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EOLUS VIND AB (PUBL)
Eolus Vind AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 2 februari 
2015 är noterat på NASDAQ i Stockholm. Eolus styrning sker via bolags-
stämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlig-
het med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens- 
och verkställande direktörens arbetsordning. Representanter från 
ledningen i Eoluskoncernen ingår därutöver i dotterbolagens styrelser. 
  Eolus 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 mark-
nad i Sverige. 
  Det har såvitt Eolus känner till inte skett några överträdelser under det 
senaste räkenskapsåret av regelverket vid den börs bolagets aktier eller 
depåbevis är upptagna till handel vid eller av god sed på aktiemarknaden 
enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller uttalande av  
Aktiemarknadsnämnden.

BOLAGSORDNING
Nuvarande bolagsordning fastställdes vid årsstämman den 26 januari 
2013. Den anger bland annat att styrelsens säte ska vara i Hässleholm, att 
styrelsens ledamöter årligen väljs av årsstämman för tiden intill dess nästa 
årsstämma hållits samt att en A-aktie ger en röst och att en B-aktie ger 
1/10-röst. Den fullständiga bolagsordningen finns tillgänglig på Eolus  
hemsida, www.eolusvind.com.

BOLAGSSTÄMMA
På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat 
fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets 
resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.
  Kallelse till årsstämma i Eolus ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
  Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på Eolus hemsida. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 
För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen.

ÅRSSTÄMMA 2015
Eolus årsstämma 2015 ägde rum lördagen 24 januari i Hässleholm.  
Vid stämman var 97 aktieägare närvarande, personligen eller genom om-
bud, dessa representerade 39,3 % av rösterna. Till stämmans ordförande 
valdes bolagsjurist Karl Olsson. Närvarande styrelseledamöter var 
Hans-Göran Stennert, Niclas Eriksson, Jan Bengtsson, Sigrun Hjelmquist, 
Fredrik Daveby och Bengt Simmingsköld, frånvarande var Tord  
Johansson. Närvarande var också medlemmar ur koncernledningen  
och bolagets revisor. Protokollet finns tillgängligt på Eolus hemsida,  
www.eolusvind.com. Alla beslut som fattades var i enlighet med val- 
beredningens och styrelsens förslag.  

Några av de beslut som stämman fattade var:
• Utdelning om 1,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013/2014.
• Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
• Omval av styrelseledamöterna Hans-Göran Stennert, Niclas Eriksson,  

Jan Bengtsson, Sigrun Hjelmquist, Tord Johansson, Fredrik Daveby och  
Bengt Simmingsköld.

• Omval av Hans-Göran Stennert till styrelsens ordförande.
• Nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med Eva Carlsvi 

som huvudansvarig revisor.
• Arvode till styrelsens ordförande, ledamöterna och revisor. 
• Regler för valberedningens tillsättande och arbete.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2015
Extra bolagsstämma ägde rum den 2 juni 2015 och omfattade extra utdel-
ning som genomfördes genom (i) en split av Eolus aktie 2:1, (ii) en fonde-
mission för att säkerställa att Eolus aktiekapital inte minskar som en följd 
av inlösen samt (iii) minskning av Eolus aktiekapital för återbetalning till ak-
tieägarna. Eolus bundna egna kapital eller dess aktiekapital är oförändrat 
efter att åtgärderna har genomförts.

ÅRSSTÄMMA 2016
Nästa årsstämma för aktieägarna i Eolus kommer att hållas lördagen den 
30 januari 2016 klockan 15.30 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm. Mer 
information om årsstämman, anmälan etc finns på Eolus hemsida. 
 
VALBEREDNING
Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för 
inval i Eolus styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvo-
den, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt er-
sättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid årsstämman 
samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman.  
  Valberedningen ska vara sammansatt av styrelsens ordförande och  
representanter för Eolus röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj. 
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, presenterade valberedning-
ens sammansättning den 9 juli 2015. 

