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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT  
FÖR DUNI AB (PUBL)
Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 
2007 är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap listan. Dunis styrning 
sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt 
koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, styrelsens-  och verkställande direktörens arbetsord-
ning och interna riktlinjer. Representanter från ledningen i Duni- koncernen 
ingår därutöver i dotterbolagens styrelser.

Duni har gentemot NASDAQ Stockholm förpliktigat sig att tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som ska tillämpas av samtliga 
svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i Sverige. Duni tillämpar Koden på alla punkter.

BOLAGSORDNING
Nuvarande bolagsordning fastställdes vid årsstämman den 6 maj 2009. 
Den anger bland annat att styrelsens säte ska vara i Malmö, att styrelsens 
ledamöter årligen väljs av årsstämman för tiden intill dess nästa års-
stämma hållits samt att en aktie ger en röst. Den fullständiga bolags-
ordningen finns tillgänglig på Dunis hemsida, Duni.se.

BOLAGSSTÄMMA
På bo lags stäm man fat tar ak tieä gar na be slut i cen tra la frå gor. Bland annat 
fast stäl ler stäm man resultat-  och ba lans räk ning ar, dis po si tion av bo la gets 
re sul tat, an svars fri het för sty rel se le da mö ter na och verk stäl lan de di rek tö ren, 
val av sty rel se och re vi so rer samt er sätt ning till sty rel se och re vi so rer.

Kal lel se till års stäm ma i Duni ska, en ligt ak tie bo lags la gen, ut fär das 
ti di gast sex vec kor och se nast fyra vec kor före stäm man. Kal lel se ska 
ske genom an non se ring i Post- och In ri kes Tid ning ar samt på Dunis 
hem si da. Att kal lel se skett an non se ras i Svens ka Dag bla det och i Syd-
svens ka Dag bla det. För att få delta i stäm man ska ak tieä ga re an mä la 
sig hos bo la get se nast den dag som anges i kal lel sen.

Års stäm ma 2018
Dunis års stäm ma 2018 ägde rum tis da gen den 8 maj 2018 i Malmö. 
Vid stäm man var 170 styc ken ak tieä ga re när va ran de, per son li gen eller 
genom ombud, dessa re pre sen te ra de 68 % av rös ter na. Till stäm mans 
ord fö ran de val des sty rel sens ord fö ran de Mag nus Yngen. Samt li ga 
sty rel se le da mö ter och ar bets ta gar re pre sen tan ter var när va ran de. Det 
var också med lem mar ur kon cern led ning en och bo la gets re vi sor. 

Pro to kol let finns till gäng ligt på Dunis hem si da, Duni.se. Alla be slut 
som fat ta des var i en lig het med val be red ning ens för slag. Några av de 
be slut som stäm man fat ta de var:

•  Fastställande av balans- och resultaträkning
•  Utdelning om 5,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017
•  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
•  Styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter utan suppleanter
•  Omval av styrelseledamöterna Johan Andersson, Pauline Lindwall, 

Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen
•  Magnus Yngen valdes till styrelsens ordförande
•  Omval av revisionsbyrån PwC som revisorer
•  Oförändrade arvoden till styrelsen, styrelsens ordförande kommer 

att erhålla 562 000 (562 000) kronor samt övriga styrelseledamöter 
kommer att erhåll vardera 300 000 (300 000) kronor

•  Oförändrad ersättning till ordförande i revisionsutskottet 121 000 
kronor samt oförändrat 57 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet

•  Oförändrad ersättning till ordförande i ersättningsutskottet 63 000 
samt oförändrat 29 000 till övriga ledamöter i ersättningsutskottet

•  Antagande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare

•  Regler för valberedningens tillsättande och arbete

Års stäm ma 2019
Nästa års stäm ma för ak tieä gar na i Duni kom mer att hål las tis da gen 
den 7 maj 2019 kloc kan 15.00 på AnXet, Dock plat sen 12 i Malmö. 
Kal lel se med sty rel sens för slag kun görs i slu tet av mars 2019. Mer 
in for ma tion om års stäm man, an mä lan etc. finns på Dunis hem si da.

Val be red ning
Val be red ning en no mi ne rar de per so ner som, vid års stäm man, fö reslås 
för inval i Dunis sty rel se. Den tar också fram för slag av se en de re vi sors -
ar vo den, sty rel se ar vo de till ord fö ran de och öv ri ga sty rel se le da mö ter 
samt er sätt ning för ut skotts ar be te. Alla för sla gen pre sen te ras vid 
års stäm man samt i kal lel sen och på hem si dan inför års stäm man.

