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Bolagsstyrning och rapport om intern kontroll
Den gällande Svensk kod för bolagsstyr
ning (”koden”) trädde i kraft den 1 febru
ari 2010. Reglerna i koden kompletterar 
huvudbestämmelserna i aktiebolagsla
gen (2005:551) rörande ett bolags organi
sation, men även till relativt omfattande 
självreglering som gäller för bolagstyr
ning. Koden baseras på principen att 
”följa eller förklara”. Enligt den här prin
cipen kan ett företag välja att följa en 
bestämmelse i koden, eller förklara var
för man väljer att inte göra det.

Tillämpning av bolagsstyrningskoden 
RusForest AB (”Bolaget”) är ett aktiebo
lag som är registrerat i Sverige. Bolagets 
aktier är noterade på NASDAQ OMX First 
North, som har en något mindre omfat
tande regelbok än huvudmarknaden och 
kräver inte att Bolaget ska följa koden. 
RusForest har ändå valt att tillämpa 
huvudmarknadens och kodens regler. 
Bolaget kommer att tillämpa koden fullt 
ut, eller i tillämpliga fall förklara eventu
ella avvikelser. För närvarande avviker 
Bolaget från koden i och med att man 
inte har någon internrevisionsfunktion. 
Huvudprinciperna i Bolagets bolagsstyr
ning beskrivs nedan.

Bolagsstämma
Årsstämman är Bolagets högsta besluts
fattande organ, och alla aktieägare 
har rätt att delta, personligen eller via 
ombud. Bolagets årsstämma hålls i 
Stockholm, på svenska, en gång per år, 
senast sex månader efter räkenskaps
årets utgång. Årsstämmans uppgift är 
att fastställa det finansiella resultatet 
och fatta beslut i bolagsfrågor, t.ex. 
betalning av utdelning och ändringar 
av bolagsordningen. Årsstämman utser 
även medlemmarna i styrelsen och revi
sorer, samt bestämmer ersättningen till 
dessa.

Större aktieägare
Nova Capital, som äger 33 500 000 aktier 
eller 25,4 procent av de utestående 
aktierna i Bolaget, är den största aktie
ägaren. Aktierna ägs via en juridisk enhet 
som kontrolleras av Nova Capital.

Styrelse och ledande befattningsha
vare i Bolaget ägde tillsammans cirka 0,8 
procent av utestående aktier i Bolaget 
per den 31 mars 2015.

Valberedning
Bolagets aktieägare har rätt att nomi
nera ledamöter till styrelsen samt reviso
rer till årsstämman. 

Årsstämman den 15 maj 2014 beslu
tade att inrätta en valberedning bestå
ende av representanter för Bolagets 
tre största aktieägare den sista bank
dagen i augusti 2014. Inför årsstämman 
2015 består valberedningen av följande 
ledamöter: Temo Jorbenadze (Nova 
Capital), Dag Rolander (representant 
för en grupp aktieägare) och Garrett 
Soden (styrelseordförande i RusForest 
AB). Vid valberedningens första möte 
utsågs Temo Jorbenadze till valbered
ningens ordförande. Valberedningens 
uppgift är att sammanställa förslag inför 
följande beslut på årsstämman 2015: (i) 
val av årsstämmans ordförande, (ii) val 
av styrelseledamöter, (iii) val av styrel
sens ordförande, (iv) ersättning till sty
relseledamöterna, (v) val av revisor och 
ersättning till Bolagets revisorer samt (vi) 
förslag angående nomineringsprocessen 
inför årsstämman 2016. Valberedningen 
har inför årsstämman 2015 haft 2 person
liga möten samt betydande korrespon
dens via mail och telefon därutöver.

