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duni Årsredovisning 2009

Bolagsstyrningsrapport för Duni AB (publ)
duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan 
den 14 november 2007 är noterat på nAsdAQ oMX i 
stockholm. styrningen av duni sker via bolagsstämma, 
styrelsen och verkställande direktören samt koncern
ledningen i duni i enlighet med bland annat Aktiebo
lagslagen, bolagsordningen och styrelsens och verk
ställande direktörens arbetsordning. Med hänsyn till 
dunis koncernstruktur är sammansättningen av sty
relser i operativa dotterbolag, ofta med representanter 
från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen 
av duni.

duni tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. 
denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den 
formella årsredovisningen och är inte till någon del 
granskad av bolagets revisorer.

svensK Kod för BolagsstyrnIng
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas 
av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är upptagna 
till handel på en reglerad marknad i sverige. duni har 
gentemot nAsdAQ oMX stockholm förpliktigat sig 
att iaktta Koden. Koden bygger på principen ”följ eller 
förklara”, vilket innebär att ett företag som tillämpar 
Koden kan avvika från dess bestämmelser under förut
sättning att varje avvikelse kan förklaras på ett tillfreds
ställande sätt.

duni tillämpar Koden med en avvikelse. Avvikelsen 
består i att styrelsens ordförande Anders Bülow också 
är ordförande i dunis valberedning. dunis större aktie
ägare har förklarat att bakgrunden till avvikelsen är att 
styrelsens ordförande Anders Bülow är mycket lämpad 
att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för 
att uppnå bästa resultat för dunis aktieägare.

i enlighet med Koden ska bolaget bland annat ha en 
valberedning, ett revisionsutskott och ett ersättnings
utskott. i Koden anges hur dessa utskott ska vara sam
mansatta.

BolagsordnIng
Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och inne
håller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläg
gande natur för bolaget. den fullständiga bolagsordning
en finns tillgänglig på Dunis hemsida, www.duni.se .

dunis bolagsordning anger bland annat att styrel
sens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden in
till dess nästa årsstämma hållits. samtliga aktier i duni 
har samma röststyrka.

BolagsstäMMa
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där 
aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta i 
centrala frågor, såsom fastställande av resultat och ba
lansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvars
frihet för styrelseledamöterna och verkställande direk
tören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till 
styrelse och revisorer.

Kallelse till årsstämma i duni ska, enligt Aktiebo
lagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annon
sering i Post och inrikes Tidningar samt i svenska dag

bladet. duni har även valt att publicera annonseringen 
på bolagets webbsida samt att annonsera i sydsvenska 
dagbladet. För att få delta i stämman ska aktieägare 
anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kal
lelsen.

Årsstämma 2009
Årsstämma för aktieägarna i duni hölls 6 maj 2009 i 
Malmö.

Årsstämma 2010
nästa årsstämma för aktieägarna i duni hålls den 5 maj 
2010 klockan 15.00 på Skånes Dansteater (Östra Varvs
gatan 13 A) i Malmö.

Valberedning
styrelsens ordförande sammankallar en valberedning. 
valberedningen är ett aktieägarutskott som har ansvar 
för att nominera de personer som, vid årsstämman, 
skall föreslås för inval i dunis styrelse.

valberedningen lämnar förslag till styrelseordfö
rande och övriga styrelseledamöter. den tar också fram 
förslag avseende styrelsearvode inklusive fördelning 
mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt 
ersättning för kommittéarbete. dessa förslag presente
ras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan 
inför årsstämman.