Inför års stäm man 2018 fö reslog val be red ning en omval av le da mö ter na 
Mag nus Yngen (sty rel se ord fö ran de), Johan An ders son, Pa u li ne Lind wall, 
Alex Myers och Pia Ru dengren. Av val be red ning ens mo ti ve ra de ytt ran de 
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Funktion Oberoende 1) Styrelsemöte Revisionsutskott Ersättningsutskott

Magnus Yngen Ordförande x 9 av 9 4 av 4 3 av 3

Johan Andersson Ledamot  2) 9 av 9 – 2 av 3

Pauline Lindwall Ledamot x 9 av 9 – 3 av 3

Alex Myers Ledamot x 9 av 9 4 av 4 –

Pia Rudengren Ledamot x 9 av 9 4 av 4 –

Per-Åke Halvordsson Arbetstagarrepresentant, ledamot 3) 9 av 9 – –

David Green Arbetstagarrepresentant, ledamot 3, 4) 4 av 4 – –

Tapio Nieminen Arbetstagarrepresentant, ledamot 3, 4) 3 av 5 – –

David Green Arbetstagarrepresentant, suppleant 3, 4) 5 av 5 – –

Åsa Lundqvist Arbetstagarrepresentant, suppleant 3, 4) 3 av 5 – –

Marcus Hall Arbetstagarrepresentant, suppleant 3, 4) 4 av 4 – –

Peter Lundin Arbetstagarrepresentant, suppleant 3, 4) 2 av 4 – –

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.  2) Ej oberoende (i förhållande till Dunis största aktieägare).  3) Ej oberoende (i förhållande till Duni). 4) Tapio Nieminen avgick den 26 
juni 2018 och ersattes av David Green som tidigare varit suppleant. Som suppleant utsågs istället Marcus Hall. Åsa Lundqvist avgick den 5 juni 2018 och ersattes av Peter Lundin.

inför års stäm man 2018 fram går att val be red ning en vid fram ta gan de av 
sitt för slag till sty rel se har tilläm pat regel 4.1 i Koden som mång faldspo li cy. 
Målet med po li cyn är att sty rel sen ska ha en med hän syn till bo la gets 
verk sam het, ut veck lings ske de och för hål lan den i öv rigt än da måls en lig 
sam man sätt ning, präg lad av mångsidig het och bredd av se en de kom-
pe tens, er fa ren het och bak grund samt att en jämn köns för del ning ska 
ef ter strä vas. Års stäm man be slu ta de att utse le da mö ter i en lig het med 
val be red ning ens för slag, vil ket in ne bär att fem le da mö ter val des, varav 
två kvin nor och tre män (mot sva ran de 40 re spek ti ve 60 pro cent).

Val be red ning en ska vara sam man satt av re pre sen tan ter för Dunis 
tre störs ta ak tieä ga re per den 30 sep tem ber. Mag nus Yngen, sty rel sens 
ord fö ran de, sam man kal la de val be red ning en i ok to ber 2018 och sam man-
sätt ning en pre sen te ra des den 31 ok to ber 2018.

Val be red ning en hade sitt förs ta möte den 10 de cem ber 2018 och 
andra möte den 1 feb ru a ri 2019. Val be red ning en har så le des haft två 
pro to koll för da möten inför års stäm man 2019. Ar be tet i val be red ning en 
bör jar med att le da mö ter na tar del av ut vär de ring en av den sit tan de 
sty rel sen som ge nom förs varje år. Val be red ning en anser att sty rel sens 
sam man sätt ning fun ge rar väl, en dast fem le da mö ter ger en ef fek tiv 
sty rel se och ett bra en ga ge mang från alla le da mö ter in klu si ve fack -
re pre sen tan ter. Val be red ning en kon sta te rar också att sty rel sen ut görs 
av en bra och re le vant mix av kön, ut bild ning, kom pe tens, bran sch-
er fa ren het och in ter na tio nell er fa ren het. Johan An ders son har av böjt 
omval och val be red ning en fö re slår Tho mas Gustafs son till ny sty rel se-
le da mot vil ket press med de la des den 4 feb ru a ri 2019. Tho mas Gustafs son 
är vice VD för Mell by Gård AB och har ti di ga re varit VD för Duni under 
åren 2012–2017. Vi da re fö re slår val be red ning en omval av de öv ri ga 
sty rel se le da mö ter na; Mag nus Yngen, Pa u li ne Lind wall, Alex Myers och 
Pia Ru dengren samt att Mag nus Yngen om väljs till sty rel sens ord fö ran de. 
Öv ri ga val pre sen te ras i kal lel sen till års stäm man.

