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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning
God bolagsstyrning innebär att säkerställa att Bolaget sköts hållbart, 
ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att 
öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav som ägarna har 
på investerat kapital. Centrala externa och interna styrinstrument för 
 Bolaget är den svenska aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, 
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, den av stämman fastställda 
bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens 
utskott och vd-instruktionen med tillhörande instruktion för ekonomisk 
rapportering samt policys som fastställs av styrelsen. Styrelsen för 
 Christian Berner Tech Trade AB är ansvarig för Bolagets organisation 
och förvaltning. Vd är ansvarig för att den löpande förvaltningen sker 
i enlighet med styrelsens riktlinjer. 

Aktieägare
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och noterat på Nasdaq  Stockholm 
sedan den 31 mars 2017 och ingår i segmentet Small Cap. Koden gäller 
för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad 
i Sverige. Bolaget följer koden sedan noteringen på Nasdaq Stockholm 
och tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. I den första 
bolagsstyrningsrapporten som upprättas, den för räkenskapsåret år 2017, 
behöver Bolaget inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse 
av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som 
bolagsstyrningsrapporten omfattar. Bolaget förväntar sig emellertid för 
närvarande inte heller att rapportera någon avvikelse från Koden i 
bolagsstyrningsrapporten.

Aktiekapital och aktieägare
Christian Berner Tech Trade AB är ett publikt bolag. Aktiekapitalet upp-
går till 0,63 MSEK fördelat på totalt 18 759 398 aktier, fördelat mellan 1 
250 000 A-aktier och 17 509 398 B-aktier där samtliga har ett kvotvärde 
om 0,03 SEK. Samtliga aktier av serie A berättigar till tio (10) röster på 
bolagsstämman och samtliga aktier av serie B berättigar till en (1) röst på 
bolagsstämman. 

Antal aktieägare per 31 december 2017 var 1 469 (972). De tio största 
aktieägarna (inklusive Christian Berner Tech trades aktier i eget förvar) 
hade ett totalt aktieinnehav om 85,1 (92,3) procent av de totala aktierna 
och 90,7 (95,2) procent av rösterna. Se tabell över 10 största aktieägare 
sid 32.

Valberedningen
Christian Berners valberedning har till uppgift att inför kommande 
 årsstämma arbeta fram förslag avseende stämmoordförande, styrelse-
arvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt 
valbered ning. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av 
envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. 
Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot 
till den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om ledamots 
anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör, eller 
om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den 
aktie ägare nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. 
Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar 

en väsentlig del av sina aktier i Bolaget innan valberedningens arbete 
slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valbered-
ningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den 
röstmässigt största ägaren som inte är representerad i valberedningen. 
Valberedningen utser inom sig ordförande, som inte får vara styrelsens 
ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Johan 
Lannebo (ordförande), Joachim Berner och Fabian Hielte. 

Valberedningens arbete
Ledamöterna har konstaterat att det inte finns intressekonflikter som 
påverkar deras uppdrag. Valberedningen har tagit del av resultatet av  
den styrelseutvärdering som gjordes 2017. Dessutom har valberedningen  
fått information av Styrelseordförande om arbetet i styrelsen, revisions-
utskottet samt Bolagets ekonomifunktion. Valberedningen har därmed 
fått underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfreds-
ställande samt behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Aktie-
ägarna har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valbered-
ningen inför stämman 2018. Ingen ersättning har utgått från Christian 
Berner Tech Trade AB till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Valberedningens förslag inför bolagsstämman 2018 framgår av kallel-
sen till stämman samt på bolagets hemsida, christianberner.com.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutsfattande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från 
utgången av räkenskapsåret. Årsstämman i Christian Berner äger vanli-
gen rum i april i Mölnlycke. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin 
rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balans-
räkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet 
för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseleda-
möter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver års-
stämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen 
sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webb-
plats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Göteborgs-Posten 
och Dagens industri. Vid årsstämman den 24 april 2017 beslutades det 
om sedvanliga ärenden såsom bl.a. disposition av Bolagets vinst, faststäl-
lande av styrelse och revisionsarvode, antal styrelseledamöter, val av 
 styrelse, styrelseordförande och revisor samt principer för utseende av 
valberedningens ledamöter. Protokoll från bolagsstämman återfinns 
på Christian Berner Tech Trades hemsida Christianberner.com. 
 Bolagsstämman 2018 kommer att hållas 23 april 2018 i Mölnlycke.

Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels 
vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar 
före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstäm-
man senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
ju lafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen 
eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. 
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Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolags-
stämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren 
innehar.

Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämman 
ett registrerat revisionsbolag. På årsstämman 2017 valdes för tiden  
fram till nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Öhrlings  
PricewaterhouseCoopers AB (Skånegatan 1, 411 40 Göteborg) som 
 revisor. Auktoriserad revisor Michael Bengtsson är huvudansvarig. 
Revisorerna har deltagit vid  styrelsemöte för att redogöra för PwCs 
 revisionsprocess samt för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa 
frågor utan ledningens närvaro. Dessutom har revisorerna deltagit vid 
revisions kommitté möten. Ersättning till revisorerna framgår av not 8.

Styrelsen
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. 
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning 
och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland 
annat; 
• fastställa övergripande mål och strategier,
• säkerställa rutiner och system för uppföljning och kontroll av Bolagets 

verksamhet och de risker som den är förknippad med, 
• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad 

av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet och dess 
efterlevnad av interna riktlinjer, 

• fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning,
• säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt 

tid, 
• utser Bolagets verkställande direktör samt,
• säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och 

är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av 
minst tre ledamöter och högst sju ledamöter och inga suppleanter. Styrel-
sens ordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för led-
ningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat 
och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsord-

ning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelse-
mötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsearbetet, 
funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och 
verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet 
fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör inne-
fattande finansiell rapportering. Enligt nu gällande arbetsordning ska 
styrelsen, efter det konstituerande sammanträdet efter årsstämman, 
sammanträda vid minst fyra planerade tillfällen under verksamhetsåret. 
Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas 
för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelse-
möte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande 
direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. För när-
varande består Bolagets styrelse av sex ordinarie ledamöter som valts av 
bolagsstämman samt två arbetstagarrepresentanter jämte två supplean-
ter till dessa representanter. Styrelsen består av tre kvinnor och tre män. 
Bolagets verkställande direktör är inte ledamot av styrelsen. Samtliga 
styrelseledamöter är enligt Koden oberoende i förhållande till Bolaget 
och Bolagets ledning. Samtliga styrelseledamöter, med undantag för sty-
relsens ordförande Joachim Berner, är också oberoende i förhållande till 
Bolagets större aktieägare. 

Styrelsens arbete
Styrelsens övergripande uppgift är att fastställa Bolagets övergripande 
mål och strategi. Frågorna för styrelsens arbete rör framför allt strategi-
arbete, uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, 
värde skapande och kontroll av Bolagets efterlevnad av externa och 
interna regler. Styrelsens uppföljning av Bolagets efterlevnad av interna 
och externa regler baseras på dels rapporterat resultat av Bolaget själv-
utvärderingsprocess, dels den riskbaserade kartläggningen Bolaget gör 
årligen (se nedan tabell). Under året har styrelsen haft sju styrelsemöten.

Intern kontroll
Självutvärderingsprocessen
Enligt policyn ska en utvärdering av interna kontroller och dess effek-
tivitet årligen utföras och drivas av ekonomiavdelningen. Koncernens 
finansdirektör ansvarar för att presentera resultatet av denna utvärdering 
till revisionsutskottet och styrelsen. Christian Berner har en koncern-
övergripande övervakning där dotterbolag, affärsområden och funktioner 
ska följa upp kontrollernas effektivitet och rapportera tillbaka till 
 ekonomiavdelningen.