Avsikten är att valberedningen ska vara sammansatt 
av representanter för minst tre av dunis största ägare. i 
dunis valberedning ingår följande medlemmar:

    Ägarandel 
namn representerar 20091231

Anders Bülow (ordförande)  Mellby Gård Investerings AB   
rune Andersson  Mellby gård investerings AB  29,99%
Bernard r. Horn Jr  Polaris Capital Management, LLC  12,19%
göran espelund  Lannebo Fonder  6,17%

totalt    48,35%

styrelsen
styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta be
slutande organ. styrelsens övergripande uppgift är att 
besluta om bolagets affärsinriktning, bolagets resurser 
och kapitalstruktur samt bolagets organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. i styrelsens 
allmänna åtaganden ligger även att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation samt att godkänna bola
gets affärsplan. i det allmänna åtagandet ligger att det 
är styrelsen som beslutar i övergripande frågor som till 
exempel bolagets strategi, förvärv, större investeringar, 
avyttringar, avgivande av årsredovisning och delårsrap
port. styrelsen utser den verkställande direktören som 
ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med 
styrelsens anvisningar.

styrelsens ledaMöter
styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för ti
den intill dess nästa årsstämma hållits. styrelsen skall, 
enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst tolv 
ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbets
tagarrepresentanter.
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dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstäm
man 6 maj 2009 och två arbetstagarrepresentanter med 
en suppleant. dunis verkställande direktör ingår inte i 
styrelsen men deltar liksom finansdirektören som regel 
vid styrelsemötena som föredragande. styrelsens ordfö
rande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

styrelsens medlemmar presenteras närmare i av
snittet ”styrelse” .

styrelsens arBete
dunis styrelse följer en skriftlig instruktion, styrelsens 
arbetsordning, som årligen fastställs på det konstitu
erande styrelsemötet. Arbetsordningen anger hur arbe
tet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens 
ledamöter, och hur ofta styrelsen skall sammanträda. 
vidare reglerar arbetsordningen, i en instruktion till 
den verkställande direktören, styrelsens åligganden, be
slutsförhet, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören med mera. styrelsen har 
också inom sig upprättat två utskott, revisionsutskot
tet och ersättningsutskottet, dessa beskrivs närmare 
nedan.

styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad 
årsplan. utöver dessa möten kan ytterligare möten ar
rangeras vid händelser av osedvanlig vikt. styrelsen 
hade totalt tio protokollförda styrelsemöten under rä
kenskapsåret 2009. Möten har hållits i samband med 
fastställande av koncernens årsredovisning, delårsrap
porter, bokslutskommuniké, budget och strategi.

styrelseordföranden och verkställande direktören 
har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring 
förvaltningen av bolaget. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören regleras 
som ovan nämnts i styrelsens arbetsordning och i en 
instruktion för verkställande direktören. verkställande 
direktören är ansvarig för genomförande av affärspla
nen samt den löpande förvaltningen av bolagets ange
lägenheter liksom den dagliga verksamheten i bolaget. 

detta innebär att verkställande direktören dessutom 
får vidta åtgärd utan styrelsens bemyndigande som, 
med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets 
verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor 
betydelse för bolagets verksamhet förutsatt att beslut av 
styrelsen inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för 
bolaget. i sådana fall ska styrelsen snarast möjligt infor
meras om eventuella åtgärder som vidtagits. instruktio
nen till verkställande direktören reglerar även dennes 
ansvar för rapportering till styrelsen.

styrelsen erhåller månatligen skriftlig information i 
form av en månadsrapport innehållande uppföljning av 
bolagets försäljning, operativt resultat och rörelsekapi
talets utveckling. vidare innehåller materialet verkstäl
lande direktörens och finansdirektörens kommentarer, 
exempelvis korta kommentarer om de olika markna
derna. de månader då styrelsemöte hålls är månadsrap
porten mer omfattande och inkluderar även bland annat 
balansräkning och kassaflöde.

en gång per år utvärderar hela styrelsen de ledande 
befattningshavarna enligt ett systematiskt förfarande. 
i detta sammanhang utgör ledande befattningshavare 
även vissa underchefer, det vill säga en bredare grupp av 
anställda än vad som på andra ställen i denna årsredo
visning definieras som ledande befattningshavare. Led
ningsgruppen presenteras närmare i avsnittet ”Ledning”.

Huvudägare, styrelsemedlemmar och verkställande 
direktör genomför årligen en detaljerad utvärdering 
av styrelsen utifrån den fastställda arbetsordningen. 
utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sam
mansättning, individuella styrelsemedlemmar samt 
styrelsens arbete och rutiner.