Val be red ning en be står av föl jan de med lem mar:

Namn Representerar
Ägarandel 

2018-12-31
Magnus Yngen Styrelsens ordförande
Rune Andersson (ordförande) Mellby Gård Investerings AB 29,99 %
Bernard R. Horn, Jr. Polaris Capital Management, LLC 9,27 %
John Strömgren Carnegie fonder 9,04 %
Totalt 48,30 %

STYRELSEN
Dunis sty rel se be slu tar om bo la gets stra te gi er, re sur ser, ka pi tal struk tur, 
or ga ni sa tion, för värv, stör re in ve ste ring ar, avytt ring ar, års re do vis ning 
och delårs rap por ter samt andra över gri pan de frå gor av stra te gisk 
natur. Sty rel sen utser även den verk stäl lan de di rek tö ren som an sva rar 
för den lö pan de för valt ning en i en lig het med sty rel sens an vis ning ar.

Sty rel sens le da mö ter
Sty rel sens le da mö ter väljs år li gen av års stäm man fram till nästa års-
stäm ma. Sty rel sen ska, en ligt bo lags ord ning en, bestå av lägst tre och 
högst tolv or di na rie le da mö ter samt ar bets ta gar re pre sen tan ter. Sedan 
års stäm man den 8 maj 2018 be står sty rel sen av fem le da mö ter och 
fyra ar bets ta gar re pre sen tan ter (två le da mö ter och två sup ple an ter). 
Dunis verk stäl lan de di rek tör ingår inte i sty rel sen men del tar lik som 
fi nans di rek tö ren som regel vid sty rel se mö te na som fö re dra gan de.

Sty rel sens ar be te
Dunis sty rel se fast stäl ler vid det förs ta or di na rie sty rel se mö tet efter 
bo lags stäm man en skrift lig in struk tion som be skri ver sty rel sens ar bets-
ord ning. Den fast ställ da ar bets ord ning en anger hur ar be tet ska för de las 
mel lan sty rel sens le da mö ter, och hur ofta sty rel sen ska sam man trä da. 
Vi da re re gle rar ar bets ord ning en sty rel sens ålig gan den, be slut för het, 
en in struk tion till den verk stäl lan de di rek tö ren, an svars för del ning en 
mel lan sty rel sen och den verk stäl lan de di rek tö ren med mera. Sty rel sen 
har också inom sig upp rät tat två ut skott; re vi sions ut skot tet och er sätt-
nings ut skot tet.

Sty rel sen sam man trä der efter en i för väg be slu tad års plan, yt ter li ga re 
möten ar ran ge ras vid behov. Sty rel sen hade nio styc ken pro to koll för da 
sty rel se mö ten under 2018.

Bland annat har föl jan de punk ter varit med på agen dan under 2018:

•  Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition 
och bokslutskommuniké

•  Årsredovisning samt godkännande av kallelsen till årsstämman
•  Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision
•  Delårsrapporter
•  Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning
•  Årlig genomgång av policyhandboken
•  Diskussion och genomgång av en ny strategi för åren 2019–2023
•  Tillväxtfrågor och förvärvsfrågor
•  Löpande utvärdering och analys av respektive affärsområdes prestationer 

avseende tillväxt och lönsamhet
•  Strategiska frågor och risker
•  Kartläggning av bolagets finansiella och operationella risker
•  Varuförsörjnings- och logistikfrågor
•  Löpande prognoser för 2018
•  Löpande investeringar samt uppföljning på godkända investeringar
•  Konjunktur och ekonomiska förutsättningar

STYRELSENS NÄRVARO 2018
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SEK Styrelsearvode Arvode revisionsutskott Arvode ersättningsutskott Summa

Magnus Yngen 562 000 57 000 29 000 648 000

Johan Andersson 300 000 – 29 000 329 000

Pauline Lindwall 300 000 – 63 000 363 000

Alex Myers 300 000 57 000 – 357 000

Pia Rudengren 300 000 121 000 – 421 000

Totalt 1 762 000 235 000 121 000 2 118 000

Sty rel se ord fö ran den och verk stäl lan de di rek tö ren har ut ö ver sty rel se-
mö te na en lö pan de di a log kring för valt ning en av bo la get.

Verk stäl lan de di rek tö ren är an sva rig för ge nom fö ran de av af färs pla nen 
samt den lö pan de för valt ning en av bo la gets an ge lä gen he ter, lik som 
den dag li ga verk sam he ten i bo la get.

Sty rel sen får må nat li gen skrift lig in for ma tion i form av en må nads-
rap port in ne hål lan de upp följ ning av bo la gets för sälj ning, ope ra tivt re sul tat 
och rö rel se ka pi ta lets ut veck ling samt kom men ta rer om hur de olika 
af färs om rå de na och mark na der na ut veck las. Inför varje sty rel se mö te får 
sty rel sen även ta del av den se nas te ba lans räk ning en och kassa flö det.

