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Denna rapport har granskats av Eniros externa 
revisorer. Bolagsstyrningsrapporten är inte en del 
av den formella årsredovisningen. Eniro tillämpar 
sedan 2005 Svensk kod för bolagsstyrning vilken 
finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolags-
styrnings webbplats www.bolagsstyrning.se. För 
räkenskapsåret 2010 har Eniro ingen avvikelse att 
rapportera.

ENIROS BOLAGSSTYRNINGS-
STRUKTUR
Bolagsstämmor 

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, 
vilket är bolagets högsta beslutande organ. För att underlätta 
för utländska aktieägare som deltar i en bolagsstämma till-
handahåller Eniro simultantolkning av bolagsstämman till 
engelska till de aktieägare som i anmälan till bolagsstämman 
efterfrågat denna tjänst. Engelska översättningar av stämmo-
handlingarna tillhandahålls via Eniros webbplats. Dessa doku-
ment skickas också till de aktieägare som efterfrågar dem.

Efter beslut på årsstämman 2007 har Eniros styrelse möjlig-
het att på bolagets bekostnad samla in fullmakter i enlighet 
med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen.

Valberedning 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna för-
slag till ordförande för stämman, styrelseordförande och sty-
relseledamöter, arvode till styrelseledamöterna, process för 
hur valberedning skall utses, samt i förekommande fall, förslag 
till val och arvodering av revisorer.

Tillvägagångssätt för tillsättande av kommande års valbe-
redning beslutas på årsstämman och tillvägagångssättet för 
tillsättande av den nuvarande valberedningen finns beskrivet 
i protokollet från den senaste årsstämman, vilket kan laddas 
ned från www.eniro.com. 

Sedan 2005 har årsstämman varje år beslutat att represen-
tanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordfö-
rande ska utgöra valberedningen. Valberedningens samman-
sättning offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart 
ledamöterna blivit utsedda. Ett sådant offentliggörande sker 
senast sex månader före årsstämman. 

Om en ledamot av valberedningen avgår från uppdraget innan 
dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den av-
gående ledamoten, om det anses nödvändigt, utse en efter-
trädare, eller om denna aktieägare ej längre är en av de fyra 
röstmässigt starkaste ägarna, av den nya aktieägaren i denna 
grupp. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till års-
stämman och på Eniros webbplats. I samband med kallelsens 
utfärdande publicerar valberedningen ett motiverat yttrande till 
sitt förslag till styrelse på Eniros webbplats, www.eniro.com.

BOLAGSTYRNINGSRAPPORT 2010

INTERNA STYRINSTRUMENT
Affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, instruktion till 
vd och koncernchef, strategier och policys såsom Eniro Internal Corporate 
Governance, och processer för intern kontroll och styrning.

EXTERNA STYRINSTRUMENT
Aktiebolagslag, årsredovisningslag, andra relevanta lagar, Nasdaq OMX 
Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

1.  Valberedningen förbereder förslag till beslut som presenteras för årsstämman. Års-
stämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur dessa ska utses.

2. Styrelsen beslutar vilka utskott som ska inrättas och väljer befintliga styrelseledamö-
ter som medlemmar i de olika utskotten.
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styrelsen och till 
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Rapporterar till

revisionsutskottet.

INTERNA STYRINSTRUMENT

Affärsidé och mål, bolagsordning, styrele-
sens arbetsordning, instruktion till VD och 
koncernchef, strategier och policys såsom 
Eniro Code of Corporate Governance, och 
processer för intern kontroll och styrning.

EXTERNA STYRINSTRUMENT

Aktiebolagslag, årsredovisningslag, Nasdaq 
OMX Stockholms regelverk för emittenter, 
andra relevanta lagar och Svensk kod för 
bolagstyrning.

1. Valberedningen förbereder förslag till beslut som presenteras för crsstämman. 
Årsstämman beslutar om principer för tillsättande av valberedning för det 
kommande året.

2. Styrelsen beslutar vilka utskott som ska inrättas och väljer befintliga styrelseleda-
möter som medlemmar i de olika utskotten.