”Koden” innehåller regler avseende styrelseledamö
ternas oberoende och uppställer krav på att majoriteten 
av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållan
de till bolaget och bolagsledningen. en styrelseledamot 
anses inte vara oberoende i ett antal situationer, bland 
annat om styrelseledamoten

Bolagsstyrning
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(i)   är verkställande direktör eller under de senaste fem 
åren har varit verkställande direktör i bolaget,

(ii)   erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjäns
ter utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett 
närstående företag eller från någon person i bolags
ledningen,

(iii)   har eller under det senaste året har haft omfattande 
affärsförbindelser eller andra omfattande ekono
miska mellanhavanden med bolaget eller ett närstå
ende företag eller

(iv)   har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år.

Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även 
vara oberoende i förhållande till alla aktieägare som 
kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rös
terna i bolaget. Högst en person från bolagsledningen 
får vara ledamot av styrelsen.

Styrelsens närvaro
    styrelse revisions ersättnings 
 Funktion  oberoende1 möte5 utskott  utskott

Anders  
Bülow  ordförande  2  10 av 10  8 av 8  4 av 4
Peter  
nilsson  ordförande  3 3 av 3  –  1 av 1
Harry  
Klagsbrun  Ledamot  4 2 av 3  4 av 4  1 av 1
Pia  
rudengren  Ledamot  x  10 av 10  8 av 8  –
sanna  
suvanto 
Harsaae  Ledamot  x  10 av 10  4 av 4  1 av 1
Magnus  
Yngen  Ledamot  x  8 av 10  –  3 av 4
Tomas  
gustafsson  Ledamot  x  6 av 7  –  2 av 3
PerÅke  Arbetstagar 
Halvordsson  representant  3 10 av 10  –  –
göran  Arbetstagar 
Andreasson  representant  3  9 av 10  –  –
inge  Arbetstagar 
Larsson  representant  3  10 av 10  –  –

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.

2) Ej oberoende (i förhållande till Dunis större aktieägare).

3) Ej oberoende (i förhållande till Duni).

4)  Var ej oberoende i förhållande till Dunis största aktieägare fram till och med 2008-
0827, då eQT Partners avyttrade hela sitt aktieinnehav i duni.

5)  Peter Nilsson och Harry Klagsbrun avgick och Tomas Gustafsson tillträdde vid bo
lagsstämman den 6 maj 2009.

styrelsens utsKott
ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till 
dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstäm
man antagna riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare samt förhandlar med verkställande 
direktören om dennes ersättning. revisionsutskottet 
bereder styrelsens arbete med att granska rutiner för 
koncernens riskhantering, styrning och kontroll, finan
siell rapportering och skattesituation. revisionsutskot
tet har för detta arbete löpande kontakter med finansdi
rektören samt revisorerna.

ersättnIngsutsKott
ersättningsutskottet består av tre medlemmar: Magnus 
Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gus
tafsson. styrelsens ordförande kan vara ordförande i 

utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet skall 
vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. ersättningsutskottet och dess ordförande skall 
utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och 
bestå av minst två av dunis styrelseledamöter, varav en 
skall vara dunis styrelseordförande. ersättningsutskot
tet skall sammanträda minst tre gånger om året. dunis 
verkställande direktör skall delta i ersättningsutskottets 
möten förutom då frågor om ersättning till verkstäl
lande direktören behandlas.

dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbe
reda frågor rörande ersättningar och andra förmåner 
för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av dunis sty
relse. ersättningsutskottet deltar också i förberedandet 
av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade 
incitamentsprogram inom duni.