Hu vud ä ga re, sty rel se med lem mar och verk stäl lan de di rek tör ge nom-
för där ut ö ver år li gen en de tal je rad ut vär de ring av sty rel sen ut i från den 
fast ställ da ar bets ord ning en. Ut vär de ring en om fat tar bland annat 
sty rel sens sam man sätt ning, in di vi du el la sty rel se med lem mar samt 
sty rel sens ar be te och ru ti ner. Sty rel sen samt val be red ning en del ges 
re sul ta tet av denna ut vär de ring.

Koden in ne hål ler reg ler av se en de sty rel se le da mö ter nas obe ro en de 
och upp stäl ler krav på att ma jo ri te ten av sty rel se le da mö ter na ska vara 
obe ro en de i för hål lan de till bo la get och bo lags led ning en.

Minst två av de sty rel se le da mö ter som är obe ro en de i för hål lan de 
till bo la get och bo lags led ning en ska även vara obe ro en de i för hål lan de 
till alla ak tieä ga re som kon trol le rar tio pro cent eller mer av ak ti er na 
eller rös ter na i Duni AB. Högst en per son från bo lags led ning en får vara 
le da mot av sty rel sen.

Er sätt nings ut skott
Er sätt nings ut skot tet be re der frå gor rö ran de er sätt ning ar och andra för-
må ner för bo lags led ning en medan be slut om er sätt ning ar och för må ner 
fat tas av Dunis sty rel se. Bo lags led ning ens er sätt ning ar och för må ner 
ut vär de ras genom jäm fö rel se med mark nads da ta som till han da hålls av 
ex ter na käl lor. Dessa visar att Duni har kon kur rens kraf ti ga er sätt nings-
ni vå er och att den to ta la er sätt ning en är rim lig och inte för hög. Er sätt-
nings ut skot tet ge nom ly ser bonus prin ci per na inför varje år. En gång 
per år ut vär de rar er sätt nings ut skot tet de le dan de be fatt nings ha var na 
och även vissa un der che fer en ligt ett sys te ma tiskt för fa ran de.

Er sätt nings ut skot tet hade tre möten under 2018 och be står av tre 
med lem mar: Pa u li ne Lind wall (ord fö ran de), Johan An ders son samt 
Mag nus Yngen. Verk stäl lan de di rek tö ren i Duni del tar på mö te na, 
för u tom i frå gor som berör hans egen er sätt ning, lik som HR- direktören 
som är ut sedd sek re te ra re vid er sätt nings ut skot tets möten.

Re vi sions ut skott
Re vi sions ut skot tet ar be tar efter en fast ställd års a gen da och upp fyl ler 
genom sin verk sam het de krav som ställs i ak tie bo lags la gen och EU:s 
re vi sions för ord ning. Dunis re vi sions ut skott är an sva rigt för att kva li tets-
säk ra bo la gets fi nan si el la rap por te ring. Ut skot tet ut vär de rar också 
Dunis pro ces ser för in tern kon troll och han te ring en av fi nan si el la och 

rö rel se mäs si ga ris ker. En sär skild punkt på års a gen dan be hand lar frå gor 
om be drä ge ri och anti- korruption. Under året har även GDPR- policy, 
för vär vet av Bi o Pak i Au stra li en, om struk tu re ring en av Duni Song Seng 
i Sing a po re samt dis kus sio ner och ana ly ser om den nya re do vis nings-
stan dar den för le a singav tal varit uppe på agen dan. Ut skot tet möter 
fort lö pan de bo la gets re vi so rer i syfte att in for me ra sig om den ex ter na 
re vi sio nens in rikt ning och om fatt ning samt för att ut vär de ra de ex ter na 
re vi so rer nas ar be te. Ut vär de ring en in ne fat tar även om fatt ning en av 
re vi so rer nas even tu el la icke- revisionsrelaterade ar be te för Duni, samt 
gransk ning och över vak ning av re vi sorns opar tisk het och själv stän dig-
het. Vid upp rät tan de av för slag till bo lags stäm mans be slut om valet av 
re vi so rer och till er sätt ning för re vi sions ar be tet bi trä der re vi sions ut-
skot tet val be red ning en, var vid ut skot tet ska över va ka att re vi sorns 
man dat tid inte över skri der tillämp li ga reg ler, upp hand la re vi sion och 
lämna en re kom men da tion i en lig het med EU:s re vi sions för ord ning.