Oberoende i förhållande till

Namn Befattning Medlem  
sedan

Bolaget och  
bolagsledningen

Större  
aktieägare

Revisions- 
utskott

Ersättnings- 
utskott*

Joachim Berner Styrelseordförande 2013 Ja Nej —

Anders Birgersson Styrelseledamot 2009 Ja Ja —

Malin Domstad Styrelseledamot 2015 Ja Ja

Lars Gatenbeck Styrelseledamot 2014 Ja Ja —

Charlotta Utterström Styrelseledamot 2011 Ja Ja

Kerstin Gillsbro Styrelseledamot 2016 Ja Ja

* Fullgörs av styrelsen i sin helhet.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Riskkartläggning
För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten är 
exponerad för arbetar Bolaget strukturerat med att identifiera, analysera, 
värdera och hantera risker i enlighet med den process som etablerades 
inför noteringen på Nasdaq Stockholm. Inom ramen för Christian 
Berner Tech Trade ABs riskhanteringsprocess har ett antal riskområden 
identifierats. Dessa analyseras och utvärderas regelbundet av koncern-
ledningen. Bolagets Finansdirektör leder arbetet tillsammans med bola-
gets controller. Väsentliga risker och osäkerheter presenteras nedan till-
sammans med de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. 

Utvärdering av styrelsen
Styrelsen utvärderas årligen med syfte att dels utveckla styrelsearbetet, 
dels skapa ett underlag för valberedningens utvärdering av styrelsens 
sammansättning. Utvärderingen av styrelsen under 2017 skedde genom 
att ledamöterna svarade på en enkät som sedan sammanställdes till en 
rapport till styrelsen. Av styrelsens utvärdering framgick att styrelsens 
arbete har fungerat bra och att synpunkter från tidigare utvärdering har 
beaktats men det finns utrymme för vissa ytterligare förbättringar bl.a. 
inom områdena talangförsörjning och digitaliseringsstrategi. Utvärde-
ringen visade också att sammansättningen av gruppens kompetens och 
erfarenhet är väl sammansatt. 

Ersättning till styrelsen
Valberedningen lägger fram förslag för beslut på Bolagsstämman 
rörande styrelsearvode. Styrelsearvode utgår inte för styrelseuppdrag i 
dotterbolag. Styrelseledamöter som är anställda inom Koncernen erhåller 
ingen särskild ersättning för styrelsearbete. Arvode till styrelsen för 
räkenskapsåret 2017 framgår av not 7. På årsstämman 2017 beslutades i 
enlighet med valberedningens förslag om att arvode till styrelsens ord-
förande ska utgå med 300 KSEK för det kommande året och till övriga 
styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen med 130 KSEK per 
styrelseledamot. För styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättat revi-
sionsutskott ska det utgå ersättning med 60 KSEK till revisionsutskottets 
ordförande och med 30 KSEK till revisionsutskottets övriga två leda möter. 
Information om styrelsearvode för 2017 finns i not 7 för koncernen. 
Valbered ningens förslag till ersättning inför stämman 2018 framgår av 
kallelsen till Bolagsstämman.

Risker och osäkerhetsfaktorer
RISKER HANTERING

Konjunktur och marknadsutveckling

Christian Berners verksamhet är beroende av kundernas inköp och 
 investeringar och påverkas av konjunkturförändringar.

Effekten av konjunktursvängningarna minskas genom att bolaget är 
verksamt inom många olika branscher och geografier. Dessutom har de 
två olika affärsområdena en utjämnande effekt.

Strukturförändringar hos kunder

Globalisering och snabb teknikutveckling driver strukturförändringar i 
kundledet vilket kan leda till att efterfrågan på Christian Berners 
tjänster försvinner genom t.ex. sammanslagningar och utflyttning. 

Christian Berner som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare 
och kunder, strukturerar och effektiviserar beslutsprocessen. Det leder 
till ökad effektivitet för såväl bolagets kunder som leverantörer. Genom 
att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljö-
påverkan skapas mervärde för kunderna.

Konkurrenssituation

Förändring och konsolidering bland företagen i teknikhandelsbran-
schen påverkar konkurrensen. Risken finns att leverantörer går direkt 
till kund eller till någon konkurrent. 

Christian Berner arbetar långsiktig med ledande leverantörer. Christian 
Berner är en attraktiv samarbetspartner vilket bidrar till bolagets 
ledande position. Genom stabila och långsiktiga relationer med ledande 
leverantörer inom olika nischer kan Christian Berner erbjuda kunderna 
högkvalitativa och tekniskt avancerade produkter.

Förmåga att rekrytera och behålla personal

Christian Berner är beroende av sina medarbetare som många gånger 
är högutbildade. Att kunna rekrytera och behålla kvalificerade med-
arbetare är viktigt för att säkerställa kompetensnivån i bolaget. 