revIsIonsutsKott
duni har ett revisionsutskott bestående av tre medlem
mar: Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och 
sanna suvantoHarsaae. revisionsutskottet och dess 
ordförande skall utses årligen vid det konstituerande 
styrelsemötet och bestå av minst tre av dunis styrel
seledamöter. utskottets sekreterare skall vara dunis 
koncernredovisningschef. Majoriteten av ledamöterna 
i revisionsutskottet skall vara oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av 
revisionsutskottet skall vara oberoende i förhållande 
till bolagets större aktieägare. eventuella styrelseleda
möter som också ingår i bolagets ledning får inte ingå 
i revisionsutskottet. en ledamot av utskottet måste ha 
kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision 
och/eller riskhantering i sådan utsträckning att ledamo
ten kan utföra de uppgifter som ålagts utskottet. dunis 
styrelse väljer ordföranden i utskottet. Bolagets revi
sionsutskott sammanträder minst tre gånger per år.

dunis revisionsutskott är ansvarigt för att kvalitets
säkra bolagets finansiella och rörelsemässiga rapporte
ring. revisionsutskottet utvärderar också dunis proces
ser för intern kontroll och hanteringen av finansiella och 
rörelsemässiga risker.

utskottet möter fortlöpande bolagets revisorer i syfte 
att informera sig om den externa revisionens inriktning 
och omfattning samt för att utvärdera de externa revi
sorernas arbete. utvärderingen innefattar även omfatt
ningen av revisorernas eventuella ickerevisionsrelate
rade arbete för duni. vid förberedandet av förslag till 
valet av revisorer och till ersättning för revisionsarbetet 
biträder revisionsutskottet valberedningen.

verKställande dIreKtör
verkställande direktör för duni är Fredrik von oelreich 
(1961), civilekonom. Styrelsen har fastställt en instruktion 
för verkställande direktörens arbete och roll. verkställan
de direktören har ansvaret för den löpande förvaltningen 
av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer. 
Fredrik von oelreich har per 20091231, 205 000 stycken 
aktier i duni AB. ingen närstående till verkställande direk
tören har något väsentligt aktieinnehav i duni AB. Fredrik 
von oelreich har inget delägarskap i företag som duni har 
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betydande affärsförbindelser med och inga väsentliga upp
drag utanför duni. Fler uppgifter om den verkställande 
direktören finns i Not 13 i årsredovisningen.

ersättnIng tIll styrelse
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive 
dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman.

i enlighet med beslut fattat på årsstämman den 6 maj 
2009 bestämdes årsarvodet till totalt 1,5 MseK, varav 
till styrelseordförande 0,5 MseK. därutöver besluta
des om arvode för utskottsarbete om totalt 0,3 MseK. 
ersättningen fördelar sig mellan styrelsens ledamöter 
enligt nedan tabell.

Styrelsens ersättning för perioden maj 2009 – april 2010
seK  styrelse revisions ersättnings 
 möte  utskott  utskott  summa

Anders Bülow  500 000  50 000  25 000  575 000
Pia rudengren  250 000  100 000  –  350 000
sanna suvantoHarsaae  250 000  50 000  –  300 000
Magnus Yngen  250 000  –  50 000  300 000
Tomas gustafsson  250 000  –  25 000  275 000
PerÅke Halvordsson  –  –  –  –
göran Andreasson  –  –  –  –
inge Larsson  –  –  –  –

  1 500 000  200 000  100 000  1 800 000

ersättnIng tIll ledande 
BefattnIngshavare
ersättningen till verkställande direktören samt övriga 
medlemmar i ledningsgruppen skall, enligt riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare antagna 
av årsstämman 6 maj 2009, vara marknadsmässig och 
utgöras av fast och rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat 
incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. 
den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta 
lönen. För närvarande finns inget långsiktigt incita
mentsprogram.

   rörlig Övriga Pensions 
2009, MseK  grundlön ersättning  förmåner  kostnad  summa

verkställande direktören   
Fredrik von oelreich  4,2  2,1  0,1  1,4  7,8
Andra ledande  
befattningshavare  10,5  3,7  0,4  2,9  17,4

  14,7  5,8  0,5  4,3  25,3

ovanstående tabell visar på den totala utbetalda brut
toersättningen till ledningsgruppen, inklusive grund
löner, rörliga ersättningar, pensionsbetalningar samt 
övriga förmåner.