Utnämning av styrelse och revisorer 
samt ersättning till dessa
Enligt Bolagets bolagsordning ska sty
relsen bestå av minst tre (3) och högst 
sju (7) ledamöter, med eller utan högst 
två vice styrelseledamöter. Varje år utser 
årsstämman styrelsen för tiden fram till 
nästa årsstämma. En styrelseledamots 
uppdrag kan avslutas i förtid på egen 
begäran eller på bolagsstämmans begä
ran. Dessutom kan en styrelseledamot 
få lämna sitt uppdrag i förtid i följande 
fall: (i) om han eller hon blir psykiskt sjuk 
eller tvångsintagen på grund av psykisk 
sjukdom, (ii) om han eller hon går i kon
kurs eller (iii) om han eller hon är för
bjuden i lag att sitta i en styrelse. Om 

en styrelseledamots uppdrag avslutas i 
förtid ska de andra styrelseledamöterna 
vidta åtgärder för att få nästa bolags
stämma att utse en ny styrelseledamot 
för den återstående tjänstgöringstiden. 
Dock kan detta skjutas upp till nästa 
årsstämma, då en ny styrelse ska utses, 
om de återstående styrelseledamö
terna är beslutsmässiga och inte under
stiger det föreskrivna minimiantalet 
styrelseledamöter.

Årsstämman utser generellt revisorer 
för fyra år i taget men vid årsstämman 
2014 så beslutade stämman att förlänga 
KPMGs mandat med ett år. 

Styrelsen 2014
Extrastämman den 11 juli 2013 beslutade 
att i enlighet med förslaget från 2013 års 
valberedning omvälja Per Brilioth, Peter 
Nilsson, Paul Putz, Alexander Rudik och 
Camilla Öberg till styrelsen, med Paul 
Putz som vice ordförande. Garrett Soden 
valdes till ny styrelseledamot och ordfö
rande i styrelsen.

Vid årsstämman 15 maj 2014 så omval
des Per Brilioth, Peter Nilsson, Paul Putz, 
Alexander Rudik, Camilla Öberg och 
Garrett Soden till styrelsen, med Paul 
Putz som vice ordförande och Garrett 
Soden som ordförande i styrelsen.

Samtliga ledamöter är oberoende 
i förhållande till Bolaget, dess ledning 
och stora aktieägare, med undantag 
för Alexander Rudik, som är grundare 
och vd i Nova Capital, Bolagets största 
aktieägare.

En detaljerad presentation av den 
nuvarande styrelsen finns i ”Styrelse och 
ledning” på sidorna 56–57.

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder minst två 
gånger per år personligen, och oftare om 
så behövs. Dessutom hålls telefonkonfe
renser om så behövs, och ibland träffas 
beslut genom cirkulering. Verkställande 
direktören håller regelbunden kontakt 
med styrelsens ordförande samt övriga 
ledamöter i styrelsen. Under 2014 hölls 
12 styrelsemöten. 
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Arbete och ansvar 
Styrelsen fattar beslut om övergri
pande frågor som påverkar Koncernen. 
Styrelsens primära uppgifter är dock 
att organisera Bolaget och ledningen av 
Bolagets verksamhet, däribland följande: 
–  Fatta beslut om verksamhetens fokus 

och nya policyer i Bolaget.
–  Kapitaltillskott.
–  Utse och regelbundet utvärdera verk

ställande direktör och ledning samt 
deras arbete.

–  Godkänna rapporteringsinstruktioner 
för ledningen.

–  Säkerställa att Bolagets externa kom
munikation är öppen, objektiv och 
lämplig för den publik den riktar sig till.

–  Säkerställa att det finns effektiva sys
tem för uppföljning och kontroll av 
Bolagets verksamhet och finansiella 
ställning kontra uppställda mål.

–  Följa upp och övervaka att verk
samheten utförs inom fastställda 
gränser i enlighet med lagar, reg
ler, börsregler och praxis på 
värdepappersmarknaderna.

Styrelsens utskott
Årsstämman den 20 maj 2010 beslutade 
att styrelsen skulle tillsätta ett revisions
utskott och ett operativt utskott, vart 
och ett med tre ledamöter. 

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ska fungera som pri
mär kommunikationskanal mellan sty
relsen och Bolagets revisorer, och ska 
ansvara för förberedelsen av styrelsens 

arbete för att säkerställa kvaliteten 
i Bolagets finansiella rapportering. 
Revisionsutskottet har ett särskilt ansvar 
att att granska och ta upp eventuella 
problem med intern kontroll av den 
finansiella rapporteringen för styrelsens 
kännedom. Brister i rapporteringen följs 
upp av ledningen och revisionsutskottet.

