades 
till valberedningen och delgavs styrelsen.

Styrelsens ordförande och dennes ansvar
Ordförande leder styrelsearbetet så att det 
utövas i linje med gällande lagar och regler, 
Koden samt styrelsens egen arbetsordning. 
Ordförande ska se till att arbetet är välorga-
niserat, bedrivs effektivt och att styrelsen 
fullgör sina uppgifter. I dialog med bolagets 
VD följer ordföranden verksamhetens ut-
veckling och ansvarar för att övriga ledamöter 
fortlöpande får den information som krävs 
för att styrelsearbetet skall kunna bedrivas 
på bästa sätt. Tillsammans med bolagets 
VD fastställer även styrelseordförande för-
slag till dagordning för styrelsens samman-
träden. Ordförande ska säkerställa att nya 
styrelseledamöter inom sex månader från 
att de blivit invalda fått en introduktion till 
bolaget liksom annan utbildning som ord-
förande och den individuelle ledamoten 
kommer överens om. Förutom att ansvara 
för utvärderingen av styrelsens arbete deltar 
styrelseordföranden även i utvärderings- och 
utvecklingsfrågor avseende koncernens 
ledande befattningshavare. Han kontrollerar 
att styrelsens beslut verkställs och är även 
företagets företrädare i ägarfrågor.

Arvodering av styrelsen
Styrelsens arvoden beslutas av årsstämman 
efter förslag från valberedningen. Till ord-
förande och ledamöter i revisions- samt er-
sättningsutskott, utgår tillägg. Arvodena för 
styrelse- och kommittéuppdrag är inte 
pensionsgrundande.

Utskott
Alfa Lavals bolagsordning fastställer att det 
ska finnas ett ersättningsutskott och ett re-
visionsutskott som rapporterar till styrelsen. 

*Tillträdde i samband med årsstämman  **Avgick i samband med årsstämman
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Ersättningsutskottet: arvodering och närvaro

  Ordförande

Namn Närvaro Ersättning

Anders Narvinger   2 50 000

Jörn Rausing 2 50 000

Ulf Wiinberg  2 50 000

Totalt 2 150 000

Utskottsledamöterna utses bland styrelse-
ledamöterna ett år i taget.

Revisionsutskottet
Ansvarsområden

Revisionsutskottet säkerställer att principerna 
för finansiell rapportering och intern kontroll 
efterlevs. Det utformar riktlinjer för bolagets 
ekonomiska rapportering och uppföljning 
och äger beslutanderätt om den interna re-
visionen. Utskottet granskar rutinerna för 
redovisning och finansiell kontroll samt de 
externa revisorernas arbete, deras kvalifika-
tioner och oberoende. För ytterligare infor-
mation om vilka uppgifter som åligger 
revisionsutskottet se ”Styrelsens rapport 
om intern kontroll” på sidan 56.

Ledamöter och möten 2019

Ledamöterna utses årsvis vid styrelsens 
konstituerande möte. Under 2019 utgjordes 
dessa av Anna Ohlsson-Leijon (ordförnade), 
Henrik Lange och Heléne Mellquist med 
bolagets koncerncontroller som sekreterare. 
Under året hölls åtta möten, varav sex per 
telefon. Närvarar gör även bolagets ekonomi- 
och finansdirektör, den ansvarige för intern-
revisionen samt bolagets revisorer. Mötena 
avhandlade bland annat följande: genom-
gång av de finansiella rapporterna och av-
rapportering från de externa revisorerna, 
genomgång av en ny mall för kvartalsrap-
porterna, diskussion kring finanspolicyn och 
strategin för kapitalstrukturen, uppdatering 
av riktlinjerna för icke-revisionstjänster, ge-
nomgång och resultatuppföljning av den årliga 
återrapporteringen från för närvarande drygt 
260 chefer avseende styrning och genom-
gång av avsättningar och reserveringar i 
koncernen. Dessutom skedde en uppdatering 
av arbetsinstruktionerna för internrevisionen. 
Extern- och internrevisionen planerades. 

