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A

Aktieägare
I toppen av bolagsstyrningsstrukturen påverkar
aktieägarna den huvudsakliga riktningen i bolaget
genom deras inflytande. Starka huvudägare bidrar
med ett stort intresse och engagemang i företaget
och för dess framgång.
De största aktieägarna i Securitas per den 31
december 2015 var Gustaf Douglas, som genom
familj och inom Investment AB Latour koncernen
innehar 10,9 procent (10,9) av kapitalet och 29,6
procent (29,6) av rösterna, samt Melker Schörling
som genom familj och Melker Schörling AB innehar
5,4 procent (5,6) av kapitalet och 11,6 procent
(11,8) av rösterna. Mer detaljerad information om
aktieägarna finns i tabellen på sidan 127 i årsredo
visning 2015.
B

Årsstämma
Årsstämman, som är bolagets högsta beslutsfat
tande organ, ger samtliga aktieägare möjlighet att
utöva sitt inflytande. Bolagsstämman beslutar om
ändringar i bolagsordningen. Bolagsordningen inne
håller inte någon begränsning om antalet röster som
varje aktieägare kan avge vid stämman. Varje aktie
ägare kan alltså rösta för alla aktier som innehas vid
stämman. Årsstämma i Securitas AB hölls den 8 maj
2015 och protokollet med alla fattade beslut finns
tillgängligt på www.securitas.com. Ett av de beslut
som togs 2015 var att bemyndiga styrelsen rätt att
fatta beslut om förvärv av egna aktier. Vid mötet när
varade aktieägare som representerade 61,9 procent
(58,7) av rösterna, antingen personligen eller via
ombud. För information om val av styrelseledamöter
och deras arvoden, se avsnitt (D), styrelse.

Läs mer på sidan 45 i
årsredovisning 2015

C

Valberedning
Valberedningen är ett organ som inrättats av bola
gets årsstämma med uppgift att förbereda valet av
ledamöter till styrelsen, val av styrelsens ordförande
samt fastställande av arvoden till styrelsen och sty
relsens utskott. Dessutom ska valberedningen inför
sådan årsstämma där val av revisorer ska äga rum,
efter samråd med styrelsen och revisionsutskott,
förbereda val av revisorer och beslut om arvoden
till revisorerna samt därtill relaterade frågor.
Den 23 oktober 2015 ändrades valberedning
ens sammansättning då Gustaf Douglas lämnade
valberedningen och ersattes av Carl Douglas. Carl
Douglas utsågs till ordförande.
Valberedningens arbete är fastställt i Arbetsord
ning för Securitas AB:s valberedning. Valbered
ningen ska sammanträda så ofta som det är nöd
vändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Valberedningen ska emellertid hålla minst ett sam
manträde årligen. Valberedningen har sammanträtt
en gång under 2015.
D Styrelse
Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha mellan
fem och tio styrelseledamöter valda vid årsstäm
man, med högst två suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna ska väljas vid en bolagsstämma för
tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls
efter det år då ledamoten eller suppleanten valdes.
Securitas styrelse har åtta stämmovalda ledamöter
och tre arbetstagarrepresentanter med två supple
anter.
Melker Schörling är styrelsens ordförande och
Carl Douglas är vice ordförande. För ytterligare
information om ledamöterna i styrelsen samt VD
och koncernchef, inklusive ersättningar finns på
sidorna 32–33 i årsredovisning 2015.

Styrelsens ansvarsområden
Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning
av bolaget och koncernen i enlighet med den
svenska aktiebolagslagen, och utser även VD och
koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott.
Styrelsen beslutar även om lön och annan
ersättning till VD och koncernchef. Styrelsen sam
manträder minst sex gånger årligen.
Styrelsen i Securitas AB har antagit ett antal
policyer som gäller styrning. Exempel på policyer
i detta sammanhang beskrivs på sidan 41 i årsredo
visning 2015.
Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den
finansiella rapporteringen genom en serie koncern
policyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer
med definierade ansvarsområden och dokumente
rade befogenheter, vilket beskrivs närmare i enter
prise risk management och internkontrollrapporten
med början på sidan 36. Styrelsen har tillsatt ett
revisionsutskott (vidare beskrivet på sidan 30 i års
redovisning 2015) och ett ersättningsutskott (vidare
beskrivet på sidan 30 i årsredovisning 2015).

