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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I BJÖRN BORG AB, 

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT 

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE   

 

Inför årsstämman 2020 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Heiner 

Olbrich, styrelseledamoten Mats H Nilsson som utsett sig själv, Bo Jungner som utsetts av Martin 

Bjäringer, Marianne Flink som utsetts av Swedbank Robur samt Thomas Ehlin som utsetts av 

Fjärde AP-fonden. Ordförande i valberedningen har varit Bo Jungner. Valberedningen har lämnat 

förslag till beslut vid årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering  

beträffande förslaget till styrelse. 

 

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår att advokaten Magnus Lindstedt ska väljas till ordförande för 

årsstämman. 

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och 

styrelseordförande (punkt 10 och 12 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt föreslår omval av 

styrelseledamöterna Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och 

Heiner Olbrich. Vidare föreslår valberedningen att stämman utser Heiner Olbrich till styrelsens 

ordförande. Göran Carlson och Christel Kinning har avböjt omval. 

 

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist 

nedan. Information om samtliga de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida, 

www.bjornborg.com. 

 

Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 11 på 

dagordningen)  

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden enligt följande. 

 

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 420 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 

kronor per ledamot.  

 

För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen ett arvode till ledamot om 16 000 kronor 

och för ersättningsutskottets ordförande 27 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet föreslås att 

arvode ska utgå med 55 000 kronor till ledamot samt med 80 000 kronor till ordföranden.  

 

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag 

uppgår därmed till 1 373 000 fördelat på fem ledamöter och baserat på oförändrat antal ledamöter 

i utskotten (föregående år 1 733 000 kronor fördelat på sju ledamöter). 

 

Styrelsen har informerat valberedningen om att samtliga ledamöter kommer att avstå 30% av 

ovanstående styrelsearvode, för tiden intill utgången av årsstämman 2021, med anledning av de 

negativa effekter som utbrottet av Corona-viruset orsakar bolaget.  

 

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 13 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade 

revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande 

årsstämma. Deloitte AB kommer i så fall att utse Didrik Roos till huvudansvarig revisor. 

Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd 

räkning.  

 

Beslut om valberedning (punkt 17 på dagordningen) 

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande 

kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear 

Sweden AB per den 31 augusti 2020 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte 

styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny 
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valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de 

fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter 

(styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om 

någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den 

aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot 

valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är 

nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om 

denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare 

som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av 

valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex 

månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att 

valberedningen satts samman på så sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i 

valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också 

valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är 

nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag 

avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och 

övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens 

sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt 

val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms 

nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 

 

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse 

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes i november 2019, har haft de uppgifter 

som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2019. Valberedningen har sammanträtt 

fyra gånger, och har haft kontakter också mellan sammanträdena. Valberedningens sammanträden 

och diskussioner har utifrån mångfaldspolicyn i punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning 

fokuserat på att inventera och diskutera möjliga styrelsekandidater med utgångspunkt i Björn 

Borg-koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har 

diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens inom 

samtliga områden som är relevanta för Björn Borgs verksamhet. Valberedningen har särskilt 

beaktat behovet av en jämn könsfördelning inom styrelsen. Som underlag för sitt arbete har 

valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer 

med styrelseledamöter.  

 

Valberedningen har funnit att styrelsen fungerar väl, men att antalet ledamöter är något högt. 

Valberedningen har bedömt att det faktum att Göran Carlson och Christel Kinning undanbett sig 

omval inte medför behov av att komplettera styrelsen med ersättande ledamöter. Den föreslagna 

sammansättningen av styrelseledamöter bedöms, för Björn Borg-koncernens verksamhet och 

utvecklingsskede, vara ändamålsenlig avseende antal ledamöter, kompetens, erfarenhet och 

bakgrund.  

 

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på 

www.bjornborg.com 

  

__________________________ 



 

 

STYRELSEN    

 

Heiner Olbrich  

 

Styrelseordförande sedan maj 2017. Styrelseledamot 2015-2017. 

 

Född: 1965 

Utbildning: Civilekonomexamen från Universitetet i Montpellier, MBA, ’Diplom Kaufmann’, från 

Universitetet i Hamburg, doktorsexamen i nationalekonomi från Universitetet i St. Gallen, Schweiz. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Eckes Granini AG, Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, ABS 

Protection GmbH, och WHU, Zentrum für Marktorientierte Unternehmensführung.        