Ersättningsutskottet
Ansvarsområden

Ersättningsutskottet agerar i samband med 
anställningar och utnämningar, samt i andra 
villkorsfrågor som rör VD och koncernledning. 
Utskottets ska bereda riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare, som sedan 
beslutas av årsstämman samt ge förslag till 
styrelsen beträffande löne- och anställnings-
villkor för VD. Utskottet ska även hantera löne- 
och anställningsvillkor för de ledande be-
fattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Ledamöter och möten 2019

Ersättningsutskottet utses årsvis vid styrel-
sens konstituerande möte. Under 2019 be-
stod utskottet av Anders Narvinger (ordfö-
rande), Jörn Rausing samt Ulf Wiinberg. 
Utskottet Höll två möten under året. Varje 
möte protokollförs och innehållet delges 
styrelsen, förutom i vissa fall då besluten 
protokollförs direkt i motsvarande styrelse-
protokoll. Under året avhandlade ersätt-
ningsutskottet bland annat genomgång 
och uppföljning av riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. 

Bolagets revisorer
Revisorerna är ett kontrollorgan som utses 
av årsstämman. Uppdraget omfattar att 
granska redovisning och bokslut i enskilda 
bolag, värdera tillämpade redovisningsprin-
ciper, bedöma företagsledningens förvalt-
ning, översiktligt granska delårsrapporten 
för det tredje kvartalet samt utvärdera den 
övergripande presentationen i årsredovis-
ningen. Resultatet – revisionsberättelsen – 

delges aktieägarna i årsredovisningen och 
vid årsstämman. Vidare ger revisorerna ett 
utlåtande om förslaget till styrelsens an-
svarsfrihet, ett uttalande till årsstämman 
huruvida denna bör fastställa balans- och 
resultaträkning samt ett uttalande om bo-
lagsstyrningsrapporten. Antalet revisorer 
ska vara lägst en och högst två, med högst 
två suppleanter. Till revisor och i förekom-
mande fall revisorssuppleant, utses auktori-
serad revisor eller registrerat revisionsbolag. 
Vid årsstämman den 24 april 2019, valdes 
de auktoriserade revisorerna Staffan Landén 
samt Karoline Tedevall till ordinarie revisorer. 
Henrik Jonzén och Nina Bergman valdes 
till revisorssuppleanter. Alfa Laval bedömer 
att ingen av revisorerna har någon relation 
till Alfa Laval eller till Alfa Laval närstående 
bolag vilken kan påverka deras oberoende. 
Under 2019 fick styrelsen i sin helhet rap-
porter från bolagets revisorer vid ett tillfälle. 
Vid detta tillfälle träffade styrelsen revisorer-
na utan att VD eller någon annan från kon-
cernledningen var närvarande. Separat 
rapportering till revisionsutskottet ägde rum 
vid fem tillfällen. 

Ersättning till revisorer
Se not nr 7 på sidan 117.



58

Anders Narvinger
Ordförande sedan 2003.

Född: 1948

Tidigare VD för Teknikföretagen, 
samt VD och koncernchef för ABB 
Sverige.

Utbildning: Civilingenjörsexamen 
från Lunds Tekniska Högskola. 
Ekonomexamen från Uppsala 
Universitet.

Styrelseordförande i ÅF AB.

Oberoende av bolag och större 
ägare.

Antal aktier i Alfa Laval:
40 000* (40 000**)

Finn Rausing
Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1955

Utbildning: Jur. kand., MBA 
(INSEAD).

Styrelsemedlem i Tetra Laval 
Group, DeLaval Holding AB, EQT 
AB,  Swede Ship Marine AB samt 
Excillum AB.

Oberoende av bolag.

Antal aktier i Alfa Laval:
–

Ulf Wiinberg
Styrelsemedlem sedan 2013.

Född: 1958

VD för X-Vax Inc. Tidigare koncern-
chef för H. Lundbeck A/S, direktör 
för Wyeth Pharmaceuticals, EMEA/
Canada & BioPharma, samt en 
rad andra ledande positioner inom 
Wyeth.

Styrelseordförande i Hansa 
Biopharma AB och Sigrid 
Therapeutics.

Styrelsemedlem i UCB Pharma 
och Agenus Inc.

Oberoende av bolag och större 
ägare.

Antal aktier i Alfa Laval:  
20 000* (20 000**)

Jörn Rausing
Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1960

Ansvarig för sammanslagningar 
och förvärv inom Tetra Laval Group.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelsemedlem i Tetra Laval 
Group, Ocado PLC och DeLaval 
Holding AB.