Revisionsutskottet ska hantera alla 
viktiga redovisningsfrågor och granska 
Bolagets finansiella rapporter. Exempel 
på frågor och rapporter som granskas:
–  Frågor som rör intern kontroll och till

lämpning av relevanta redovisnings
principer och redovisningslagar.

–  Eventuella osäkerheter i de värden 
som presenteras, ändrade uppskatt
ningar och bedömningar.

–  Väsentliga händelser efter rapporte
ringsperioden.

–  Hantering av fastställda oegentlig
heter.

–  Granskning av Bolagets årsredovisning 
och delårsrapporter som upprättas 
fyra gånger per år.

–  Alla andra frågor, utöver ovanstå
ende, som kan påverka kvaliteten på 
Bolagets rapportering.

Fortlöpande (minst en gång per år) 
träffa Bolagets revisorer för att hålla 
sig informerade om revisionens riktning 
och omfattning. Revisionsutskottet och 
revisorerna ska också diskutera samord
ningen mellan den interna kontrollen och 
den externa revisionen, och revisorernas 
syn på eventuella risker med avseende på 
Bolagets rapporteringskvalitet.

–  Revisionsutskottet ska fastställa rikt
linjer för vilka övriga tjänster utöver 
revision som Bolaget kan anskaffa från 
revisorerna.

–  Revisionsutskottet ska på årsbasis, i 
samband med räkenskapsårets slut, 
utvärdera revisorernas prestationer. 
De ska informera valberedningen om 
resultaten av utvärderingen, vilka ska 
ligga till grund när nomineringen av 
revisorer görs till årsstämman.

–  Hjälpa valberedningen att nominera 
revisorer och att fastställa ersätt
ningen till revisorerna.

–  Revisionsutskottet ska granska års 
och delårsrapporter och lämna rekom
mendationer om dessa till styrelsen.

Under 2014 sammanträdde revisionsut
skottet sex gånger. Revisionsutskottet 
består av Camilla Öberg (ordförande), 
Per Brilioth och Paul Putz.

Operativa utskottet
Det operativa utskottets roll är att göra 
lämpliga investeringsrekommendationer 
och regelbundet granska de operativa 
enheternas budget och verksamhet. De 
här rekommendationerna måste alltid 
ligga i linje med styrelsens beslut om 
Bolagets övergripande strategi.

Det operativa utskottet består av 
Peter Nilsson (ordförande) och Alexander 
Rudik. Under 2014 sammanträdde opera
tiva utskottet fyra gånger.

Sammansättning av styrelsen, inklusive mötesnärvaro 2014

namn
Vald till 

styrelsen Befattning
koppling till  
Bolaget

revisions- 
utskottet

operativa 
utskottet närvarande

aktie- 
innehav*

styrelse- 
arvode (sek)

Garrett Soden 2013 Ordförande Oberoende 92% 32 000 300 000
Paul Putz 2013 Vice ordförande Oberoende X 100% 75 000 150 000
Per Brilioth 2009 Ledamot Oberoende X 92% 222 855 150 000
Peter Nilsson 2013 Ledamot Oberoende X 92% 45 000 250 000
Alexander Rudik 2013 Ledamot Huvudägare X 100% 181 560 150 000
Camilla Öberg 2011 Ledamot Oberoende X 100% 3 500 250 000
Antal möten 6 4 12 1 250 000

*  Innehav per 31 mars 2015 baserat på uppgifter som ledning och styrelse skickat till bolaget enligt deras insyns rapporteringsskyldigheter.
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Ledning
Verkställande direktören hanterar 
Bolagets dagliga aktiviteter och förbe
reder investeringsrekommendationer i 
samarbete med koncernledningen och 
ledamöterna i det operativa utskot
tet. En detaljerad presentation av led
ningen finns i avsnittet ”Styrelsen och 
ledningen”.