Tidigare uppdrag: Chief Marketing and Sales Officier, Miele, Senior VP President Global Sales, 

Adidas, VP Sales EMEA, Adidas, konsultuppdrag, Adidas, partner Roland Berger Strategy Consultants. 

 

Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 40 000 

 

Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 

större aktieägare. 

 

 

Alessandra Cama  

Ledamot. Styrelsemedlem sedan 2018. 

 

Född: 1967 

Utbildning: L.U.I.S.S. (Libera Università degli Studi Sociali), Rome. LICEO SCIENTIFICO 

"Leonardo da Vinci", Reggio Calabria. 

Övriga uppdrag: CEO, Zertus och ZRT Fr Meyers Sohn Holding 

Tidigare uppdrag: Managing Director Marketing & Sales, Warsteiner Brauerei, medlem i Managing 

Board GfK, partner Roland Berger Strategy Consultants. 

 

Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 20 000 

 

Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 

större aktieägare. 

 

 

Anette Klintfält 

Ledamot. Styrelsemedlem sedan 2019. 

 

Född: 1963 

Utbildning: Arkitektur vid KTH i Stockholm. 

Övriga uppdrag: Egen konsultverksamhet, Anette Klintfält Design AB, med fokus på Design, Creative 

Direction och Strategisk sortimentsutveckling inom Modebranchen med kunder som GINA TRIKÅ, och 

MATTER OF TIME. 

Tidigare uppdrag: Designuppdrag för GANT, ZALANDO, Klättermusen, H&M New 

Business,Åhlens, BRIO, SAS. Designansvarig för Polarn O. Pyret, Creative Manager för DOCKERS 

LEVI’S, Designer Esprit de Corp, Designer H&M Rocky. Styrelseledamot NK Nära Kroppen. 

 

Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 0. 

 

Oberoende av bolaget/större aktieägare: Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare. 

 

 



 

 

Fredrik Lövstedt  
Styrelseledamot sedan maj 2017. Styrelseordförande 2005-2017. Styrelsemedlem sedan 2004. 
 

Född: 1956.  

Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA INSEAD.  

Övriga uppdrag: Grundare AlertSec Inc. VD och huvudägare i Durator AB 

Tidigare uppdrag: Tidigare vice VD Protect Data AB (1996–2001). Egen företagare sedan 1984.  

 

Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 1 050 040.   

 

Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 

större aktieägare.    

 

 

Mats H Nilsson  

Ledamot. Styrelsemedlem sedan 1998. 

 

Född: 1955 

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Credelity Capital AB. 

Tidigare uppdrag: Tidigare Executive Director Swiss Bank Corporation, London samt Director SG 

Warburg & Co Ltd, London. 

 

Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 1 638 440. 

 

Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 

större aktieägare. 
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STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR 

STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGS-

OPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 14 PÅ DAGORDNINGEN)  

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden 

för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 

nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av 

bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på 

högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med 

bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 

13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. 

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för 

genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för 

anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens 

marknadsvärde.  

 

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa 

sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket. 

 
 

_____________________________ 
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STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 

BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)  

 

 

Med anledning av förväntad ny lagstiftning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att första 

stycket i § 9 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:   

 

 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till 

bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

 

Styrelsen föreslår vidare att en ny sista mening införs i §10 i bolagsordningen med följande lydelse: 

 

 

Utöver i den ort där styrelsen har sitt säte, får bolagsstämma även hållas i Solna.   
 

 

_____________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING 

TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  

 

Allmänt 

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i koncernledningen. Riktlinjerna 

ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, 

efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Dessa riktlinjer omfattar inte ersättningar som 

beslutas av bolagsstämman. 

 

Bolagets affärsstrategi är i korthet att skapa ett sportmodevarumärke och samtidigt bibehålla 

underklädesverksamheten och därmed nå bolagets finansiella mål. För ytterligare information om 

bolagets affärsstrategi, se https://corporate.bjornborg.com/en/vision-business-concept-and-strategy/. 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga 

intressen, inklusive vad avser hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning 

med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska därför vara 

konkurrenskraftiga och motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa en god 

finansiell utveckling för bolaget.  