Oberoende av bolag.

Antal aktier i Alfa Laval:
–

Henrik Lange
Styrelsemedlem sedan 2018.

Född: 1961

Tidigare arbetat som VD och koncern-
chef för Gunnebo AB, i ett flertal ledande
positioner inom SKF-koncernen – 
bland annat som divisionschef för 
Industri divisionen samt som CFO, verk-
ställande direktör i Johnson Pump AB.

Utbildning: Civilekonomexamen 
från Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet.

Styrelsemedlem i Velux A/S samt 
IPCO AB.

Oberoende av bolag och större 
ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 
4 000* (–**)

Anna Ohlsson-Leijon
Styrelsemedlem sedan 2017.

Född: 1968

Chef för Affärsområdet Europa 
och Executive Vice President, AB 
Electrolux.

Tidigare bland annat Ekonomi- och 
finansdirektör för AB Electrolux, 
CFO för Electrolux Vitvaror EMEA, 
chef för Electrolux avdelning 
Corporate Control & Services, chef 
för Electrolux treasuryavdelning 
och chef för internrevision.

Utbildning: Civilekonomexamen 
från Universitetet i Linköping.

Oberoende av bolag och större 
ägare.

Antal aktier i Alfa Laval:
2 000* (–**)

Styrelse och revisorer

Valda av årsstämman

*Innehav per den 31 december 2019.  **Innehav per den 31 december 2018.

Heléne Mellquist
Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1964

VD för Volvo Lastvagnar Europa.

Tidigare positioner inkluderar VD för 
Rederi AB Transatlantic samt en rad 
ledande positioner inom Volvo Last-
vagnar, Volvo Bussar och Volvo Penta.

Styrelsemedlem i Thule Group AB.

Utbildning: Examen i Internationell 
ekonomi från Göteborgs universitet. 
Executive Program Stockholms 
School of Economics.

Oberoende av bolag och större 
ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 
–

Maria Moraeus Hanssen
Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1965

VD och koncernchef, DEA 
Deutsche Erdoel AG.

Nominerad COO och vice VD/kon-
cernchef, Wintershall DEA Holding
GMBH (fusion planlagd till Q2 2019).

Tidigare bland annat VD för ENGIE 
Exploration and Production Inter-
national SA, VD GDF Suez E&P Norge 
AS samt flera ledande positioner inom 
Aker ASA, Statoil ASA (numera 
Equinor ASA) samt Norsk Hydro ASA.

Utbildning: Petroleumteknologi vid 
NTNU, Norges teknisk-naturveten-
skapliga universitet, samt Petroleum-
ekonomi och förvaltning vid Institute du
Petrole, IFP School, Paris, Frankrike.

Oberoende av bolag och större 
ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 
–
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Henrik Nielsen
Arbetstagarrepresentant sedan 
2015.

Född: 1968

Anställd inom Alfa Laval sedan 
1994.

Arbetstagarrepresentant för IF 
Metall.

Antal aktier i Alfa Laval:
–

Susanne Jonsson
Arbetstagarrepresentant sedan 
2016.

Född: 1965

Anställd inom Alfa Laval sedan 
2008.

Arbetstagarrepresentant för SACO.

Antal aktier i Alfa Laval:
–

Bror García Lantz
Arbetstagarrepresentant sedan 
2012.

Född: 1965

Anställd inom Alfa Laval sedan 
1990.

Arbetstagarrepresentant för 
Unionen.

Antal aktier i Alfa Laval:
100* (100**)

Leif Norkvist
Styrelsesuppleant sedan 2009.

Född: 1961

Anställd inom Alfa Laval sedan 1993.

Styrelsesuppleant för IF Metall.

Stefan Sandell
Styrelsesuppleant sedan 2005.

Född: 1971

Anställd inom Alfa Laval sedan 1989.

Styrelsesuppleant för Ledarna.

Johnny Hultén
Styrelsesuppleant sedan 2017.

Född: 1961

Anställd inom Alfa Laval sedan 1977.

Styrelsesuppleant för IF Metall.

Staffan Landén
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1963

Ordinarie revisor sedan 2018.