dunis verkställande direktör Fredrik von oelreich 
erhåller en årlig bruttolön om 598 740 CHF och har 
möjlighet att uppnå en bonus motsvarande högst 50% av 
hans årliga grundlön baserad på för koncernen i förväg 
bestämda målsättningar. Han ska dessutom ha rätt till 
vissa andra anställningsförmåner såsom bilersättning. 
Både duni och von oelreich själv har rätt att säga upp 
avtalet genom skriftlig uppsägning med sex månaders 
uppsägningstid. vid uppsägning från bolagets sida, 
förutom på grund av försumlighet, har von oelreich 
rätt till tolv månadslöner. von oelreich deltar i ett bi
dragspensionsprogram till vilket duni ger årliga bidrag 
uppgående till ett belopp motsvarande 35% av hans 

årliga bruttolön fram till det att avtalet sägs upp. von 
oelreichs pensionsålder är 62 år.

duni har inte beviljat några lån, förlängt eller utfär
dat några garantier eller beviljat säkerheter till förmån 
för dunis styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
eller revisorer. ingen av styrelseledamöterna, de ledan
de befattningshavarna eller revisorerna har direkt eller 
indirekt genom ett till honom/henne närstående bolag 
ingått transaktioner med duni.

fInansIell rapporterIng
Bolaget har en informationspolicy enligt vilken bolaget 
ska offentliggöra kvartalsrapporter, en halvårsrapport, 
bokslutskommuniké samt årsredovisning. i samband 
med offentliggörandena av resultatrapporter kan bola
get komma att arrangera analytikerträffar och möten 
med media för diskussioner angående bolagets verk
samhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen 
bedömer och godkänner innehållet i den finansiella rap
porteringen utifrån månadsrapporter, ledningens redo
visning och diskussioner i samband med styrelsemöten 
samt revisorns uttalanden.

revIsIon
revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bok
föring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. det sker även en översiktlig granskning av 
dunis delårsrapport för tredje kvartalet. revisorn ska 
efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse 
till bolagsstämman. Årsstämman utser revisorer på 
fyra år. På en extra bolagsstämma den 28 augusti 2007 
valdes PricewaterhouseCoopers AB, med revisor Bo 
Hjalmarsson som huvudansvarig för fyra år framåt. Bo
lagets revisor granskar årsbokslut och årsredovisning 
samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att ut
tala sig om redovisningen samt styrelsens och verkstäl
lande direktörens förvaltning. granskning av årsbokslut 
och årsredovisning görs under månaderna januari och 
februari. vid sidan av duni har Bo Hjalmarsson inga 
uppdrag i bolag över vilka dunis större ägare, styrelse
ledamöter eller verkställande direktör har ett väsentligt 
inflytande. Bo Hjalmarsson är auktoriserad revisor och 
medlem av FAr srs. Arvode för övriga uppdrag till Pri
cewaterhouseCoopers AB förutom revisionsuppdraget 
uppgick under 2009 till sammanlagt 6,0 MseK.

Ersättning till revisionsbolag
 Koncernen  Moderbolaget
MseK 2009  2008  2009  2008

ersättning för revisionsuppdrag  4,8  4,7  1,8  1,8
ersättning för övriga konsultationer  7,1  7,9  2,2  4,3 

styrelsens BesKrIvnIng av Intern 
Kontroll avseende den fInansIella 
rapporterIngen för räKensKapsåret 2009
styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen 
och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kon
trollen. denna beskrivning har upprättats i enlighet 
med svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 10.5 och 
10.6, och är därmed avgränsad till intern kontroll avse
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ende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning 
utgör inte del av de formella årsredovisningshandling
arna och har inte granskats av bolagets revisor.