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapporte
ring, effektivitet i internkontroll, internrevisions
aktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet
informerar sig även om lagstadgad revision av
årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns
oberoende samt godkänner köp av tillkommande
tjänster utöver revisionen.
Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag
för styrelsen inför styrelsens beslutsfattande. Ut
skottet sammanträdde fyra gånger under 2015.
Väsentliga frågeställningar som avhandlades pre
senteras nedan.

Styrelsens arbete
Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen
mellan styrelsen och koncernledningen regleras av
styrelsens arbetsordning, vilken dokumenteras i
skriftlig instruktion och antas av styrelsen varje år
efter årsstämman. Enligt arbetsordningen fattar
styrelsen bland annat beslut om koncernens över
gripande strategi, företagsförvärv och investeringar
i fast egendom över en viss nivå, samt sätter ramen
för koncernens verksamhet via koncernens affärs
plan. Styrelsen spelar även en viktig roll i den fort
löpande processen med att identifiera och utvär
dera väsentliga risker som koncernen ställs inför.
Reglerna inkluderar en arbetsordning för VD och
koncernchef liksom en instruktion för finansiell rap
portering. Arbetsordningen innefattar också en
instruktion om att en årlig utvärdering av styrelsens
arbete ska utföras. Varje år besvarar alla styrelsemed
lemmar ett frågeformulär som upprättas av valbered
ningen avseende kvaliteten på styrelsearbetet. En
utvärdering görs sedan i styrelsen och i valbered
ningen baserad på utfallet av undersökningen.
Under 2015 höll styrelsen åtta möten, varav
två hölls per capsulam. Vid styrelsemötet i februari
2015, som hölls i samband med årsbokslutet,
deltog revisorerna och presenterade revisionen.

Ett aktierelaterat incitamentsprogram antogs
även vid årsstämman 2015. Programmet innebär
att ungefär 2 500 av Securitas högre chefer på sikt
kan bli aktieägare, och därigenom stärka delaktig
heten hos medarbetarna i Securitas framtida fram
gångar och utveckling, vilket gynnar samtliga aktie
ägare. Det antagna incitamentsprogrammet inne
bär i huvudsak att en tredjedel av eventuell årlig
bonus intjänad enligt de prestationsbaserade
kontantbonusprogrammen omvandlas till en rättig
het att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och
under förutsättning att medarbetaren fortsatt är
anställd i Securitas. Incitamentsprogrammets
omfattning och konstruktion är densamma som de
aktierelaterade incitamentsprogram som antagits
vid tidigare årsstämmor från 2010 och framåt. Mer
information om det faktiska utfallet av det aktierela
terade incitamentsprogrammet under 2015 finns
i not 12 på sidan 90 i årsredovisning 2015.

E Revisionsutskott
Styrelsen har bildat och utsett ett revisionsutskott,
vars arbete regleras av en instruktion för styrelsens
revisionsutskott. Revisionsutskottet träffar Securitas
revisorer minst fyra gånger om året. Utskottet stöd
jer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra
den finansiella rapporteringen samt internkontroll
över finansiell rapportering.

F

Ersättningsutskott
Styrelsen har bildat ett ersättningsutskott som ska
behandla frågor som rör löner, bonusersättningar,
aktierelaterade incitamentsprogram och andra
former av ersättningar till koncernledningen och
även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslu
tar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen
för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll ett
möte under 2015.

Riktlinjerna för ersättning till ledningen som
antogs vid årsstämman 2015 gick huvudsakligen
ut på att ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraf
tiga och i enlighet med marknadsvillkoren, för att
säkerställa att Securitas kan attrahera och behålla
kompetenta befattningshavare. Den totala ersätt
ningen till koncernens ledande befattningshavare
ska bestå av fast grundersättning, rörlig ersättning,
pensioner och övriga förmåner.
Utöver fast årslön ska koncernledningen även
kunna erhålla en rörlig ersättning, vilken ska baseras
på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxt
mål inom det individuella ansvarsområdet (koncern
eller division) och sådana ersättningar ska samman
falla med aktieägarnas intressen.