Karoline Tedevall
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1978

Ordinarie revisor sedan 2018.

Henrik Jonzén
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1977

Revisorssuppleant sedan 2018.

Nina Bergman
Auktoriserad revisor, EY.

Född: 1979

Revisorssuppleant sedan 2018.

Suppleanter för arbetstagarrepresentanter

Revisorer Revisorssuppleanter

Arbetstagarrepresentanter

*Innehav per den 31 december 2019.  **Innehav per den 31 december 2018.
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VD och övriga i den verkställande ledningen

Jan Allde
Ekonomi- och finansdirektör.

Född: 1967

Anställd i Alfa Laval sedan 2018.

Ekonomi- och finansdirektör sedan 
2018. 

Tidigare en rad internationella posi-
tioner inom ABB under  
perioden 1991-2017, senast som 
ekonomi- och finansdirektör för 
region Americas.

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet.

Antal aktier i Alfa Laval: 
–

Pascale Gimenez
Personaldirektör.

Född: 1966

Anställd i Alfa Laval sedan 1 augusti 
2018.

Har tidigare bland annat varit per-
sonaldirektör för olika enheter inom 
Sandvik och Electrolux.

Utbildning: Masterexamen i mark-
nadsföring från ESSEC Business 
School och ingenjörsexamen 
från Institut Supérieur Agricole de 
Beauvais.

Antal aktier i Alfa Laval:  
–

Tom Erixon 
VD och koncernchef.

Född: 1960

Koncernchef sedan 1 mars 2016.

Tidigare bland annat VD och koncernchef för OVAKO AB,  
VD Sandvik Coromant.

Styrelsemedlem i Boliden AB.

Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet, MBA från IESE, Barcelona.

Antal aktier i Alfa Laval:
101 200* (81 200**)

Peter Torstensson
Informationsdirektör.

Född: 1955

Anställd i Alfa Laval sedan 1999.

Informationsdirektör sedan 1999. 
Tidigare bland annat VD för 
Borstahusen Informationsdesign.

Antal aktier i Alfa Laval:
66 000* (66 000**)

Mikael Tydén
Direktör, Operationsdivisionen.

Född: 1967

Anställd i Alfa Laval sedan 1995.

Chef för Operationsdivisionen 
sedan januari 2017. Tidigare bland 
annat ansvarig för global tillverk-
ning och försörjning av separatorer, 
dekantrar, hygienisk flödeshante-
ringsutrustning och luftvärmeväxla-
re 2005–2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval:
1 000* (1 000**)

Ansvarsområden Ersättning till ledande befattningshavare, 
pensioner samt avgångsvederlag/uppsägning

VD styr den dagliga, operativa verksamheten och ansvarar för att styrelsen 
får tillgång till nödvändig information och beslutsunderlag. VD ansvarar för 
att företagets redovisning följer gällande lagar och bestämmelser samt att 
de etiska riktlinjer som ingår i Alfa Lavals affärs principer präglar bolagets 
uppträdande. VD stöds av en ledningsgrupp till vilken ansvar och 
befogen heter delegeras. Personerna i ledningsgruppen omfattar en chef 
över global försäljning och service, fyra divisionschefer samt ansvariga för 
HR, kommunikation samt finans.

Ersättningsprinciperna för VD och den verk ställande ledningen 
bestäms av årsstämman. För ytterligare information, se sidorna 
115–117 och 141–143.

*Innehav per den 31 december 2019.  **Innehav per den 31 december 2018.
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Ledningsgruppen höll åtta protokollförda ordinarie möten under 2019. Därutöver genomfördes 
kvartalsvisa genomgångar av verksamhetsutvecklingen i såväl divisioner som regioner, om-
fattande affärsläge, resultat, resultatbedömning de närmaste tolv månaderna och specifika 
frågor för respektive verksamhetsdel. Vidare hölls särskilda strategimöten som bland annat 
hanterade ledningens förslag till framtida inriktning avseende såväl den organiska utveckling-
en som förvärv. Under 2019 koncentrerades för övrigt koncern ledningens möten till att av-
handla risker och möjligheter inom enskilda affärsenheter, produkter, applikationsområden 

och geografier samt konsekvenserna för försörjningskedjan. De avhandlade även forskning, 
utveckling och produktlanseringar, bolagets strategier samt den framtida inriktningen för de 
enskilda divisionerna. Strukturer avseende processer, systemstöd och serviceverksamheten 
var ytterligare områden som diskuterades, liksom möjligheterna inom digital marknadskom-
munikation samt utvecklingen av lösningar för elektronisk utveckling och styrning av företagets 
produkter. Hållbarhet var också ett ämne som diskuterades under mötena, med särskilt fokus 
på hälsa och säkerhetsfrågor.  