Beträffande det långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning (LTIP 2022) som beslutades vid 

årsstämman 2019, och som därmed inte omfattas av dessa riktlinjer, finns mer information på 

https://corporate.bjornborg.com/en/ersattningar/. LTIP 2022 kan i korthet beskrivas som rörlig 

ersättning baserat på aktiekursutvecklingen för Björn Borg-aktien. 

För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar 

ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande 

ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. 

Formerna av ersättning m.m. 

Ersättning till VD och de övriga personerna i koncernledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, 

pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och 

konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Bolagsstämman kan därutöver, och 

oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar (som LTIP 2022 

enligt ovan).  

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en period om ett eller flera 

år (normalt ett år). Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen under 

mätperioden. Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att 

sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att 

rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver 

personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 

procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan 

ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 
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Pensionsförmåner för VD, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämd. Rörlig ersättning ska 

inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 

procent av den fasta årliga lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, 

innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av 

förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska vara 

pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på 

befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av 

den fasta årliga lönen. 

 

Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och 

andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den 

fasta årliga lönen. 

 

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning. 

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, 

utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive 

hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja 

befattningshavarens långsiktiga utveckling.  

Kriterierna för utbetalning av rörlig ersättning inom Björn Borg-koncernen avser främst uppfyllelse av 

definierade mål relaterade till bolagets omsättning och rörelseresultat, vilka ska ligga till grund för 60-

70 procent av den sammanlagda rörlig ersättningen. De resterande kriterierna avser uppfyllelse av 

individuella mål för varje befattningshavare, såsom exempelvis funktionsspecifika projektmål, 

marginalmål och tillväxtmål som bestämts genom att Björn Borgs affärsstrategi och långsiktiga 

värdeskapande och/eller hållbarhetsarbete tillämpats på respektive befattningshavares ansvarsområde.  

När den aktuella mätperioden för uppfyllelse av kriterier för rörlig ersättning har avslutats ska 

ersättningsutskottet, i fråga om ersättning till VD, och VD tillsammans med ersättningsutskottet, i 

fråga om ersättning till övriga ledande befattningshavare, utvärdera i vilken utsträckning kriterierna 

har uppfyllts. Styrelsen ska, på förslag från VD och ersättningsutskottet, besluta om utbetalning av 

rörlig ersättning. 

Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare 

övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att 

de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget 

möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat 

sig vara uppenbart felaktiga. Styrelsen ska vidare löpande bedöma om det finns skäl att åberopa 

sådana villkor eller att utnyttja möjligheter, enligt lag eller enligt ingångna avtal, att återkräva utbetald 

ersättning. 

Uppsägning av anställning 

 

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex 

månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex 

månader. Avgångsvederlag ska inte förekomma. Ersättning för eventuellt åtagande om 

konkurrensbegränsning kan utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt 
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inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på den fasta 

ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande. 

Ersättningen ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till 

avgångsvederlag. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 

bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 

komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av 

ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 

och de begränsningar som följer av dessa. 

 

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 

 

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat har till uppgifter att bereda styrelsens 

beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta 

förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. 

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska 

även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och 

ersättningsnivåer i bolaget. Det är vidare ersättningsutskottet som har till uppgift att bereda styrelsens 

beslut om eventuella avsteg från riktlinjerna. Vid styrelsens behandling av och beslut i 

ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de 

berörs av frågorna. 

 

Frångående av riktlinjerna 

 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett 

avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller 

för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.  

 

__________________________ 



 

 

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB REDOVISNING AV 

ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE  

 
Enligt Svensk Kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska styrelsen i ett bolag vars aktie är noterad på en 

reglerad marknad inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att:  

 

A. bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen,  

 

B. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för 

bolagsledningen, samt  

 

C. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och 

ersättningsnivåer i bolaget.  

 

Styrelsen i Björn Borg har inrättat ett ersättningsutskott för utförande av de uppgifter som framgår ovan. 

Sedan årsstämman 2019 har ersättningsutskottet haft ett protokollfört kick off-sammanträde och flertalet 

uppföljningssamtal. Under dessa sammanträden har ersättningsutskottet:  

 

(a) Avhandlat ersättningsprinciper, ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till bolagets 

ledande befattningshavare och följt upp rörliga ersättningar.  