Valberedningen består av följande medlemmar:
Namn Representerar Ägarandel per 2015-05-31
Hans-Göran Stennert I egenskap av styrelseordförande
Ingvar Svantesson Domneåns Kraftaktiebolag 15,3 procent
Hans Gydell (ordförande) Hans-Göran Stennert 11,8 procent
Hans Johansson Åke Johansson 6,4 procent 

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2016.  
Arbetet i valberedningen börjar med att ledamöterna tar del av den  
styrelseutvärderingen som genomförts under året. Valberedningens slut-
sats är att arbetet i styrelsen har fungerat väl under året. Valberedningen 
konstaterar att en person inte står till förfogande för omval och att en plats 
är vakant i styrelsen. I övrigt anser valberedningen att styrelsen utgörs av 
en bra och relevant mix av kompetens och erfarenhet. 

STYRELSEN OCH DESS ARBETE
Eolus styrelse beslutar om bolagets affärsinriktning, strategi, affärsplan, 
resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar och 
försäljningar, årsredovisning och delårsrapporter samt andra övergripande 
frågor av strategisk natur. Styrelsen utser även den verkställande direktö-
ren som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens 
anvisningar.

STYRELSENS LEDAMÖTER
Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman fram till nästa årsstäm-
ma. Styrelsen ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst fyra och högst 
tio ordinarie ledamöter och högst sex suppleanter.
  Från årsstämman den 24 januari 2015 bestod styrelsen av sju leda-
möter. För presentation av styrelsens ordförande och styrelseledamöterna 
se sidorna 76-77. Efter att Tord Johansson avlidit den 10 oktober 2015 
har styrelsen från detta datum bestått av sex ledamöter. Eolus verkställan-
de direktör ingår inte i styrelsen men deltar liksom CFO och bolagsjurist 
som regel vid styrelsemötena som föredragande.

STYRELSENS ARBETE
Eolus styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter bolags-
stämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordning. 
Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan sty-
relsens ledamöter, och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Vidare regle-
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rar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, en instruktion  
till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören med mera. 
  Styrelsen har också inom sig upprättat ett ersättningsutskott som  
består av tre medlemmar av styrelsen och revisionsutskott som består av 
hela styrelsen. 
  Styrelsen sammanträder efter en i förväg föreslagen årsplan, ytterliga-
re möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade 9 stycken protokollförda 
styrelsemöten under verksamhetsåret 2014/2015.
 
Bland annat har följande punkter varit med på agendan under 2014/2015:
• Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition 

och bokslutskommuniké.
• Årsredovisning samt förberedelse inför årsstämma.
• Uppföljning med ansvarig revisor om årets revision.
• Delårsrapporter.
• Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning.
• Antagande av ny affärsplan VÅ 16-18 samt budget VÅ16.
• Strategiska frågor och risker.

Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en 
löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Verkställande direktören, Per Wi-
talisson, är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga  verksamheten i bolaget. 
Styrelsen får inför styrelsemöten skriftlig information i form av en VD-rapport 
innehållande uppföljning av bolagets försäljning, operativt resultat, likviditets-
prognoser, ränte- och valutasäkringar, uppgift om orderstock, antal vind-
kraftverk under uppförande byggnation och antalet ”riskverk” (antal beställ-
da verk hos leverantör utan att det finns undertecknade kundkontrakt eller 
skriftliga kreditlöften), samt kommentarer om hur de olika marknaderna ut-
vecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen även ta del av balansräkning och 
kassaflöde. 
  Ordföranden redogör för styrelsen resultatet av den årliga utvärdering 
som genomförts av styrelsens arbete. Utvärderingen omfattar bland annat 
styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrelsens 
arbete och rutiner. 
  ”Koden” innehåller regler avseende styrelseledamöternas oberoende 
och uppställer krav på att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara obe-
roende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrel-
seledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning-
en ska även vara oberoende i förhållande till alla aktieägare som kontrollerar 
tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Eolus Vind AB. Högst en 
person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

STYRELSENS NÄRVARO UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014/2015

1 Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.
2 Ej oberoende (i förhållande till Eolus större aktieägare).

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet består av Hans-Göran Stennert, Sigrun Hjelmquist 
och Fredrik Daveby. Hans-Göran Stennert är utskottets ordförande.  

Ersättningsutskottets uppgifter är att:
• bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar 

och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att 
för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha-
vare som årsstämman ska besluta om,

• följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade pro-
gram för rörliga ersättningar för bolagsledningen,

• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande er-
sättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,

• tillse att bolagets revisor senast tre veckor före årsstämman lämnar 
skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har 
följts, samt

• utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i Svensk kod 
för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och föreskrifter.