Systemet för intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen utgör en del av de övergripande affärs
processerna och är utformat för att säkerställa att de 
finansiella rapporterna upprättas i enlighet med lagar 
och rekommendationer.

system för intern kontroll beskrivs ofta utifrån ram
verket ”internal Control – integrated Framework” ut
färdat av Coso. duni har utgått ifrån de områden som 
utgör grunden för intern kontroll enligt detta ramverk: 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, in
formation och kommunikation samt uppföljning.

kontrollmiljö
styrelsens arbetsordning samt de instruktioner styrel
sen upprättat för verkställande direktörens och styrel
seutskottens arbete definierar tydligt fördelningen av 
ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa effektiv 
hantering av risker i affärsverksamheten. ett revisions
utskott har inrättats för att granska de instruktioner 
och rutiner som används i den finansiella rapporte
ringsprocessen såväl som redovisningsprinciper och 
förändringar av dessa. Koncernledningen rapporterar 
enligt fastlagda rutiner månatligen till styrelsen. vidare 
har koncernledningen formulerat sin syn på hur verk
samheten skall bedrivas i en affärsetisk policy.

Riskbedömning och kontrollstruktur
För verksamheten väsentliga risker analyseras av sty
relsen som en del i den finansiella rapporteringen. Där
utöver tillställer koncernledningen revisionsutskottet 
en övergripande riskanalys av resultat och balansräk
ningar samt de faktorer som påverkar dessa. riskområ
den dokumenteras och bedöms utifrån sannolikhet och 
påverkan. Baserat på detta utformas kontrollprocesser 
för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rappor
teringen.

organisationsstrukturen tillsammans med 
ansvarsfördelning och attestordning är tydligt be
skriven och kommunicerad genom instruktioner 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 en 
europeisk ekonomifunktion som fristående tillhanda
håller redovisningstjänster till verksamheten. denna 
funktion följer standardiserade processer och rutiner. 
den ansvarige chefen för ekonomifunktionen rapporte
rar till koncernens finansdirektör.

Information och kommunikation
information, både externt och internt, styrs genom 
duni ś kommunikations och irpolicy. ett särskilt 
avsnitt behandlar ansvar, rutiner och regler. Policyn 
utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att infor
mation till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i 
enlighet med börsreglerna. Finansiell information som 
kvartalsrapporter, årsredovisningar och väsentliga 

händelser publiceras genom pressreleaser och på före
tagets hemsida. Möten med finansanalytiker arrangeras 
regelbundet i samband med publicering av kvartalsrap
porter. internt i företaget är intranätet den huvudsak
liga informationskällan. redovisningsmanualer och in
struktioner för finansiell rapportering finns tillgängliga 
på intranätet och dessa uppdateras regelbundet med 
hänsyn till förändringar i iFrs och andra rekommen
dationer.

Uppföljning
Styrelsen och revisionsutskottet granskar alla finan
siella rapporter innan de formellt godkänns av styrel
sen. revisionsutskottet får löpande avrapportering från 
revisorn om den interna kontrollen och följer upp vä
sentliga frågor. styrelsen har genomgång av månatliga 
finansiella rapporter som en stående punkt på alla sam
manträden och koncernledningen analyserar månads
vis den finansiella utvecklingen inom affärsområdena. 
generellt på alla nivåer i organisationen sker löpande 
uppföljning genom jämförelser mot budget och planer 
samt genom utvärdering av nyckeltal.

Uttalande om internrevision
duni har inte funnit behov för en formell internrevi
sionsavdelning. den främsta anledningen är att den 
centraliserade europeiska ekonomifunktionen utför 
redovisningsservice till verksamheten utifrån standar
diserade processer och rutiner och är fristående från 
den operativa verksamheten, rapporterande direkt till 
finansdirektören. Denna centraliserade och oberoende 
process för redovisning och finansiell rapportering be
döms utgöra en plattform för god intern kontroll avse
ende den finansiella rapporteringen.
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styrelse

anders Bülow
Född 1953.
•  Ordförande sedan 2009.
•  VD för Mellby Gård Industri 

AB.
•  Fil kand i företagsekonomi 

vid stockholms universitet.
•  Invald 2008
•  Aktier i Duni 0 

tomas gustafsson
Född 1965.
•  Koncernchef för 2Entertain 

AB (publ).
•  Marknadsekonom.
•  Invald 2009
•  Aktier i Duni 1 400
•  Oberoende av bolaget, bolags

ledningen och dunis större 
ägare 

pia rudengren
Född 1965.
•  Styrelseledamot i BioPhausia 

AB, WeMind digital Psyko
logi AB, social initiative AB, 
Tikkurila oyj, swedbank AB, 
Metso oyj och rusForest AB.