(b) Konstaterat att de ersättningsstrukturer och de program för rörliga ersättningar, och numera 

incitamentsprogram, som tillämpas av bolaget är ändamålsenliga.  

(c) Följt upp och utvärderat gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt 

konstaterat att de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019 har följts under året, men har 

erinrat om att styrelsen inför anställningen av den globala försäljningschefen 2014 fann 

särskilda skäl att avvika från riktlinjerna genom att denne om bonusmålen infrias, kan erhålla 

en rörlig ersättning som överstiger den fasta lönen (avsteget behandlades i 

stämmodokumentationen inför årsstämman 2015). Denna överenskommelse om rörlig 

ersättning till den globala försäljningschefen gällde till och med utgången av 2019 och är 

därmed inte längre gällande. 

(d) Konstaterats att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i allt väsentligt 

är ändamålsenliga och väl avvägda. Nu gällande riktlinjer föreslås därför till årsstämman för att 

fastställas även för kommande år, dock med de förändringar som krävs till följd av 

förändringarna i 8 kap. aktiebolagslagen som trädde i kraft under 2019.  

 

Utskottet har i sitt arbete haft i beaktande att Björn Borg, enligt de riktlinjer som fastställts på 

årsstämman, ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna 

rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 

 

__________________  

  

    



Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
JL

E7
F-

F7
22

J-
46

0Z
G

-6
X8

6K
-Y

6S
JA

-X
1P

G
D



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2019



2 BJÖRN BORG BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2019



BOLAGS STYRNINGS RAPPORT 
2019

Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

BOLAGSSTYRNING INOM BJÖRN BORG 
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som 
etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra 
och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar 
bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på 
avkastning och samtliga intressenters behov av information 
om bolaget och dess utveckling.

De principer för bolagsstyrning som Björn Borg tillämpar, 
utöver de regler som följer av lag eller annan författning, följer 
av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Styrelsen är 
ansvarig för att övervaka tillämpningen av Koden löpande. Om 
bolag som omfattas av Koden i något avseende inte följer 
Koden, ska bolaget redovisa denna avvikelse, beskriva den 
lösning som valts istället samt ange skälen för detta. Björn 
Borg har under året avvikit från punkt 1.4 i Koden (punkt 1.5 i 
då gällande version av Koden) då protokollet från årsstämman 
2019 justerades av en styrelseledamot. Skälet till avvikelsen 
var behovet att få protokollet undertecknat direkt efter 
årsstämman för att möjliggöra att nödvändiga registreringar 
hos Bolagsverket kopplade till det automatiska inlösenprogram 
årsstämman beslutade om skulle kunna ske i tid. 

Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den 
formella årsredovisningen.

BOLAGSSTÄMMA 
Björn Borgs högsta beslutande organ är bolagsstämman.

Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och 
styrelseordförande. Till årsstämmans uppgifter hör också att 
fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta 
om disposition av resultatet av bolagets verksamhet samt att 
besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verk-
ställande direktör. Stämman beslutar även om styrelsearvode 
samt godkänner riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. 
Årsstämman väljer också bolagets revisorer och beslutar om 
arvoden till revisorerna. Stämman har vidare möjlighet att 
besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan 
även ändra bolagsordningen. Vad gäller nyemissioner av 
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, 
utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att 
lämna bemyndiganden till styrelsen att fatta beslut.

Årsstämma 2020
Årsstämman 2020, som tidigare planerats att hållas den  
14 maj 2020, har senarelagts till följd av den situation som 
utbrottet av Corona-viruset inneburit. Årsstämman kommer att 
hållas den 30 juni 2020 och kallelse till årsstämman kommer 
att offentliggöras senast fyra veckor dessförinnan och utfärdas 
i enlighet med bolagsordningen och de regler som gäller enligt 
aktiebolagslagen samt med beaktande av Koden.

Årsstämma 2019
Årsstämma 2019 hölls den 14 maj 2019 i Stockholm. Vid 
årsstämman fattades bland annat beslut om omval av 
styrelseledamöterna Alessandra Cama, Göran Carlson, 
Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, och Heiner 

Olbrich, och Anette Klintfält valdes som ny styrelseledamot. 
Vid stämman fattades även bland annat beslut om överföring 
av vinstmedel till aktieägarna genom ett så kallat automatiskt 
inlösenförfarande samt ett begränsat bemyndigande för 
styrelsen att fatta beslut om nyemission. Protokollet från 
årsstämman finns tillgängligt på Björn Borgs webbplats.