Eniro är ett svenskt publikt aktiebolag. Eniros aktieägare är de som ytterst 
fattar beslut om koncernens bolagsstyrning, genom att på bolagsstäm-
man utse bolagets styrelse som i sin tur är det organ som löpande under 
året är ansvarigt för att bolagsstyrningen följer lagar samt övriga externa 
och interna styrinstrument. Samtliga aktier har lika rösträtt. Modellen 
beskriver hur bolagsstyrningen är organiserad inom Eniro. 

Eniro är ett svenskt publikt aktiebolag. Eniros aktieägare är de som ytterst fattar beslut 
om koncernens bolagsstyrning, genom att på bolagsstämman utse bolagets styrelse 
som i sin tur är det organ som löpande under året är ansvarigt för att bolagsstyrningen 
följer lagar samt övriga externa och interna styrinstrument. Vid bolagsstämma får varje 
röstberättigad aktieägare rösta för det fulla antalet ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtten. Samtliga aktier har lika rösträtt. Modellen beskriver hur bo-
lagsstyrningen är organiserad inom Eniro. 
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Styrelse 

Styrelsen ska styra bolagets verksamhet i enlighet med bo-
lagets och alla aktieägares intressen. Enligt aktiebolagslagen 
ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Enligt Eniros bolagsordning ska 
dess styrelse bestå av fyra till tio ledamöter, vilka väljs årligen 
på årsstämman efter förslag från valberedningen för tiden in-
till slutet av nästa årsstämma. 

En viktig del av ramverket för styrelsens arbete är dess arbets-
ordning, vilken fastställs årligen på styrelsens konstituerande 
möte som följer direkt efter årsstämman.

I styrelsens arbetsordning anges bl a att styrelsen normalt ska 
hålla sex möten varje år, inklusive det konstituerande mötet.

Styrelsen har för närvarande inrättat tre utskott inom sig, 
ersättningsutskottet som inrättades första gången 2001, 
revisionsutskottet som inrättades första gången 2004 samt 
ett utskott för online strategi som inrättades första gången i 
samband med styrelsemötet den 14 juli 2010.

Revisorer 

Årsstämman väljer bolagets revisorer. Från och med den 1 juni 
2011 har enligt lag revisorer en mandattid om ett år, men i 
bolagsordningen får föreskrivas en mandattid om fyra år vil-
ket är fallet i Eniros bolagsordning. Eniros nuvarande revisorer 
utsågs av årsstämman 2004 och omvaldes av årsstämman 
2008. Valberedningen lämnar förslag till val av revisorer till 
årsstämma där revisorsval ska äga rum.

Revisorerna träffar regelbundet revisionsutskottet för att in-
formera om det löpande revisionsarbetet. Revisionsutskottet 
fastställer riktlinjer för vilka andra tjänster utöver revision som 
får upphandlas från Eniros revisorer. Revisorerna närvarar vid 
årsstämman och redogör där för sin granskning av årsredovis-
ningen och förvaltningen. Utöver årsredovisningen granskar 
revisorerna även Eniros delårsrapport för januari–september.

BOLAGSSTYRNING 2010
Aktieägare

Antalet aktieägare i Eniro uppgick per 31 december 2010 till 
17 472 stycken. Ingen aktieägare i bolaget har enligt Eniros 
vetskap ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som re-
presenterar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. För 
ytterligare information om Eniros aktieägare, se sida 28 i års-
redovisningen.

Årsstämma

Eniros årsstämma 2010 hölls den 4 maj på Berns Salonger, 
Stockholm. Med undantag för Thomas Axén, var samtliga sty-
relseledamöter som valdes av årsstämman 2010 närvarande på 
stämman. Några av årsstämmans viktigaste ärenden redogörs 
för nedan.

Val av styrelse

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att bibehålla 
styrelsens sammansättning om sju styrelseledamöter utan sty-
relsesuppleanter. Luca Majocchi hade meddelat att han inte 
stod till förfogande för omval och Thomas Axén valdes till ny 
styrelseledamot. Övriga sittande styrelseledamöter fick förnyat 
förtroende och omvaldes som ledamöter i styrelsen. Lars Berg 
omvaldes som styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning

Årsstämman 2010 godkände styrelsens förslag till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare och beslut om utveck-
ling av befintligt program för syntetiska aktier. Riktlinjerna i sin 
helhet finns i bilagan till kallelsen till årsstämman 2010, ”Styrel-
sens fullständiga förslag”. Se www.eniro.com för att ladda ned 
en kopia av bilagan.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 
DEN 26 NOVEMBER 2010