Re vi sions ut skot tet hade fyra möten under 2018 och be står av tre 
med lem mar: Pia Ru dengren (ord fö ran de), Mag nus Yngen och Alex 
Myers. Fi nans di rek tö ren och kon cern re do vis nings che fen del tar, lik som 
re vi so rer na, på samt li ga möten.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE
Ar vo de och annan er sätt ning till sty rel sen, in klu si ve Dunis sty rel se ord-
fö ran de, be slu tas av års stäm man. I en lig het med be slut fat tat på års-
stäm man den 8 maj 2018 be stäm des års ar vo det till to talt 1 762 000 SEK, 
varav till sty rel se ord fö ran de 562 000 SEK. Där ut ö ver be slu ta des om 
ar vo de för ut skotts ar be te om to talt 356 000 SEK.

Er sätt ning en för de lar sig mel lan sty rel sens le da mö ter en ligt nedan-
stå en de ta bell.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Johan Sun de lin är verk stäl lan de di rek tör i Duni. Sty rel sen har fast ställt 
en in struk tion för verk stäl lan de di rek tö rens ar be te och roll. Den verk-
stäl lan de di rek tö ren har an sva ret för den lö pan de för valt ning en av 
kon cer nens verk sam het en ligt sty rel sens rikt lin jer.

Per den sista de cem ber 2018 in ne har Johan Sun de lin 2 000 ak ti er i 
Duni AB. Han har inte något de lä gar skap i fö re tag som Duni har be ty-
dan de af färs för bin del ser med. Fler upp gif ter om den verk stäl lan de 
di rek tö ren finns i Not 13 i års re do vis ning en.

KONCERNLEDNING
Verk stäl lan de di rek tö ren leder kon cern led ning ens ar be te och fat tar be slut 
i sam råd med öv ri ga i led ning en som be står av af färs om rå des che fer 
och che fer för stab s funk tio ner.

Kon cern led ning ens sam man sätt ning, in klu si ve verk stäl lan de di rek tö ren, 
be står av tio per so ner. Den 1 sep tem ber 2018 ut ö ka des Dunis led nings-
grupp med en ny roll då Ma ri el le Noble star ta de som Custo mer 
Ex pe ri ence Di rek tör. Dunis stra te gis ka fokus på kund kva li tet är av gö ran de 

STYRELSENS ERSÄTTNING FÖR PERIODEN MAJ 2018 – APRIL 2019
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Duni har inte be vil jat några lån, för längt eller ut fär dat några ga ran ti er 
eller be vil jat sä ker he ter till för mån för Dunis sty rel se le da mö ter, le dan de 
be fatt nings ha va re eller re vi so rer. Ingen av sty rel se le da mö ter na, de le dan de 
be fatt nings ha var na eller re vi so rer na har di rekt eller in di rekt genom ett 
till honom/henne när stå en de bolag in gått trans ak tio ner med Duni.

REVISION
På års stäm man den 8 maj 2018 om val des Pri ce wa ter house Coo pers AB 
till bo la gets re vi so rer. Eva Carlsvi ro te ra des ut efter att ha varit på skri van de 
re vi sor i sju år och Carl Fo gel berg tog över som hu vud an sva rig re vi sor. 
Re vi so rer na grans kar års bok slut och års re do vis ning samt bo la gets 
lö pan de verk sam het och ru ti ner för att ut ta la sig om re do vis ning en 
samt sty rel sens och verk stäl lan de di rek tö rens för valt ning. Gransk ning 
av års bok slut och års re do vis ning görs under ja nu a ri och feb ru a ri. Där ef ter 
grans kas att års stäm mans rikt lin jer om er sätt ning till le dan de be fatt nings-
ha va re följs. Re vi so rer na del tar på alla re vi sions ut skot tets möten under 
året. I ok to ber månad ge nom förs en in te rims gransk ning i kom bi na tion 
med en över sikt lig gransk ning av Dunis delårs rap port för det tred je 
kvar ta let. Vid sidan av Duni är Carl Fo gel berg även hu vud an sva rig re vi sor 
i Öresunds bro Kon sor ti et I/S och Spar ban ken Sju hä rad AB (Publ) samt 
med på skri van de re vi sor i bland annat Haldex AB samt Victo ria Park AB. 
Carl Fo gel berg är auk to ri se rad re vi sor och med lem av FAR SRS. Ar vo de 
för öv ri ga upp drag till PwC för u tom re vi sions upp dra get upp gick under 
2018 till sam man lagt 4,6 (2017: 4,0) MSEK.