VALBEREDNING 
Enligt beslut vid årsstämman 2019 ska en valberedning för 
Björn Borg utses genom att styrelsens ordförande kontaktar 
de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 
2019 och ber dem utse en person att delta i valberedningen. 
Valberedningen, vars sammansättning publicerades på 
koncernens webbplats i november 2019, består inför års-
stämman 2020 av följande ledamöter:
• Heiner Olbrich, styrelsens ordförande
• Bo Jungner, utsedd av Martin Bjäringer
• Mats H Nilsson, aktieägare
• Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur
• Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

Bo Jungner har utsetts till valberedningens ordförande. 
Valberedningen har enligt beslut på Björn Borgs årsstämma 
2019 haft i uppdrag att inför årsstämman 2020 ta fram 
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av 
stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskotts-
arbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, 
beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt 
val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningen har haft 
fyra protokollförda möten sedan årsstämman 2019 samt 
kontakter däremellan. Ingen särskild ersättning har utgått till 
valberedningens ledamöter.

Som mångfaldspolicy för styrelsen tillämpas regel 4.1 i 
Svensk kod för bolagsstyrning, Inför årsstämman 2019 fokuse-
rade valberedningen på att inventera och diskutera möjliga 
styrelsekandidater med utgångspunkt i Björn Borg-koncernens 
verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. 
Valberedningen diskuterade styrelsens storlek och samman-
sättning vad avser erfarenhet och kompetens inom samtliga 
områden som är relevanta för Björn Borgs verksamhet. 
Valberedningen beaktade särskilt behovet av en jämn 
könsfördelning inom styrelsen.

STYRELSEN 
Björn Borgs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 
fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på 
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid 
årsstämman 2019 omvaldes till styrelseledamöter Alessandra 
Cama, Göran Carlson, Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats 
H Nilsson och Heiner Olbrich, och Anette Klintfält valdes som 
ny styrelseledamot. Heiner Olbrich omvaldes till styrelsens 
ordförande.

Bolagets styrelse uppfyller kraven i Koden om att en 
majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen, och att minst två av dessa 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. Inför årsstämman 2019 gjorde valberedningen 
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bedömningen att samtliga föreslagna styrelseledamöter var 
oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare med undantag för Anette Klintfält som 
ansågs vara beroende i förhållande till bolaget och bolagets 
ledning då hon under åren 2017 och 2018 anlitats av bolaget 
som konsult.

En årlig styrelseutvärdering, som bland annat siktar på att 
kartlägga hur styrelsearbetet fungerar och om styrelsen har 
en sammansättning som är ändamålsenligt för bolagets 
behov, har skett inom bolaget under det fjärde kvartalet och 
slutsatserna har i sin helhet redovisats för valberedningen.

Styrelsen biträds av en advokat som extern styrelse-
sekreterare. För övrig information om styrelseledamöterna 
hänvisas till sid 94 i årsredovisningen.

Styrelsens arbetsrutiner 
Av aktiebolagslagen följer att Björn Borgs styrelse svarar för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angeläg-
enheter samt utser bolagets verkställande direktör. Styrelsen 
fastställer bolagets mål och strategi och antar väsentliga 
policydokument samt övervakar kontinuerligt efterlevnaden av 
dessa. Styrelsen har vidare det yttersta ansvaret för de olika 
styrelseutskotten. Styrelsens arbetsordning, vilken senast 
fastställdes vid styrelsemöte den 15 augusti 2019, fastställer 
principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören samt för den 
ekonomiska rapporteringen.

Styrelsens arbete 
Styrelsen hade under 2019 fem möten, varav fyra i samband 
med den kvartalsvisa finansiella rapporteringen och ett möte 
per capsulam i samband med förberedelse till årsstämma. 
Styrelseledamöternas närvaro vid årets styrelsemöten framgår 
av tabellen nedan. 