Företrädesemission och minskning av aktiekapitalet 

Den extra bolagsstämma i Eniro som hölls den 26 november 
2010 godkände styrelsens beslut av den 27 oktober 2010 om 
en företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor samt där-
till sammanhängande beslut om ändring av bolagsordningen 
och minskning av bolagets aktiekapital med 242 372 758,50 
kronor utan indragning av aktier, innebärande en minskning 
av aktiernas kvotvärde från 2 kronor till 50 öre. Villkoren i fö-
reträdesemissionen innebar att varje aktie gav rätt att erhålla 
en teckningsrätt och att varje teckningsrätt berättigade dess 
innehavare till teckning av 30 nya aktier till teckningskursen 
0,52 kronor per ny aktie.

Enligt den slutgiltiga sammanräkningen tecknades 
3 830 564 310 aktier, motsvarande cirka 79 procent av de erbjud-
na aktierna, med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades 
82 496 095 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av de erbjudna 
aktierna, av personer som anmält sig för teckning utan stöd 
av teckningsrätter. Totalt 934 394 765 aktier, motsvarande cirka 
19 procent av de erbjudna aktierna, tillfördes undergaranterna 
genom omfördelning från det konsortium av banker som åtagit 
sig att garantera företrädesemissionen. Sammantaget innebar 
detta att företrädesemissionen om cirka 2,5 miljarder kronor 
(före emissionskostnader) blev fulltecknad. Genom företrädes-
emissionen ökades det totala antalet utestående aktier med 
4 847 455 170 till 5 009 037 009 och Eniros aktiekapital med 
2 423 727 585 kronor till 2 504 518 504,50 kronor.

Sammanläggning

Stämman beslutade även om sammanläggning av Eniros akti-
er varigenom 50 aktier sammanläggs till en aktie. Stämman 
bemyndigade styrelsen att bestämma avstämningsdag för 
sammanläggningen, dock inte senare än den 1 februari 2011. 
Styrelsen beslöt den 18 januari 2011 att avstämningsdagen för 
sammanläggningen ska vara den 27 januari 2011. Efter sam-
manläggningen av aktier uppgår antal aktier till 100 180 740. 
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Namn Utsedd av Titel Ägarandel i Eniro*), %

Maria Wikström Länsförsäkringar Fondförvaltning AB  Finansanalytiker 5,7
Erik Sjöström Skandia Liv Förvaltare 5,6 
Peter Rudman Nordea fonder Ägaransvarig 2,8
Hans Ek SEB fonder Vd 3,5
Lars Berg  Styrelseordförande Eniro AB  

*) Enligt Euroclear AB per den 28 februari 2011
Peter Rudman är valberedningens ordförande 

VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER

Bolagsordningsändring – förenklade kallelseregler

Slutligen beslöt stämman om bolagsordningsändring avseende 
förenklade regler för kallelseförfarande till bolagsstämmor med 
anledning av en ändring av aktiebolagslagen.

NÄRVARO STÄMMORNA 2010

Under årsstämman 2010 

Det totala antalet företrädda aktier och röster vid stämman var 
60 176 467, motsvarande cirka 37 procent av det totala antalet 
möjliga röstberättigade aktier på stämman.

Under extra bolagsstämman 2010 

Det totala antalet företrädda aktier och röster vid stämman var 
33 711 351, motsvarande cirka 21 procent av det totala antalet 
möjliga röstberättigade aktier på stämman.

VALBEREDNING UTSEDD 
AV ÅRSSTÄMMAN 2010

Årsstämman 2010 beslutade att tillsättning av valberedning inför 
årsstämman 2011 ska ske enligt samma principer som tillämpats 
sedan årsstämman 2005. Principerna redogörs för i sin helhet i 
protokollet från årsstämman som finns på www.eniro.com.

Genom pressmeddelande 20 september 2010 offentliggjordes 
medlemmarna av den valberedning som skulle arbeta fram till 
årsstämman 2011. Till följd av ändrade ägarförhållanden offent-
liggjordes genom pressmeddelanden den 26 november 2010 
och den 20 januari 2011 ändringar i valberedningens samman-
sättning. 