Den rörliga ersättningen ska motsvara maximalt
60 procent av den fasta årslönen för VD och kon
cernchef och maximalt 42–200 procent av den
fasta årslönen för övriga ledamöter av koncernled
ningen. Koncernens åtaganden vad gäller rörlig
ersättning till koncernledningen får, maximalt inom
alla divisioner under 2015, uppgå till 70 MSEK. De
fullständiga riktlinjerna för ersättning är publicerade
på www.securitas.com.
Ytterligare information avseende ersättning till
styrelsen och koncernledningen, inklusive utfall,
återfinns i noterna och kommentarerna till koncer
nens finansiella rapporter för 2015. Se not 8 på
sidorna 82–85 i årsredovisning 2015.
G

VD och koncernchef samt koncernledning
VD och koncernchef samt koncernledningen har
det övergripande ansvaret för verksamheten inom
Securitas i enlighet med den strategi och de lång
siktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för
Securitas AB. Det primära verktyg som används av
VD och koncernchef samt koncernledningen för att
mäta verkställande av strategier och för att vägleda
medarbetarna och organisationen mot uppsatta
mål är det finansiella ramverket och den finansiella
modellen.
Koncernledningen bestod 2015 av VD och kon
cernchef, samt elva ledande befattningshavare med
representanter från divisionerna. Ytterligare uppgifter
om koncernledningen finns på sidorna 34–35 i års
redovisning 2015.
H

Management Assurance
Stabsfunktionen Management Assurance fungerar
som koncernens internrevisionsfunktion och rap
porterar direkt till ekonomidirektören, med en
öppen kommunikationslinje till revisionsutskottet.
Funktionen tar fram en årlig plan för sitt arbete
som godkänns av revisionsutskottet. Resultatet
av funktionens arbete, vilket inkluderar under året
utförda och koordinerade internrevisionsrelaterade
aktiviteter, presenteras vid revisionsutskottets
möten. Funktionen deltog vid samtliga av revi
sionsutskottets möten under 2015.
För mer information om de nuvarande ansvars
uppgifterna för Management Assurance hänvisas
till www.securitas.com.

I

Funktionskommittéer
Koncernen har bildat ett antal funktionskommittéer
och arbetsgrupper, bland annat för funktionerna
rapportering / skatt och internkontroll, finans / intern
bank och juridik / risk och försäkring. I dessa kom
mittéer ingår CFO, ekonomidirektören, chefsjuristen
samt de funktionsområdesansvariga. Det huvud
sakliga syftet med funktionskommittéerna är att
utarbeta lämpliga policyer, kommunicera dessa
policyer och säkerställa lokal förståelse för dessa
(inklusive utbildning) samt att övervaka väsentliga
frågor inom respektive ansvarsområde. Varje kvartal
hålls möten med VD och koncernchef där aktuella
frågeställningar som ska rapporteras till revisions
utskottet diskuteras.
J

Divisionsledning och lokal ledning
Securitas filosofi är att arbeta i en decentraliserad
miljö där det primärt är den lokala ledningens
ansvar att följa upp och säkerställa lokala enheters
efterlevnad av koncernens policyer och riktlinjer,
inklusive eventuella specifika divisionspolicyer och
riktlinjer. Lokal ledning är ansvarig för att utveckla
och vidmakthålla ett system av processer och kon
troller som säkerställer tillförlitlighet i bolagets
managementrapportering och finansiella rapporte
ring på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som
möjligt. Detta inkluderar att säkerställa ett minimum
av grundläggande och övervakande kontroller för
att undanröja relevanta risker. Lokal ledning rappor
terar till koncernledningen via divisionsledning
beträffande operationella frågor och lokala control
lers via divisionscontrollers när det gäller informa
tion om finansiell rapportering.