 
Ersättningsutskott 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av 
styrelseordföranden Heiner Olbrich och Mats H Nilsson, för 
beredning av frågor rörande ersättningar och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har fram 
till årsstämman 2020 haft ett protokollfört möte, samt informella 
möten och kontakter däremellan. Utskottet, som endast har 
en beredande funktion, har bland annat under året (i) berett 
styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar 
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följt och 
utvärderat pågående, och under året avslutade, program för 
rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt  (iii) följt och 
utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman fastställt samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskott 
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av 
styrelseordföranden Heiner Olbrich, Mats H Nilsson och 
Christel Kinning. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess 
arbete med att kvalitetssäkra Björn Borgs finansiella rapporte- 
ring och har bland annat till uppgift att säkerställa att en 
korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas och 
kommuniceras. Revisionsutskottet har också till uppgift att 
avge en rekommendation till valberedningen i fråga om 
revisorsval. Utskottet hade under 2019 totalt fyra samman-
träden, samtliga i anslutning till kvartalsrapporterna. Alla 
utskottets ledamöter närvarade vid dessa sammanträden 
förutom vid mötet i november då Christel Kinning inte deltog. 
VD har under 2019 som så kallad adjungerad ledamot deltagit 
under revisionsutskottets möten förutom vid mötet i februari.  
Utskottet har endast en beredande funktion.

STYRELSENS NÄRVARO UNDER 2019

21-feb 4-april* 14-maj 5-aug 14-nov

Alessandra Cama 1 1 1 1 1

Göran Carlson 1 1 1 1 1

Christel Kinning 1 1 1 1 1

Anette Klintfeldt** – – – 1 1

Fredrik Lövstedt 1 1 1 1 1

Mats H Nilsson 1 1 1 1 1

Heiner Olbrich 1 1 1 1 1

Antal deltagare 6 (av 6) 6 (av 6) 6 (av 6) 7 (av 7) 7 (av 7)

* Mötet hölls per capsulam, varvid samtliga ledamöter deltog i besluten.
** Personen i fråga tillträdde styrelsen vid årsstämman 2019.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande 
direktörens arbete och roll, som i nuvarande lydelse fastställdes 
den 15 augusti 2019. Verkställande direktören har ansvaret för 
den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet enligt 
styrelsens riktlinjer och övriga fastställda policies och riktlinjer, 
och rapporterar till styrelsen.

Henrik Bunge (1973) är verkställande direktör sedan den  
4 augusti 2014. Han äger inga aktier i företag med vilka  
Björn Borg har betydande affärsförbindelser. För övrig 
information om verkställande direktören hänvisas till sid 95  
i årsredovisningen.

BOLAGETS REVISORER 
De externa revisorerna ska granska Björn Borgs årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna 
en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2019 
utsågs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i 
bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. 
Den auktoriserade revisorn Didrik Roos är huvudansvarig 
revisor. Val av revisor skall ske på årsstämman 2020.

Ytterligare information om revisorerna finns på sid 94 i 
årsredovisningen och uppgifter om revisorernas arvode finns  
i not 10.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE 
 BEFATTNINGSHAVARE
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Enligt gällande beslut vid årsstämma 
2019 har arvodet till styrelsens ordförande varit 420 000 SEK 
och till ordinarie ledamot 180 000 SEK. För utskottsarbete 
utgick under 2019 ersättning med 16 000 SEK till ledamot av 
ersättningsutskottet och med 27 000 SEK till dess ordförande 
samt med 55 000 SEK till ledamot av revisionsutskottet och 
med 80 000 SEK till dess ordförande.

Enligt beslut vid årsstämman 2019 om riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare kan ersättning till verkställande 
direktören och de övriga personerna i företagsledningen bestå 
av fast lön, rörlig ersättning, inrättade långsiktiga incitaments-
program och övriga förmåner samt pension. Eventuell rörlig 
ersättning baseras på utfallet i förhållande till definierade och 
mätbara mål, samt är maximerad i förhållande till den årslön 
som fastställts.

Fast lön och rörlig ersättning samt förmåner för verkställan-
de direktören och ledningen i Björn Borg framgår av not 8 i 
årsredovisningen.

INCITAMENTSPROGRAM 
Årsstämman 2019 beslutade om införande av ett nytt lång- 
siktigt incitamentsprogram, LTIP 2022, vilket kan beskrivas 
som en rörlig kontant ersättning baserad på aktiekursen för 
Björn Borg-aktien.