•  Civilekonom Handelshögsko
lan, stockholm.

•  Invald 2007.
•  Aktier i Duni: 1 200
•  Oberoende av bolaget, bolags

ledningen och dunis större 
ägare 

sanna suvanto-harsaae
Född 1966.
•  Styrelseordförande i Baby

sam As och sunset Boulevard 
As.

•  Styrelseledamot i Jetpak AB, 
CandyKing AB, Paulig AB, 
symrise Ag och sats AB.

•  Företagsekonomiexamen 
Lunds universitet.

•  Invald 2004.
•  Aktier i Duni: 0
•  Oberoende av bolaget, bolags

ledningen och dunis större 
ägare 

Magnus yngen
Född 1958.
•  VD och koncernchef Hus

qvarna group.
•  Civilingenjör och teknologie 

licentiat vid Kungliga Teknis
ka Högskolan i stockholm.

•  Invald 2008
•  Aktier i Duni 0
•  Oberoende av bolaget, bolags

ledningen och dunis större 
ägare 

göran andreasson
Född 1947.
•  Arbetstagarrepresentant för 

SPIAF (Svenska Pappersindu
striarbetarförbundet).

•  Anställd som arbetsmiljö
ansvarig i rexcell Tissue & 
Airlaid AB.

•  Arbetstagarrepresentant i 
styrelsen i rexcell Tissue & 
Airlaid AB.

•  Styrelseordförande i Bengts
forshus AB och Majberget 
utveckling AB.

•  Styrelseledamot i Bengtsfors 
energi Handel AB, Bengtsfors 
energi nät AB och Bengtsfors 
Teknik AB.

•  Invald 2001
•  Aktier i Duni: 0

per-åke halvordsson
Född 1959.
 •  Arbetstagarrepresentant för 

PTK (Unionen).
•  Anställd som produktionsle

dare i rexcell Tissue & Airlaid 
AB.

•  Suppleant för arbetstagar
representanterna i styrelsen i 
rexcell Tissue & Airlaid AB.

•  Bolagsstyrelseutbildning 
PTK.

•  Invald 2005
•  Aktier i Duni: 0
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Koncernledning

fredrik von oelreich
Född 1961.
•  Verkställande direktör
•  Civilekonom
•  Engagerad sedan 2005
•  Aktier: 205 000 

Mats lindroth
Född 1960.
•  Finansdirektör
•  Civilekonom
•  Anställd sedan 1987
•  Aktier: 22 018 

Øyvind førland
Född 1962.
•  Marknadsdirektör
•  Civilekonom
•  Anställd sedan 1987
•  Aktier: 22 018 

leendert amersfoort
Född 1958.
•  Försäljningsdirektör för 

Professional nordic, West & 
south

•  Examen i marknadsföring 
och företagsekonomi

•  Anställd sedan 1995
•  Aktier: 22 018 

patrik söderstjerna
Född 1964.
•  Verkställande direktör i Rex

cell Tissue & Airlaid AB
•  Civilingenjör
•  Anställd sedan 2007
•  Aktier: 16 000 

Manfred Meuser
Född 1948.
•  Försäljningsdirektör för Pro

fessional Central & east
•  Utbildning i industriell eko

nomi
•  Anställd sedan 1971
•  Aktier: 22 018 

Ketil årdal
Född 1970.
•  Försäljningsdirektör för 

retail
•  Diplomerad ekonom
•  Anställd sedan 2005
•  Aktier: 1 818 

dr ulfert rott
Född 1960.
•  Konverterings- och logistik

direktör
•  Doktor i maskinteknik och 

civilekonom
•  Anställd sedan 2004
•  Aktier: 22 018 