Valberedningens arbete

Valberedningen har fram till den 31 januari 2011 haft 10 möten.   

En viktig del av valberedningens arbete utgörs av den årliga 
utvärderingen av styrelsens arbete, liksom den individuella ut-
värdering som görs av varje styrelseledamot. Sedan 2005 har 
Eniro genomfört den årliga utvärderingen genom att år med 
ojämna årtal göra en grundlig utvärdering, och året därefter 
göra en uppföljning av och utvärdering baserad på den grund-
liga utvärderingen. 

Den grundliga utvärderingen har historiskt skett med hjälp av 
en oberoende extern konsult, Active Owner Partners, dels ge-
nom omfattande frågeformulär, dels genom enskilda intervjuer. 
Resultatet sammanställs och föredras för både valberedning och 
styrelse. Under 2009 gjorde Active Owner Partners en grundlig 
utvärdering av styrelsen. Under 2010 har en sammanfattning 
av resultaten och rekommendationerna av denna utvärdering 
föredragits för valberedningen. Valberedningen har även vid sin 
utvärdering 2010 intervjuat och träffat samtliga bolagsstäm-
movalda styrelseledamöter. Detta arbete utgjorde grunden för 
valberedningens diskussion om en lämplig sammansättning av 
Eniros styrelse.  

Valberedningens ambition är att styrelsen med avseende på 
Eniros verksamhet ska ha en lämplig sammansättning beträf-
fande kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslag på kandi-
dater har inkommit till valberedningen även från ägare utanför 
valberedningen och från enskilda personer.

STYRELSEN

Arbetsfördelning

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som jämte 
aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolags-
styrning klargör styrelsens ansvar och reglerar ansvarsfördel-
ningen inom styrelsen, dvs mellan ordförande och övriga leda-
möter, liksom mellan styrelsen och dess utskott. 

Arbetsordningen innehåller även rutiner för det löpande sty-
relsearbetet. Styrelsen ska normalt hålla sex ordinarie möten 
per år, varav minst ett med bolagets revisorer närvarande. Ex-
tra styrelsemöten kan hållas för att behandla frågor som inte 
lämpligen kan behandlas på ett ordinarie möte. Sådana möten 
kan hållas per telefon, videokonferens eller per capsulam. Nor-
malt ska kallelse till ordinarie möten tillsändas ledamöterna 
en vecka innan aktuellt möte. Med kallelsen ska bland annat 
dagordning och relevant dokumentation och beslutsunderlag 
för de ärenden som ska behandlas på mötet medfölja. 

Styrelsen ska minst en gång per år sammanträffa med bo-
lagets revisorer utan personer från koncernledningen närva-
rande. Koncernens revisorer deltar vid de styrelsemöten som 
godkänner bokslutskommunikén och delårsrapporten för 
tredje kvartalet. Revisorernas granskningsrapporter har vid 
dessa tillfällen i förväg presenterats för revisionskommittén.

Ordföranden är ytterst ansvarig för styrelsens arbete och är 
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den som löpande följer verksamheten i nära dialog med vd 
och koncernchef. Ordföranden är ansvarig för att övriga sty-
relseledamöter får den information och dokumentation som är 
nödvändig för att de ska kunna utöva styrelseuppdraget på ett 
ansvarsfullt sätt. Ordföranden är även ansvarig för att den år-
liga utvärderingen av styrelsens arbete genomförs. Ordföranden 
företräder Eniro i ägarfrågor.

Styrelsens arbetsordning innehåller instruktioner för arbetsför-
delningen mellan styrelse och vd och koncernchef, samt rutiner 
för hur denne löpande ska informera styrelsen om utvecklingen 
av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Vd och kon-
cernchef deltar i alla styrelsemöten förutom vid utvärderingen 
av dennes arbete. Andra ledande befattningshavare deltar när 
så behövs för att informera styrelsen eller då styrelsen eller vd 
och koncernchef särskilt begär det.

Styrelsen ska biträdas av en sekreterare som inte är ledamot i 
styrelsen. Koncernens chefsjurist är sedan år 2000 styrelsens 
ordinarie sekreterare.