ERSÄTTNING TILL REVISIONSBOLAG

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2018 2017 2018 2017

Ersättning för revisionsuppdrag 4,3  3,7 1,7  1,7

Ersättning för revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0,1  0,2 –  –

Ersättning för skattekonsultation 1,9  2,9 0,7  1,1

Ersättning för övriga konsultationer 2,6  0,9 2,6  0,8

Total ersättning revisionsbolag 8,9  7,7 4,9  3,6

för bo la gets till växt och denna roll kom mer att stöd ja Dunis ut veck ling 
under de kom man de åren. Ma ri el le kom mer att an sva ra för stra te gis ka 
åt gär der som syf tar till att för bätt ra kundupp le vel sen, va ru mär kes han-
te ring en och fö re ta gets kom mu ni ka tion. Den 1 sep tem ber till träd de 
Mag nus Carls son rol len som Cor po ra te De ve lope ment Di rek tör och er sat te 
där med Tho mas Lööb som av gick från led nings grup pen den 1 juli.

Under året hade led ning en två da garsmö ten varan nan månad och 
en dags mö te varan nan månad.  Årets möten har ka rak tä ri se rats av 
fram ta gan de och ge nom ar be tan de av den nya stra te gin för åren 2019–
2023; en platt form för till växt och ett mer kund- och mil jö in rik tat Duni. 
Lö pan de av stäm ning ar vad gäl ler le ve rans sä ker het, lo gistik och till växt 
till sam mans med öv ri ga stra te gi frå gor och hand lings pla ner finns också 
med på den år li ga agen dan. In teg ra tio nen mel lan Duni och de för vär va de 
bo la gen är också en stå en de punkt på agen dan. Kon cern led ning en 
be hand lar såväl kon cer nö ver gri pan de frå gor som frå gor som berör en skil da 
af färs om rå den. Dunis Group Con trol ler har en punkt på varje möte för 
att pre sen te ra och gå ige nom må na dens för sälj ning och re sul tat för 
re spek ti ve af färs om rå de, pro duk tion, lo gistik och cen tra la funk tio ner.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Rikt lin jer för er sätt ning till verk stäl lan de di rek tö ren samt öv ri ga med-
lem mar i led nings grup pen an togs av års stäm man den 8 maj 2018 och 
gäl ler fram till nästa års stäm ma. För slag på rikt lin jer till års stäm man 
2019 är i all vä sent lig het över ens stäm man de med de rikt lin jer som gäll de 
2018. Er sätt ning en ska vara mark nads mäs sig och ut gö ras av fast och 
rör lig lön, öv ri ga för må ner samt pen sion. Den rör li ga lönen ska ald rig 
kunna över sti ga den fasta lönen.

Nedanstå en de ta bell visar på den to ta la brut to er sätt ning en till led nings-
grup pen, in klu si ve grund lö ner, rör li ga er sätt ning ar, pen sions be tal ning ar 
samt öv ri ga för må ner. Johan Sun de lin er höll en årlig brut to lön om  
4 066 663  SEK och har möj lig het att uppnå en bonus mot sva ran de högst 
75 % av sin år li ga grund lön ba se rad på för kon cer nen i för väg be stäm da 
mål sätt ning ar. Han har dess utom rätt till vissa andra an ställ nings för må ner 
såsom tjäns te bil. Båda par ter har rätt att säga upp av ta let genom skrift lig 
upp säg ning med sex må na ders upp säg nings tid. Vid upp säg ning från 
bo la gets sida, för u tom på grund av för sum lig het, har han rätt till tolv 
må nads lö ner.

Den verk stäl lan de di rek tö ren om fat tas av Dunis pen sions po li cy för 
tjäns te män med be fatt ning inom led nings grup pen, med tilläg get att 
på den pen sions grun dan de in koms ten ut ö ver 7,5 in komst bas belopp 
be ta lar Duni 35 % till den al ter na ti va ITP- lösningen. Som pen sions-
grun dan de in komst räk nas även ett treårs snitt av ut be tald bonus. Den 
verk stäl lan de di rek tö rens pen sions ål der är 65 år. Pen sions kost na den 
mot sva rar kost na der för av gifts be stäm da pen sions pla ner. Av sätt ning en 
till tjäns te pen sion är fullt av drags gill för Duni. Det finns inga andra 
ute stå en de pen sions för plik tel ser till den verk stäl lan de di rek tö ren.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2018, MSEK  Grundlön Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Verkställande direktören – Johan Sundelin 4,1 – 0,1 1,4 5,6

Andra ledande befattningshavare 13,3 0,4 0,8 4,5 19,0
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Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och 
Svensk kod för bolagsstyrning. Det innebär bland annat att övervaka 
Dunis finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna 
kontroll och riskbedömning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att 
ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella 
rapporteringen i form av årsredovisning och delårsrapporter som Duni 
publicerar varje år samt att den finansiella rapporteringen upprättas i 
överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och andra 
krav för noterade bolag. Intern kontroll syftar även till att säkerställa hög 
kvalitet i den finansiella rapporteringen till företagsledning och styrelse 
så att beslut fattas på rätt grunder och att uppsatta principer och 
riktlinjer följs.