Joakim Vilson
Direktör, Global Sales & Service.

Född: 1965

Anställd i Alfa Laval sedan 1990.

Tidigare direktör för region Central- 
och Östeuropa, Latinamerika, 
Mellanöstern och Afrika, chef för 
regionen Mid Europe och segmen-
tet Process Industry.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval:
6 520* (6 520**)

Susanne Pahlén Åklundh
Direktör, Energydivisionen.

Född: 1960

Anställd i Alfa Laval sedan 1983.

Chef för divisionen sedan 2017. 
Tidigare bland annat chef för 
Equipmentdivisionen, för regioner-
na Mid Europe och Nordic samt 
segmentet Process Industry.

Styrelsemedlem i Trelleborg AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval:
10 000* (10 000**)

Nish Patel
Direktör, Food & aterdivisionen.

Född: 1962

Anställd i Alfa Laval sedan 1984.

Tidigare bland annat direktör 
för regionerna Västeuropa och 
Nordamerika, chef för Indien och 
Storbritannien.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval:
47 552* (47 552**)

Sameer Kalra
Direktör, Marinedivisionen.

Född: 1962

Anställd i Alfa Laval sedan 2011.

Tidigare chef för affärsenheterna 
Pumping Systems och Offshore 
system.

Utbildning: Mariningenjör och MBA.

Antal aktier i Alfa Laval: 
–

Operations*

Global Sales & Service*

Operativ styrning

Ledningsgruppsmöten under 2019

VD och koncernchef*

CSR

Food & Water*

HR* Corporate  
development

Marine*

Marknadsföring &  
Kommunikation*

Energy*

Finans*

Alfa Lavals modell för operativ styrning är en matris där divisioner går lodrätt genom den vågräta, geografiska delen. Operationsdivisionen, som hanterar produktionsrelaterade inköp, produktion, 
logistik och distribution, utgör en gemensam försörjningskedja för de säljande divisionerna.

*Medlemmar i koncernledningen

ITJuridik

*Innehav per den 31 december 2019.  **Innehav per den 31 december 2018.
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Styrelsens rapport om intern kontroll

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön inkluderar de interna styrinstru-
ment som styrelsen antagit för den dagliga 
verksamheten. Styrinstrumenten utgörs av 
policydokument, vilka fortlöpande prövas, 
omarbetas och uppdateras. Dessa dokument 
omfattar bland annat styrelsens arbetsordning, 
VD:s instruktioner, rapportinstruktioner, 
bolagets finanspolicy, affärsprinciper, inves-
teringspolicy samt kommunikationspolicy.

Styrelsen har bland annat det övergripande 
ansvaret för den ekonomiska rapporteringen 
och ska utvärdera verksamhetens presta-
tioner och resultat genom ett rapportpaket 
som innehåller utfall, prognoser samt analys 
av viktiga nyckelfaktorer. Den behandlar även 
bolagets delårsrapporter samt boksluts-
kommuniké och ska åtminstone en gång 
om året träffa de externa revisorerna, utan 
att VD eller andra ur koncernledningen är 
närvarande.

Styrelsens revisionsutskott ska säkerställa 
att principerna för finansiell rapportering och 
intern kontroll efterlevs. Det följer upp effekti-
viteten i de interna kontrollsystemen samt 
går igenom de finansiella processerna för att 
säkerställa att informationen kan härledas till 
underliggande finansiella system, att den är 
enligt lag och i linje med relevanta standarder.