Berättigade att delta i incitamentsprogrammet, som löper 
mellan åren 2019 och 2022, är anställda i företagsledningen. 
LTIP 2022 innebär att deltagarna kan bli berättigade till en 

kontant utbetalning från Björn Borg, beroende på aktiekurs-
utvecklingen på Björn Borg-aktien och baserat på respektive 
deltagares fasta årslön för 2019.

Den lägsta nivån för utbetalning är 25% av deltagarnas 
årslön 2019, vilket deltagare är berättigad till om kursen för 
Björn Borg-aktien har nått tröskelvärdet 35 kronor under en 
period av etthundra (100) dagar under något av åren 2020, 
2021 och 2022, utan krav på att dessa dagar är samman-
hängande. Den högsta nivån för utbetalning under incitaments-
programmet är 160% av deltagarens årslön 2019, vilket 
förutsätter att kursen för Björn Borg-aktien har nått tröskel-
värdet 70 kronor under en period som den ovan beskrivna. 

Maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgår som ovan 
framgått till 160% av företagsledningens sammanlagda årslön 
för 2019. Under antagandet att antalet medlemmar i företags-
ledningen som deltar i LTIP 2022 är nio kan maximal utbetalning 
under LTIP 2022 uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive 
sociala kostnader.

FINANSIELL RAPPORTERING
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen säkerställs genom 
av styrelsen fastställda policies och instruktioner för ansvars- 
fördelning och styrning, såsom instruktionen för verkställande 
direktören avseende bland annat den finansiella rapporteringen. 
Styrelsen erhåller inför varje styrelsemöte de senaste ekono- 
miska rapporterna och vid varje styrelsesammanträde behandlas 
moderbolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen 
behandlar även delårsrapporter och årsredovisning. Minst en 
gång per år redogör bolagets revisorer för huruvida bolaget 
sett till att bokföring, förvaltning och ekonomisk kontroll 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Efter formell rapport 
lämnar bolagsledningens representanter styrelsemötet för att 
styrelseledamöterna ska kunna ha dialog med revisorerna 
utan deltagande av befattningshavare i bolaget.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL TILL DEN DEL DEN 
AVSER FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar, enligt den svenska aktiebolagslagen och 
Koden, för den interna kontrollen. Nedanstående rapport om 
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 2019 
har upprättats i enlighet med dessa regelverk och utgör en del 
av bolagsstyrningsrapporten. Björn Borgs styrelse har utvärderat 
behovet av en särskild granskningsfunktion (intern revision) och 
har kommit fram till att någon sådan funktion för närvarande 
inte är motiverad med hänsyn tagen till bemanningen på 
bolagets ekonomifunktion i förhållande till verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet.

ORGANISATION AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN  FINANSIELLA 
RAPPORTERINGEN 
Kontrollmiljö och bolagsstyrning 
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen. I styrelsens arbetsordning och 
instruktioner för VD och styrelsens utskott säkerställs en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning som syftar till en effektiv hantering 
av företagets risker. Styrelsen har fastlagt ett antal grundläg-
gande riktlinjer och ramverk som har betydelse för den interna 
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kontrollen. Exempel på dessa är styrelsens arbetsordning, 
finanspolicy, uppförandekod samt kommunikationspolicy, vilka 
har setts över under året. Styrelsens revisionsutskott har som 
specifik uppgift att övervaka och kvalitetssäkra den finansiella 
rapporteringen. Revisionsutskottet följer upp den interna 
kontrollen i samband med möten inför den kvartalsvisa 
rapporteringen. Företagsledningen rapporterar regelbundet till 
styrelsen utifrån fastställda rutiner vilket även revisionsutskottet 
gör. Företagsledningen ansvarar för att upprättade rutiner och 
system för den interna kontrollen följs för att säkerställa korrekt 
hantering av väsentliga risker i den löpande verksamheten. I 
detta ingår bland annat rutiner och riktlinjer för olika befatt-
ningshavare för att de ska förstå betydelsen av sina respektive 
roller för upprätthållandet av god intern kontroll.