För att beskriva den interna kontrollen avseende finansiell rapportering 
utgår Duni från de områden som utgör grunden för den interna kontrollen 
enligt det ramverk som utfärdats av COSO ”Internal Control – Integrated 
Framework” det vill säga områdena: kontrollmiljö, riskbedömning och 
kontrollstruktur, information och kommunikation samt uppföljning.

Dunis ledning, med stöd av revisionsutskottet, arbetar med risk-
mappning i enlighet med COSO 2013 och de 17 grundläggande princi-
perna. Duni väljer dock att beskriva den interna kontrollen i förhållande 
till COSO- ramverket av 1992 års utgåva.

KONTROLLMILJÖ
Styrelsens arbetsordning samt de instruktioner styrelsen upprättat för 
verkställande direktörens och styrelseutskottens arbete definierar 
tydligt fördelningen av ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa 
effektiv hantering av risker i affärsverksamheten. Duni har inrättat ett 
revisionsutskott för att granska de instruktioner och rutiner som används 
i den finansiella rapporteringsprocessen såväl som redovisningsprinciper 
och förändringar av dessa. Koncernledningen rapporterar enligt fast-
lagda rutiner månatligen till styrelsen. Interna styrinstrument för den 
finansiella rapporteringen utgörs framför allt av finanspolicy, kommu-
nikationspolicy och koncernens finansmanual som definierar redovis-
nings-  och rapporteringsregler.

Vidare har koncernledningen formulerat sin syn på hur verksamheten 
ska bedrivas i en affärsetisk policy vilken årligen revideras av styrelsen. 
Duni har ett oberoende whistleblowersystem dit Dunianställda eller 
andra externa parter kan skriva om erfarna eller iakttagna oegentligheter 
hos ledande befattningshavare. Det är frivilligt att vara anonym och 
mottagare av informationen är revisionsutskottets ordförande samt 
Dunis CFO och HR- direktör.

RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLSTRUKTUR
Väsentliga risker för verksamheten analyseras av styrelsen som en del 
i den finansiella rapporteringen. Därutöver bereder koncernledningen 
till revisionsutskottet en övergripande riskanalys av resultat-  och balans-
räkningar samt de faktorer som påverkar dessa. Riskområden doku-
menteras och bedöms utifrån sannolikhet och påverkan. Baserat på 
detta utformas kontrollprocesser för att säkerställa hög kvalitet i den 
finansiella rapporteringen. Riskområdena utvärderas minst en gång 
per år i revisionsutskottet.

Organisationsstrukturen tillsammans med ansvarsfördelning och 
attestordning är tydligt beskriven och kommunicerad genom instruk-
tioner och policies. Verksamheten är organiserad i affärsområden med 
resultatansvar. Revisionsutskottet kommunicerar kontinuerligt med 
revisorerna för att utvärdera och förbättra den interna kontrollen. Duni 
har etablerat ett redovisningscenter för de europeiska länderna inom 
Duni. Redovisningscentrat tillhandahåller fristående redovisnings-
tjänster till verksamheten. Dess ansvarige chef rapporterar direkt till 
koncernens finansdirektör.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN 
FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information, både externt och internt, styrs genom Dunis kommunika-
tions-  och IR- policy samt insiderpolicy med riktlinjer. Här behandlas ansvar, 
rutiner och regler. Dessa utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att 
information till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i enlighet med 
börsreglerna. Finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovis-
ningar och väsentliga händelser publiceras genom pressreleaser samt 
på Dunis hemsida. Möten med finansanalytiker arrangeras regelbundet 
i samband med publicering av kvartalsrapporter. Internt inom Duni är 
intranätet den huvudsakliga informationskällan. Redovisningsmanualer 
och instruktioner för finansiell rapportering finns tillgängliga på intranätet 
och dessa uppdateras regelbundet med hänsyn till förändringar i IFRS 
och andra rekommendationer.

UPPFÖLJNING
Styrelsen och revisionsutskottet granskar alla externa finansiella rapporter 
innan de formellt godkänns av styrelsen. Revisionsutskottet får löpande 
avrapportering från revisorerna om den interna kontrollen och följer upp 
väsentliga frågor. Styrelsen får månatligen en skriftlig rapport som 
behandlar försäljning, operativt resultat, marknadsutveckling samt annan 
väsentlig information om verksamheten och har även genomgång av 
aktuella finansiella rapporter som en stående punkt på alla samman-
träden. Koncernledningen analyserar månadsvis den finansiella ut-
vecklingen inom koncernens affärsområden. Generellt på alla nivåer i 
organisationen sker löpande uppföljning genom jämförelser mot före-
gående år, budget och planer samt genom utvärdering av nyckeltal.