Christian Berner arbetar aktivt med kompetensutveckling och medarbe-
tartrivsel på bolaget. Medarbetarundersökning genomförs årligen. 

Förvärv och Goodwill

Kostnader i samband med förvärv kan bli högre än kalkylerat och 
positiva resultateffekter kan ta längre tid än förväntat. Även nedskriv-
ning av Goodwill är en risk så väl som integrationsrisk.

Christian Berner har dokumenterad tidigare erfarenhet av lyckade  
förvärv samt gör ett grundligt förarbete. 

Finansiella risker

För en beskrivning av koncernens och moderbolagets finansiella  
risker hänvisas till not 3.

Se not 3.

Leverantörer

Som mellanhand mellan leverantör och kund är Christian Berner  
beroende av att leverantörerna uppfyller sina åtaganden. 

Christian Berner arbetar långsiktig med ledande leverantörer där kvalitet 
är av yttersta vikt.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Revisionsutskott
Bolaget har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Joachim 
Berner, Anders Birgersson och utskottets ordförande Lars Gatenbeck. 
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och upp-
gifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, 
övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, självutvärderingspro-
cess och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns 
opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om 
revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt 
biträda valberedningen vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans 
val av revisor. Samtliga medlemmar i revisionsutskottet är oberoende i 
förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Anders Birgersson och Lars 
Gatenbeck är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 
Under året har utskottet haft fyra möten.

Ersättningsutskott
Christian Berners styrelse har beslutat att inte inrätta något särskilt 
ersättningsutskott. Styrelsen i sin helhet bereder bland annat frågor om 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets verk-
ställande direktör och ledande befattningshavare. Vidare ska styrelsen 
följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska besluta om.

Vd och ledningsgrupp
Verkställande direktör är Bo Söderqvist. Den verkställande direktören är 
underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning 
och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-
ställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruk-
tionen för verkställande direktör. Verkställande direktören kan inom 
ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärsplan, budget 
och vd-instruktion samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen 
meddelar, fatta de beslut som krävs för rörelsens utveckling. Den verk-
ställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Styrelsen i 
Christian Berner har utarbetat en instruktion för den verkställande 
direktören som ska fastställas årligen vid det styrelsemöte som närmast 
följer efter respektive årsstämma. Enligt instruktionerna för finansiell 
rapportering är den verkställande direktören ytterst ansvarig för finan-
siell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen 
erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska 
kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning. Verkställande direktören 
ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets 
verksamhet, nettoomsättningens utveckling, Bolagets resultat och eko-
nomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser 
samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan 
antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Tillsammans 
med vd Bo Söderqvist utgörs Christian Berner Tech Trades koncernled-
ning av CFO, vd Danmark, vd Finland och vd Norge. Koncernledningen 
träffas regelbundet och behandlar frågor som bl.a rör bolagsstyrning, 
rapportering och strategi. Vidare ska koncernledningen bistå vd att 
 verkställa beslut av styrelsen.

Ersättning ledande befattningshavare 
Verkställande direktörens och ledande befattningshavares löner fastställs 
av styrelsen. Årsstämman har inte beslutat om några riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare. Ytterligare information finns i not 7.

Intern kontroll över finansiell rapportering
Den interna kontrollen inom Christian Berner utgörs av intern kontroll 
och riskstyrning avseende dels verksamheten, dels den finansiella rap-
porteringen. Syftet är att säkra att den finansiella rapporteringen vid var 
tid ger en korrekt och rättvisande bild av Koncernens finansiella ställ-
ning och att säkerställa bolagets finansiering och övergripande kapital-
strukturen. Vidare syftar den interna kontrollen till att hantera identifie-
rade risker och processer i verksamheten. 