Styrelsens arbete under 2010

Kombinationen av hög belåningsgrad och vikande försäljning ledde 
till att Eniro i början av 2010 hade ett begränsat operationellt och 
finansiellt handlingsutrymme och det var nödvändigt att inleda en 
diskussion med långivarna i början av juni 2010. Under större delen 
av året har tyngdpunkten i styrelsens arbete således fokuserats på 
att skapa en finansiell flexibilitet för att genomföra tidigare framta-
gen strategi och följande handlingsplan formulerades: 

•  Minskad skuldsättning 

•  Ökat fokus på lönsamma verksamheter 

•  Fortsatta kostnadsbesparingar och kommersiellt fokus 

Ökat finansiellt handlingsutrymme uppnåddes genom en ny-
emission under sista kvartalet 2010, vilket stärkte balansräk-
ningen. I samband med nyemission förhandlandes även ett nytt 
låneavtal fram. I september 2010 utsåg styrelsen en ny kon-
cernchef, Johan Lindgren. 

Under 2010 höll Eniros styrelse 21 möten, varav fem per capsu-
lam och åtta per telefon. 

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Sammansättning

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen inom sig utse 
två ledamöter att bilda ersättningsutskott. Av Svensk kod för 
bolagsstyrning följer att styrelsens ordförande ska vara ord-
förande i ersättningsutskottet samt att ersättningsutskottets 
övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Bland utskottets ledamöter ska det finnas 
erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till 
ledande befattningshavare. 
Det konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2010 utsåg styrel-

sens ordförande Lars Berg och Harald Strømme till ersättningsut-
skottets ledamöter. Det är styrelsens uppfattning att ersättnings-
utskottets ledamöter uppfyller de krav som anges i Svensk kod 
för bolagsstyrning om ersättningsutskottets sammansättning.

Arbetsuppgifter

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska ersättningsutskottet 
bland annat bereda styrelsens förslag till årsstämman avseende 
riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den 
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. 
Enligt styrelsens arbetsordning ska ersättningsutskottets för-
slag presenteras för styrelsen som fattar beslut om att fram-
lägga förslaget till årsstämman. Förslaget ska vara i linje med 
praxis för börsnoterade bolag.

Beslutanderätt

Styrelsen har genom styrelsens arbetsordning bemyndigat 
ersättningsutskottet att besluta om individuella löner, ersätt-
ningar och pensionsförmåner för ledande befattningshavare, 
exklusive den verkställande direktören.

Arbetet under året

Ersättningsutskottet höll under året totalt fem möten och alla 
ledamöter deltog vid samtliga möten. Utöver utskottets arbete 
med dess av styrelsen tilldelade uppgifter har utskottets arbete 
fokuserat på följande områden. 

I samband med omorganisation och centralisering av koncernen 
har det funnits behov av att harmonisera och revidera ledande be-
fattningshavares ersättningsvillkor över landsgränserna och detta 
har åstadkommits genom koncerngemensamma policys och rikt-
linjer för ersättningsfrågor så som lönesättningsprinciper och po-
licy för rörliga löner samt uppsägningstider och avgångsvederlag. 

Utskottet har också fattat beslut om en ny modell och struktur för 
ersättning till bolagets säljkår som är konstruerad för att vara mer 
offensiv och bättre anpassad till bolagets konkurrenssituation.

Utvärdering av program för rörlig ersättning och rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det aktiesparprogram som beslutades på årsstämman 2005 
kommer att avslutas under 2011. Deltagandet har varit relativt 
litet och endast ett fåtal medarbetare kvarstod under 2010 i 
programmet.

Det långsiktiga programmet för syntetiska aktier som beslu-
tades på årsstämman 2010 och som riktar sig till ledande be-
fattningshavare och nyckelpersoner i företaget har mottagits 
väl. Mer än 95 procent av de drygt 50 personer som erbjöds att 
delta har tackat ja.

Utskottets bedömning är att bolaget efterlever de av stämman 
beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningsha-
vare mycket väl.

REVISIONSUTSKOTT
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Sammansättning

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen inom sig utse tre 
ledamöter att bilda revisionsutskott. Av aktiebolagslagen samt 
Svensk kod för bolagsstyrning följer att revisionsutskottet le-
damöter inte får vara anställda av bolaget, att majoriteten av 
utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bola-
get och bolagsledningen, att minst en av de ledamöter som är 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även 
ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare samt 
att minst en av de oberoende ledamöterna ska ha redovisnings- 
eller revisionskompetens. 