Ersättningsutskottet har hållit ett protokollfört möte under 2014/2015 där 
samtliga ledamöter var närvarande. 

REVISIONSUTSKOTT
Bolaget har beslutat att styrelsen i sin helhet ska fullgöra utskottets  
uppgifter. 
 
De uppgifter styrelsen ska fullgöra i denna funktion är att:
• övervaka Bolagets finansiella rapportering och svara för beredningen av 

styrelsens arbete med kvalitetssäkringen av densamma,
• med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i 

Bolagets interna kontroll och riskhantering,
• granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid 

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster 
än revisionstjänster,

• biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans 
beslut om revisorsval samt arvodering av revisionsinsatsen, 

• fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om revisionens 
inriktning och omfattning samt diskutera synen på Bolagets risker,

• utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets valberedning eller i 
förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen, 
och

• utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag, Svensk kod 
för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta regler och föreskrifter.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör för Eolus är Per Witalisson (född 1971), civilekonom. 
Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens arbete 
och roll. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande förvaltning-
en av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer. För presentation 
av verkställande direktör se sidan 24. För ersättning till verkställande direk-
tör se not 6. 

KONCERNLEDNING
Per Witalisson leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd 
med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fyra personer. Under 
verksamhetsåret 2014/2015 har ledningen haft 14 möten i Hässleholm el-
ler Malmö. Stående punkter på agendan är: föregående mötes protokoll, 
rapport från operativa gruppen, ekonomi, projektering, etablering, försälj-
ning och marknad, drift, utlandsverksamheten, personal, arbetsmiljö och 
legala frågor.

REVISION
På bolagsstämman den 24 januari 2015 valdes PricewaterhouseCoopers 
AB (”PwC”), med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 
  Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets 
löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av års-

Funktion Ober-
oende1

Styrelse-
möte

Ersätt-
nings- 

utskott

Hans-Göran  
Stennert Ordförande 2 9 av 9 1 av 1

Fredrik Daveby Styrelseledamot X 8 av 9 1 av 1

Bengt Simmingsköld Styrelseledamot X 9 av 9

Sigrun Hjelmquist Styrelseledamot X 9 av 9 1 av 1

Jan Bengtsson Styrelseledamot X 9 av 9

Niclas Ericsson Styrelseledamot X 9 av 9

Tord Johansson Styrelseledamot X 8 av 9
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bokslut och årsredovisning görs under oktober och november. Därefter 
granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattnings-
havare följs. 

ERSÄTTNINGAR

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Eolus styrelseordföran-
de, beslutas av årsstämman. I enlighet med beslut fattat på årsstämman 
den 24 januari 2015 bestämdes årsarvodet till totalt 1 000 KSEK, varav till 
styrelseordföranden med 250 KSEK och till ledamöterna med 125 KSEK 
vardera. För ytterligare information kring ersättning till styrelsen se not 6.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ersättningen till verkställande direktören samt övriga medlemmar i led-
ningsgruppen (för närvarande vice VD, CFO och bolagsjurist) utgår enligt 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är antagna 
av årsstämman den 24 januari 2015 och gäller fram till nästa årsstämma. 
  Enligt riktlinjerna ska ledande befattningshavare erbjudas marknads-
mässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskil-
de befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kom-
petens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och 
pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke 
monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande 
befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till en må-
nadslön per år.
  Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller 
kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets 
långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda le-
dande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget 
ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, för-
värva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rör-
liga ersättning och då fortfarande äger. För ytterligare information kring er-
sättning till ledande befattningshavare se not 6.

ERSÄTTNING TILL REVISOR
Ersättning för revisionsuppdraget ersätts enligt räkning och under verk-
samhetsåret 2014/2015 uppgick detta till 475 KSEK. Arvode för övriga 
uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under verksamhets-
året 2014/2015 till sammanlagt 327 KSEK. För ytterligare information kring 
ersättning till revisor se not 7. 