Det granskar rutinerna för redovisning och 
finansiell kontroll samt behandlar bolagets 
finansiella rapporter. Vidare övervakas, ut-
värderas och diskuteras väsentliga fråge-
ställningar inom redovisning och rapportering. 
Utskottet utvärderar och hanterar även in-
formation om tvister och eventuella 
oegentligheter och bistår ledningen i att 
identifiera och utvärdera främst finansiella 
och jämförbara risker som kan ha bäring 
på verksamheten för att se till att arbetet 
inriktas på att hantera dessa. Det granskar 
även bolagets informationssäkerhetssystem, 
samt de beredskapsplaner som finns på 
plats för att säkerställa leveranserna av fi-
nansiell information.

Revisionsutskottet har beslutanderätt om 
den interna revisionen och ska säkerställa 

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, med målet att skydda dess tillgångar och därmed 

ägarnas intressen. Genom den interna kontrollen ska styrelsen säkerställa att Alfa Lavals rapportering är 

tillförlitlig och att lagar, regler, tillämpliga redovisningsstandarder samt bolagets affärsprinciper följs. 

Kommunikation och finansiell rapportering ska vara korrekt, relevant, saklig och transparent.

funktionens effektivitet genom att utvärdera 
dess aktiviteter, resurser och struktur. Vidare 
ska det gå igenom internrevisionens resultat 
och rekommendationer för att säkerställa att 
dessa hanteras på lämpligt sätt. Det ska gå 
igenom den interna revisionsplanen var sjätte 
månad för att se till att den hanterar risk-
områden och den ska se till att det finns en 
lämplig samordning mellan intern- och extern-
revision. Revisionsutskottet har regelbundna 
möten med de externa revisorerna och 
granskar deras arbete, kvalifikationer och 
oberoende och resultatet delges årligen fö-
retagets valberedning. Utskottet stödjer 
valberedningen i arbetet med revisorsno-
mineringar samt genomför en årlig genom-
gång av det föreslagna revisionsomfånget. 
Interna möten, möten med internrevisionen, 
de externa revisorerna och olika specialister 
i den verkställande ledningen och dess 
supportfunktioner återrapporteras till styrelsen. 
Utskottet ska granska signifikanta resultat 
från externrevisionen samt även de rekom-
mendationer som de externa revisorerna 
utfärdar som en följd. Det ska även etablera 
riktlinjer som säkerställer de externa reviso-
rernas oberoende.

VD lyder under styrelsens utfärdade in-
struktioner och ska säkerställa en effektiv 
kontrollmiljö. VD ansvarar för det löpande 
interna kontrollarbetet, för att bolagets 
bokföring är enligt lag och att hanteringen 
av tillgångar sköts på ett tillfredställande 
sätt. Vidare ska VD säkerställa att samtliga 
styrelseledamöter regelbundet får tillräckligt 
med information för att kunna utvärdera 
bolagets finansiella ställning.

Den verkställande ledningen ska förvalta 
och underhålla det interna kontrollsystem 
som krävs för att hantera väsentliga risker i 
den löpande verksamheten. Ledningen ska 
även tydligt verka för att alla anställda för-
står kraven på, och den enskilda individens 
roll i, upprätthållandet av god intern kontroll.

Internrevisionen granskar och verkar för 
förbättring av internkontrollen, genomför 

interngranskningar – som rapporteras till 
revisionsutskottet – samt föreslår planeringen 
för de kommande sex till åtta månaderna. 
Internrevisionen distribuerar rapporter från 
enskilda revisioner till berörda medlemmar 
av koncernledningen. För att garantera att 
konkreta åtgärder vidtas efter en internrevi-
sion, finns rutiner för löpande uppföljning 
av överenskomna åtgärder. Dessa baseras 
på att man lägger en överenskommen tidplan 
med respektive ansvarig för enskilda aktivi-
teter. Internrevisionen består av fyra interna 
revisorer, interna specialistresurser samt 
externa revisorer. Internrevisioner täcker ett 
brett spektrum av funktioner och frågeställ-
ningar, fastställda av styrelsen. Bland annat 
granskas: efterlevnaden av de system, rikt - 
linjer, policys och processer som etablerats 
för koncernens affärsverksamhet, att det finns 
system som ser till att ekonomiska trans-
aktioner genomförs, arkiveras och rappor-
teras på ett noggrant och lagenligt sätt, 
möjligheter till att förbättra ledningens kontroll, 
bolagets lönsamhet samt organisation, vilka 
kan komma att identifieras under revisionerna. 
Under 2019 genomfördes 35 internrevisioner.