Kontrollmiljön
Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och styr-
ningen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer årli-
gen vissa dokument som instruerar och stödjer ledningens och övriga 
anställdas arbete för att redovisningen ska vara fullständig, korrekt och 
rättvisande. Vidare definierar styrelsen och ledningen beslutsvägar, 
ansvarsvägar och befogenheter. Dessa dokument utgörs huvudsakligen 
av styrelsens arbetsordning, verkställande direktörens instruktioner 
samt finanspolicy, attestinstruktion, delegeringsordning och ekonomi-
handbok. Enligt finanspolicyn har Christian Berner, för att säkerställa 
en tillräcklig intern kontrollmiljö, fastställt minimikrav för intern kon-
troll. Dessa krav anger lägsta förväntade nivå för styrning och kontroll 
som ska vara på plats i alla Bolagets affärsprocesser. Enligt policyn ska en 
utvärdering av nivån på intern kontroll och kontrollernas effektivitet 
årligen utföras och drivas av ekonomiavdelningen. Koncernens finans-
direktör ansvarar för att presentera resultatet av denna utvärdering till 
revisionsutskottet och styrelsen. Christian Berner har en koncernöver-
gripande övervakning där dotterbolag, affärsområden och funktioner 
ska följa upp kontrollernas effektivitet och rapportera tillbaka till ekono-
miavdelningen.

Riskbedömning
Christian Berner utvärderar riskerna i verksamheten såväl löpande som 
årligen och hanteras av styrelsen och ledningen genom uppföljande kon-
takter och diskussioner. Revisionsutskottet som arbetar efter en särskild 
antagen arbetsordning ansvarar för att säkerställa processerna för risk-
bedömning och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollaktiviteter
Christian Berners uppföljning och kontroll av målen för verksamheten 
sker löpande genom ledningen. Styrelsens uppföljning sker huvudsakli-
gen genom revisionsutskottet och de externa revisorerna granskar 
utvalda delar av den interna kontrollen och rapporterar till revisionsut-
skottet. Dotterbolagens finansiella rapporter följs upp löpande på kon-
cernnivå. Vidare finns en rapporteringsstruktur från dotterbolagen till 
koncernchefen på löpande basis samt att det hålls månatliga koncernled-
ningsmöten.
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Information och kommunikation
Inom Christian Berner är information och kommunikation en väsentlig 
och viktig del för genomförande av den interna kontrollen. Det har anta-
gits en informationspolicy som hanterar informationsgivning, såväl 
offentliggörande av insiderinformation som annan information, krishan-
tering, rykten m.m. Bolagets finansiella kalender innehåller ett schema 
när årsredovisningen och kvartalsrapporterna ska avges. Koncernchefen 
ansvarar för och säkerställer att information offentliggörs och delges till 
relevanta personer och parter.

Uppföljning
Christian Berners styrelse och ledning har en fortlöpande dialog varvid 
den ekonomiska situationen och de fastlagda strategierna följs upp. 
Dessa frågor avhandlas även vid varje styrelsemöte och får styrelseleda-
möterna månatligen del av den finansiella rapporteringen och operativa 
rapporter. 

Finansiell rapportering och uppföljning
I enlighet med gällande lagstiftning och börsregler samt andra vid var tid 
tillämpliga regelverk, eftersträvar Bolaget att regelbundet tillhandahålla 
korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information. Den finansiella 
informationen publiceras regelbundet i form av delårsrapporter och bok-
slutskommuniké, årsredovisningar samt pressmeddelanden innehål-
lande nyheter och väsentliga händelser som kan påverka börskursen. 
Bolagets finansdirektör är ansvarig för rapportering av risker i enlighet 
med Bolagets finanspolicy. Finansdirektören ska, när det bedöms angelä-
get och i samband med kvartalsrapporter, upprätta en enkel finansiell 
rapport till styrelsen som innehåller uppgifter om placerings- och port-
följens sammansättning, gjorda terminsaffärer och i övrigt de uppgifter 
som bedöms vara av intresse för och betydelse ur riskhanteringssyn-
punkt. Verkställande direktören och finansdirektören ska tillsammans 
dels i samband med styrelsesammanträden avge ekonomisk rapportering 
i skriftlig och muntlig form, dels månadsvis eller då det är påkallat inom 
månaden avge skriftlig översiktlig information och rapportering om 
väsentliga händelser och ekonomiskt utfall. Den ekonomiska rapport-
eringen ska bland annat omfatta koncernens resultaträkning, balansräk-
ning, förändring av eget kapital, kassaflödesutveckling, nyckeltal och lik-
viditet. Därutöver skall den även  innehålla en avvikelseanalys gentemot  
av styrelsen fastställd budget och prognos och gentemot utfall för mot-
svarande period föregående år.
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