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL  
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN  
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014/2015
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och Svensk 
kod för bolagsstyrning. Det innebär bland annat att övervaka Eolus finan-
siella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskbe-
dömning.
  Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge 
rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporte-
ringen i form av årsredovisning och delårsrapporter som Eolus publicerar 
varje år samt att den finansiella rapporteringen upprättas i överensstäm-
melse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och andra krav för note-
rade bolag. Intern kontroll syftar även till att säkerställa hög kvalitet i den 
finansiella rapporteringen till företagsledning och styrelse så att beslut fat-
tas på rätt grunder.
  För att beskriva den interna kontrollen avseende finansiell rapportering 
utgår Eolus 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 kon-
trollstruktur, information och kommunikation samt uppföljning. Eolus arbe-
tar för närvarande med en översyn av befintligt intern kontrollramverk för 
att säkerställa att det möter de uppdaterade specifikationerna i form av  
17 grundläggande principer i COSO 2013. Detta förväntas bli klart under 

2015. Beskrivning nedan avser därför Eolus interna kontrollsystem i förhål-
lande till COSO-ramverket av 1992 års utgåva.

KONTROLLMILJÖ
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets interna kontroll. Sty-
relsens arbetsordning samt de instruktioner styrelsen upprättat för verk-
ställande direktörens och styrelseutskottens arbete definierar tydligt fördel-
ningen av ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa effektiv hantering 
av risker i affärsverksamheten. Eolus har instruktioner och rutiner som an-
vänds i den finansiella rapporteringsprocessen såväl som redovisnings-
principer och förändringar av dessa. VD rapporterar rutinmässigt till  
styrelsen om verksamhetens och den finansiella utvecklingen inför varje 
styrelsemöte. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen ut-
görs framför allt av finans- och riskpolicy, informationspolicy och koncer-
nens ekonomihandbok som definierar redovisnings- och rapporterings- 
regler.

RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLSTRUKTUR
Väsentliga risker för verksamheten analyseras av styrelsen som en del i 
den finansiella rapporteringen. Riskområden dokumenteras utifrån sanno-
likhet och dess eventuella påverkan. Baserat på detta utformas kontroll-
processer för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen. 
Organisationsstrukturen tillsammans med ansvarsfördelning och attestord-
ning är tydligt beskriven och kommunicerad genom instruktioner. Verk-
samheten är organiserad i segment som följs upp. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
En ekonomihandbok med riktlinjer och instruktioner för den finansiella rap-
porteringen finns framtagen. Ekonomihandboken uppdateras löpande och 
förmedlas till berörda medarbetare inom Eolus. Inför varje kvartalsbokslut 
och årsbokslut förmedlas även specifika skriftliga instruktioner för att sä-
kerställa korrekt information i den externa rapporteringen. 
  Den externa kommunikationen styrs genom Eolus informationspolicy 
och kommunikationsplan, vilka behandlar ansvar, rutiner och regler. Poli-
cyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att information till aktiemark-
naden håller hög kvalitet och är i enlighet med börsreglerna. Finansiell in-
formation som kvartalsrapporter, årsredovisningar och väsentliga 
händelser publiceras genom pressreleaser samt på Eolus hemsida. Möten 
med finansanalytiker arrangeras regelbundet i samband med publicering 
av kvartalsrapporter. 

UPPFÖLJNING
Koncernledningen analyserar löpande den finansiella utvecklingen inom 
koncernens segment. Generellt på alla nivåer i organisationen sker löpan-
de uppföljning genom jämförelser mot budget, prognoser och planer samt 
genom utvärdering av nyckeltal.
  Styrelsen erhåller inför styrelsemöten finansiell rapportering över ut-
vecklingen i Eolus. Utöver formell rapportering finns informella informa-
tionskanaler till verkställande direktören och styrelsen för väsentlig informa-
tion från medarbetarna. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information 
som verkställande direktören lämnar. Arbetet innefattar bland annat att sä-
kerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister och förslag till åt-
gärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. 
  Det finns en regelbunden kommunikation mellan styrelsen och revi-
sorn. Hela styrelsen samt revisor tillsänds delårsrapporterna innan de 
publiceras.

UTTALANDE OM INTERNREVISION
Styrelsen har hittills inte funnit någon anledning att inrätta en internrevi-
sionsfunktion, då ovanstående funktioner anses fylla denna uppgift. Styrel-
sen gör dock årligen en utvärdering om behovet av en sådan funktion be-
hövs.