UTTALANDE OM INTERNREVISION
Duni har inte funnit behov för en formell internrevisionsavdelning. Duni 
har ett redovisningscenter i Poznan, i Polen, som fungerar som en 
centraliserad ekonomifunktion och som utför redovisningsservice till 
alla dotterbolag i Europa förutom Ryssland, Paper+Design och Biopac 
UK Ltd. Redovisningscentrat tillsammans med finansavdelningen på 
huvudkontoret fungerar som konsulter till alla länder i koncernen som 
inte ingår i centrat. Redovisningscentrat arbetar utifrån standardiserade 
processer och rutiner och är ett fristående bolag från den operativa 
verksamheten, rapporterande direkt till finansdirektören. De utför även 
uppdrag till externa kunder, liknande det uppdrag de utför till Duni. Denna 
centraliserade och oberoende process för redovisning och finansiell 
rapportering bedöms utgöra en plattform för god intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen. Dunis finansavdelning genomför även 
visst internrevisions arbete i form av bland annat utförda kontroller på 
dotterbolagen.
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Dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman samt två 
arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. 
Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om Bolagets affärsin-
riktning, Bolagets resurser och kapitalstruktur samt Bolagets organisation 
och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess 
nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv 
ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter.

STYRELSE

ALEX MYERS     Född 1963

Senior industriell rådgivare, Advent International Styrelseordförande, NoseOption AB.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD och koncernchef Getinge AB. VD och koncernchef för 
Hilding Anders Group. VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group. 
Senior Vice President, Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av 
ledningsgruppen Carlsberg Breweries. Vice President Marketing & Innovation och 
medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks). Flera mellanchefspositioner 
inom Unilever i Sverige och Tyskland.

UTBILDNING: Fil kand i Organizational Behavior, Yale University, USA.

Invald 2013

AKTIER I DUNI: 2 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

MAGNUS YNGEN     Född 1958

Ordförande sedan 2016. 

Styrelseordförande Fractal Design AB och Välinge Group AB.

Vice ordförande Intrum AB.

Styrelseledamot Dometic AB.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD och koncernchef i Camfil.  
VD och koncernchef Dometic. VD och koncernchef Husqvarna. Vice VD Electrolux

UTBILDNING: Civilingenjör och teknologie licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm.

Invald 2008

AKTIER I DUNI: 6 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

PAULINE LINDWALL  Född 1961

Styrelseledamot i McKesson Europe AG och Swedish Match AB.

ARBETSLIVSERFARENHET: Kategoridirektör för Kaffe för Frankrike och södra Europa 
inom Kraft/Mondelez i Schweiz.

Flera års erfarenhet från olika chefspositioner inom Nestlékoncernen både i Asien och i 
Europa såsom Country Business Manager Nestlé Nutrition i Tyskland och Indonesien.

UTBILDNING: Civilekonom, Växjö Universitet.

Invald 2014

AKTIER I DUNI: 1 000

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.
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DAVID GREEN      Född 1978

Ar bets ta gar re pre sen tant för LO/Pap pers.

An ställd som Ma ski no pe ra tör på TM3 vid Rex cell Tis sue & Air laid AB.

In vald 2018

AKTIER I DUNI: 0

Ej obe ro en de i för hål lan de till bo la get

PIA RUDENGREN    Född 1965

Styrelseordförande i Social Initiative AB.

Styrelseledamot i KappAhl AB, Boliden AB, AcadeMedia AB och Tikkurila Oyj.

ARBETSLIVSERFARENHET: Heltidsarbetande styrelseledamot. Vice VD W Capital 
Management AB. CFO och medlem i ledningsgruppen i Investor AB.

UTBILDNING: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Invald 2007

AKTIER I DUNI: 1 200

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

JOHAN ANDERSSON    Född 1978

VD och koncernchef samt styrelseledamot för Mellby Gård AB samt ett antal 
styrelseuppdrag inom Mellby Gård- koncernen.

ARBETSLIVSERFARENHET: Tidigare VD för Smarteyes International AB.  
Dessförinnan anställd på EQT Partners AB.

UTBILDNING: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola och en MBA- examen  
från INSEAD.

Invald 2016

AKTIER I DUNI: Innehar via Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 aktier.

Oberoende av bolaget, bolagsledningen men inte av Dunis större ägare.

PER-ÅKE HALVORDSSON     Född 1959

Arbetstagarrepresentant för PTK.

Anställd som  Organisations-/Ledningsresurs vid Rexcell Tissue & Airlaid AB.

Bolagsstyrelseutbildning PTK.

Invald 2005

AKTIER I DUNI: 0

Ej oberoende i förhållande till bolaget.