Det konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2010 utsåg Bar-
bara Donoghue till ordförande samt Lars Berg och Karin Forseke 
till ledamöter i revisionsutskottet. Det är styrelsens uppfattning 
att revisionsutskottets ledamöter uppfyller de krav som anges 
i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning om revi-
sionsutskottets sammansättning.

Revisionsutskottet ska biträdas av en sekreterare som ska 
vara densamma som styrelsens sekreterare, dvs koncernens 
chefsjurist.

Arbetsuppgifter

Enligt aktiebolagslagen ska revisionsutskottet bland annat 
övervaka bolagets finansiella rapportering. I detta syfte ansva-
rar revisionsutskottet enligt styrelsens arbetsordning för be-
redningen av styrelsens arbete med att säkerställa kvaliteten 
avseende koncernens finansiella rapportering. Detta inkluderar 
att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den 
interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Revisions-
utskottet ska löpande sammanträffa med Eniros revisor och 
hålla sig informerat om inriktningen och omfattningen av re-
visionsarbetet samt utvärdera detta. Utskottet ska även med 
revisorn löpande diskutera synen på Eniros risker avseende den 
finansiella rapporteringen. 

Revisionsutskottet ska informera Eniros valberedning om ut-
fallet av sin utvärdering av revisionsarbetet. Revisionsutskot-
tet ska i samband med revisorsval bistå valberedningen i dess 
arbete avseende framtagande av förslag till revisor och arvode 
för revisionsarbetet. 

För att stödja revisionsutstkottets arbete finns en intern revi-
sionsfunktion som rapporterar direkt till revisionsutskottet och 
vars ansvar bestäms i en särskild arbetsbeskrivning fastställd 
av styrelsen.

Beslutanderätt

Styrelsen har genom styrelsens arbetsordning bemyndigat revi-
sionsutskottet att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än 
revisionstjänster som Eniro får upphandla av dess revisor, samt 
att årligen fastställa den interna revisionsplanen med stöd av 
den externa revisorn. 

Revisionsutskottet har rätt att begära information från och stöd 
för sitt arbete från samtliga anställda inom koncernen, liksom 
att begära att enskilda tjänstemän deltar i revisionsutskottets 

möten. Revisionsutskottet har rätt att självständigt anlita ex-
terna rådgivare för särskilda utredningar som revisionsutskottet 
anser vara nödvändiga att genomföra.

Arbetet under året

Arbetet i revisionsutskottet genomfördes under året i enlighet 
med den befogenhet som styrelsen givit utskottet.

Enligt styrelsens arbetsordning ska revisionsutskottet hålla 
minst tre möten per år. Under 2010 höll utskottet sju möten. 

Vid mötena deltog vd och koncernchef, finansdirektör och vid 
fem tillfällen även de externa revisorerna. Hela styrelsen träf-
fade de externa revisorerna vid två tillfällen och då var ingen 
av bolagets ledande befattningshavare närvarande.

Under 2010 övervakade revisionsutskottet ändringar i den 
finansiella rapporteringen mot bakgrund av förändringar 
i Eniros företagsledningsstruktur. Detta ledde även till en 
uppdaterig av segmentrapporteringen. Utskottet har en årlig 
agenda som består i att utöva regelbunden tillsyn över den 
finansiella redovisningen och rapporteringen av sådana frå-
gor som goodwill och avsättningar. Utöver denna återkom-
mande agenda har utskottets fokus huvudsakligen inriktats 
på förhandsbeskedet om ändrad taxering från den norska 
skattemyndigheten, tester av nedskrivningsbehov av goodwill, 
uppdatering av vägledning till marknaden och förhandlingar 
med Eniros långivande banker om låneavtalet.

UTSKOTTET FÖR ONLINE STRATEGI

Sammansättning

Vid styrelsemötet den 14 juli 2010 beslutade styrelsen att, för 
tiden fram till och med årsstämman 2011, inrätta Utskottet 
för Online Strategi samt att utse styrelseledamöterna Simon 
Waldmann (ordförande) och Mattias Miksche till utskottets 
ledamöter. Utskottets huvudsyfte är att utforma och övervaka 
Eniro’s övergripande digitala strategi och vid dess möten deltar 
även bolagets vd och koncernchef samt Senior Vice President 
Group Product & Sevices.