Riskbedömning 
Företagsledningen arbetar fortlöpande och aktivt med risk- 
analys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att 
de risker som bolaget ställs inför hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen 
beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner avseende 
operationella, finansiella och legala risker. Även balans- och 
resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå 
granskas kontinuerligt. Bedömning av risker i olika större 
balans- och resultatposter graderas och följs upp. Riskanalysen 
har identifierat ett antal kritiska processer, störst fokus ligger 
på inköps- och intäktsprocesserna där värdering av varulager 
och kundfordringar har ett högt fokus i analysen av balans-
räkningen. Revisionsutskottet spelar en viktig roll i riskbedöm-
ningen då den rapporterar sina iakttagelser och fokusområden 
till Björn Borgs styrelse.

Kommunikation och kontrollaktiviteter 
Styrelsen erhåller inför varje styrelsemöte ekonomiska rapporter. 
Moderbolaget och koncernens ekonomiska situation behandlas 
som särskild punkt vid varje styrelsemöte. Revisionsutskottet 
spelar en viktig roll i uppföljningsprocessen då den rapporterar 
sina iakttagelser och fokusområden till styrelsen. Manualer, 
riktlinjer och policydokument som är av betydelse för den 
finansiella rapporteringen uppdateras och informeras löpande 
till alla berörda parter via interna möten eller e-post. För att 
säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt 
har Björn Borg en kommunikationspolicy som fastlagts av 
styrelsen. Informationsrapporteringen och den finansiella 
rapporteringen för samtliga svenska dotterbolag hanteras av 
Björn Borgs ekonomiavdelning. De utländska dotterbolagen 
hanteras lokalt. Bolagets revisorer utför revision av den 
finansiella rapporteringen i koncernen och reviderar således 
processer, system, rutiner och bokslutsarbete utfört av Björn 
Borgs ekonomiavdelning.

Uppföljning 
Styrelsen i Björn Borg är ytterst ansvarig för den interna 
kontrollen. Det av styrelsen utsedda revisionsutskottet har 
som uppgifter att bland annat kvalitetssäkra bolagets 
finansiella rapportering, att informera sig om revisionens 
inriktning samt att granska effektiviteten i de interna kontroll- 

systemen för den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet 
har den interna kontrollstrukturen som återkommande punkt 
vid sina sammanträden.

BJÖRN BORG-AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Aktierna i Björn Borg AB är noterade på Nasdaq Stockholm, 
small cap-listan. Det totala antalet aktier i Björn Borg uppgår 
till 25 148 384. Det finns endast ett aktieslag. Aktiekapitalet 
uppgår till 7 858 870 SEK och kvotvärdet per aktie är 0,3125 
SEK. En aktie ger rätt till en röst på bolagsstämma och det 
finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster 
varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Antalet aktieägare 
i Björn Borg uppgick vid årets slut till 8 173 (8 009). Största 
aktieägare per 30 december 2019 var Martin Bjäringer, genom 
bolag och direkt, med 9,7 procent av aktierna och rösterna. 
Det finns inga begränsningar i rätten att överlåta Björn Borg-  
aktien på grund av bestämmelse i lag eller i Björn Borgs 
bolagsordning. Björn Borg känner heller inte till några avtal 
mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att 
överlåta Björn Borg-aktier.

TIO STÖRSTA ÄGARE PER 31 DEC 2019

Antal Andel, %

Martin Bjäringer 2 450 000 9,7

Fjärde AP-Fonden 1 697 261 6,7

Mats Nilsson 1 638 440 6,5

Swedbank Robur Småbolagsfond 1 475 946 5,9

Fredrik Lövstedt 1 050 040 4,2

Avanza Pension 1 031 208 4,1

Vilhelm Schottenius 1 023 520 4,1

Lazard Frères Banque 990 000 3,9

Nordnet Pension 805 800 3,2

Stiftelsen Vin och Sprithist muséet 500 000 2,0

Summa, största ägarna 12 662 215 50,4

Summa, övriga 12 486 169 49,6

Totalt antal aktier 25 148 384 100,0
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REVISORS  YTTRANDE OM 
BOLAGS STYRNINGS-
RAPPORTEN

Till bolagsstämman i Björn Borg AB (publ.) 
organisationsnummer 556658-0683

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31 på sidorna 96-99 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 bolagsstyrningsrapporten 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 årsredo- 
visningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är 
förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 9 juni 2020
Deloitte AB

Didrik Roos
Auktoriserad revisor
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BJÖRN BORG AB
Tulegatan 11, SE-113 53 Stockholm
Telefon: +46 8 506 33 700
Fax: +46 8 506 33 701
www.bjornborg.com
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