Riskbedömning
Inom ramen för löpande verksamhet och 
uppföljning finns rutiner för riskbedömning 
vad gäller den finansiella rapporteringen. 
Dessa syftar till att identifiera och utvärdera 
risker som kan påverka den interna kontrollen. 
Rutinerna omfattar bland annat riskbedöm-
ning i samband med strategisk planering 
och förvärvsaktiviteter samt processer för 
att fånga upp förändringar i redovisnings-
regler så att dessa på ett korrekt sätt åter-
speglas i den finansiella rapporteringen.  

Kontrollstrukturer
Kontrollstrukturer finns inom alla delar av 
organisationen för att förebygga, upptäcka 
och korrigera felaktigheter eller avvikelser. 
De hanterar de risker som styrelse och 
ledning bedömer är relevanta för verksam-
heten, för den interna kontrollen och för 
den finansiella rapporteringen. Strukturen 
omfattar både en organisation med tydliga 



63

A
v
s
n
itts

ru
b
rik

roller som möjliggör en effektiv, och ur ett 
internkontrollperspektiv lämplig, ansvarsför-
delning och även specifika kontrollaktiviteter 
för att upptäcka och i tid förebygga att en 
risk realiseras. Vidare ingår tydliga besluts-
processer samt beslutsordningar för till exem-
pel investeringar, avtal, förvärv och avytt-
ringar, resultatanalyser och andra analytiska 
uppföljningar, avstämningar, inventeringar 
samt automatiska kontroller i IT systemen.

Information och kommunikation
Bolagets regler, riktlinjer och manualer 
kommuniceras via flera interna kanaler och 
effektiviteten i denna kommunikation följs 
löpande upp. Medarbetare kan kommunicera 
betydelsefull information till relevanta mot-
tagare, ytterst styrelsen vid behov, genom 
både formella och informella kanaler. Det 
finns även tydliga riktlinjer för den externa 
kommunikationen, vilka syftar till att ge en 
så korrekt och relevant bild som möjligt 
samtidigt som alla skyldigheter efterlevs.

Uppföljning
Uppföljning av den interna kontrollen sköts 
av främst två organ – Revisionsutskottet och 
internrevisionen. Revisionsutskottet lägger 
fast de principer som skall gälla avseende 
redovisning och finansiell rapportering och 
utövar uppföljning av detta regelverk. Ut-
skottet träffar externrevisorerna för att in-
formera sig om revisionens inriktning och 
omfattning, diskutera utfall samt samord-
ningen av den externa och interna revisionen. 
Det lägger även fast inriktning, omfattning 
och tidplaner för internrevisionens arbete, 
vars granskningar rapporteras till revisions-
utskottet och fortlöpande även till ledning-
en för eventuella åtgärder. Omfattningen av 
internrevisionens arbete innefattar bland 
annat operationell effektivitet, efterlevnad 
av regler och riktlinjer samt kvaliteten på 
dotterbolagens finansiella rapportering.

Vidare finns det en årlig återkopplings-
funktion som riktar sig till bolagets ledande 
befattningshavare. Denna ska se till att 
Alfa Lavals interna instruktioner och regler 
är fullt tillämpade. Samtliga chefer som 

rapporterar till en person i koncernledningen 
ska gå igenom de riktlinjer och regler som berör 
deras respektive område. De ska underteckna 
dokument som bekräftar att de är insatta i 
innebörden av dessa riktlinjer samt att de 
tillämpas inom deras ansvarsområde. Om 
det framkommer avvikelser jämfört med in-
struktionerna ska de specificera vilka åt-
gärder de ämnar vidta för att säkerställa 
uppfyllelse. Processen syftar även till att öka 
transparensen och därmed underlätta de 
externa och interna revisorernas bedömning.

Lund i februari 2020
Styrelsen
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Revisors yttrande om  
bolagsstyrningsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2019 på sidorna 49–64 och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrap-
porten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar 
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket 
samma lag är förenliga med årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen.

Till bolagsstämman i Alfa Laval AB (publ), org. nr 556587-8054

  Lund 9 mars 2020

 Staffan Landén   Karoline Tedevall
 Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
 Ernst & Young AB  Ernst & Young AB