Arbetet under året

Utskottet höll under 2010 ett konstituerande möte varvid hu-
vudsakligen projekt Yellow Revolution avseende produktsök och 
utveckling av online tjänster och produkter diskuterades. Ut-
skottets andra möte hölls under början av januari 2011.

KONCERNLEDNING

Den 6 september 2010 utsåg Eniros styrelse Johan Lindgren till 
koncernchef och verkställande direktör för Eniro AB. Johan Lind-
gren tillträdde med omedelbar verkan och den tidigare verkstäl-
lande direktören Jesper Kärrbrink avgick.

Den 16 november 2010 presenterades en ny organisation och 
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koncernledning med syftet att öka fokus på försäljningen, ytter-
ligare effektivisera produktutveckling och leveransorganisation 
samt komplettera finansfunktionen. Per den 16 november 2010 
består Eniros koncernledning av vd och koncernchef, vice vd och 
Senior Vice President Group Product & Services, Senior Vice Pre-
sident Group Sales Development, Senior Vice President Service 
Delivery, Senior Vice President Group Controlling and Transforma-
tion, vd för Eniro Sverige, vd för Eniro Norge, vd för Eniro Danmark, 
vd för Eniro Polen, Finansdirektör, Kommunikationsdirektör samt 
Personaldirektör. 

Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fat-
tar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Ersättning

Bolagets riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för ledande befattningshavare antas årligen av årsstämman och 
består för närvarande av fast och rörlig lön, långsiktiga incita-
mentsprogram och förmåner såsom pension och försäkring. Rikt-
linjerna i sin helhet finns bilagda till protokollet från årsstämman 
2010 ”Styrelsens fullständiga förslag”, se www.eniro.com.

När årsstämman fastställde riktlinjerna som beskrivs ovan be-
myndigade den även styrelsen att avvika från dessa riktlinjer 
om särskilda skäl förelåg. Styrelsen har beslutat att frångå rikt-
linjerna i det fall och av de särskilda skäl som framgår nedan. 

Med anledning av den begränsade tid den verkställande di-
rektören Johan Lindgren var anställd i bolaget under 2010 är 
den verkställande direktörens rörliga lön helt diskretionär och 
i proportion till den verkställande direktörens anställningstid 
om fyra månader. 

Det gällande programmet för omvandling av rörlig lön till syn-
tetiska aktier godkändes av årsstämman 2006 och justerades 
genom beslut på årsstämman 2010. Programmet omfattar 
cirka 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bo-
laget. Ytterligare information om detta och ledningens andra 
ersättningar och anställningsvillkor finns i årsredovisningens 
not 5. På Eniros webbplats www.eniro.com finns också en re-
dogörelse för bolagets utestående aktie- och aktiekursrelate-
rade incitamentsprogram.

REVISORER
Årsstämman 2008 valde PricewaterhouseCoopers AB som re-
visor för tiden intill årsstämman 2012. PricewaterhouseCoopers 
AB representeras av Bo Hjalmarsson och Sten Håkansson. Vid 
årsstämman meddelades att Bo Hjalmarsson utsetts till huvud-
ansvarig revisor.

Bo Hjalmarsson
Född: 1960
Auktoriserad revisor sedan: 1989
Övriga större revisionsuppdrag: TeliaSonera, Duni, Lundin Petroleum och 
Vostok Nafta.
Övriga större uppdrag: Ordförande i FAR:s Policygrupp för revision.

Sten Håkansson
Född: 1960
Auktoriserad revisor sedan: 1988
Övriga större revisionsuppdrag: Lundin Mining, Coor, Net Insight och Teracom.
Övriga större uppdrag: –
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ORGANISATIONSSTRUKTUR

År Övriga uppdrag Revision Totalt

2008 1,4 5,1 6,5

2009 0,9 9,2 10,1 

2010 1,4 9,1 10,5

Under 2010 innefattade revisionsarvodet även granskning av emissionsprospekt. Un-
der 2009 innefattade revisionsarvodet även granskning av emissionsprospekt och extra 
granskning i samband med utfärdandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2009. 

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 2008–2010 (MSEK)
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