Koncernledningen 2014
Matti Lehtipuu: Verkställande direktör 
from 1 januari till 31 december 2014 då 
hans anställning upphörde
Gustav Wetterling: Anställdes som  
Finansdirektör (CFO) 14 Januari 2014 och 
ersatte då tidigare CFO Kirill Pronin.
Anton Bogdanov: Nuvarande VD och 
tidigare operativ chef (COO) och från och 
med februari 2014 verkställande direktör 
för managementbolaget som administre
rar vissa dotterbolag, inklusive de sibi
riska produktionsbolagen.
Anders F. Börjesson: Verkställande direk
tör för det svenska holdingbolaget 
RusForest AB, samt bolagsjurist.

Investerarrelationer
Under 2014 ansvarade Gustav Wetterling, 
CFO för Bolagets investerarrelationer. 

Ersättning till styrelsen och 
koncernledningen
Ersättning till styrelsen
Styrelsens ersättning fastställdes till 
300 000 SEK för ordförande och 150 000 
SEK för var och en av övriga styrelsele
damöter. För arbete i revisionsutskottet 
utgick ersättning med 100 000 SEK till 
ordförande, och för arbete i det ope
rativa utskottet utgick ersättning med 
100 000 SEK till ordförande. Tidigare 
utgick även 75 000 i ersättning till res
pektive av övriga ledamöter i revisions 
och operativa utskottet, denna ersätt
ning avskaffades dock vi bolagstämman 
2014.

Ersättning till företagsledningen
Förre verkställande direktören – Matti 
Lehtipuus fasta årslön uppgick till 
300 000 USD. Total ersättning till förre 

verkställande direktören 2014 uppgick 
dock till 656 tusen USD vilket inklude
rade bonus och avgångsvederlag om 305 
tusen USD. 

Månadslönen inkluderar pensions
avsättningar. Bolaget betalade även för 
verkställande direktörens lägenhet och 
parkering. Verkställande direktören har 
rätt till sex månaders full lön vid uppsäg
ning från Bolagets sida. Skulle han själv 
välja att avgå är uppsägningstiden sex 
månader. 

Den fasta årslönen till övriga med
lemmar i företagsledningen uppgick 
2014 sammanlagt till cirka 791 000 USD, 
vilket också inkluderade avgångsveder
lag till förre CFO om 161 tusen USD. Den 
nya CFO har en pensionsplan som grun
dar sig på svensk marknadspraxis, som 
redovisas som en avgiftsbestämd plan 
i enlighet med IAS 19. Premien beräk
nas utifrån grundlönen. CFO:s månads
lön innefattar pensionsavsättningar. 
Anställningsavtalet för övriga medlem
mar i koncernledningen innehåller en 
ömsesidig uppsägningsperiod på sex 
månader.

Bonusprogram
Bolagets bonusprogram
Ett aktiebaserat bonusprogram antogs 
av årsstämman den 15 maj 2013. 
Programmet beskrivs i detalj i not 9 
till årsredovisningen för 2014. Totalt 
1 200 000 hade utfärdats och innehades 
av Bolagets förre VD – Matti Lehtipuu 
vid årets början. Total 900 000 optio
ner utfärdades under 2014 (300 000 var 
till nuvarande VD – Anton Bogdanov, 
CFO – Gustav Wetterling och VD för 
svenska holdingbolaget – Anders F. 
Börjesson) och 800 000 optioner förföll 
den 31 December 2014 i samband med 
att förre VD – Matti Lehtipuus anställ
ning upphörde. Per den  31 december 
2014 var totalt 1 300 000 utfärdade och 
utestående.  

Övriga ersättningsrelaterade frågor
Det finns inga avtal om avgångsveder
lag eller pensioner för styrelsen. Om inte 
annat anges finns det inte reserverade 

eller upplupna belopp i Bolaget för pen
sioner eller andra ersättningar efter det 
att anställningen eller uppdraget upp
hört för styrelseledamöter eller högre 
befattningshavare.

Revisorer
Årsstämman den 15 maj 2014 förlängde 
bolagets revisorer KPMGs uppdrag med 
ytterligare ett år.

Mats Kåvik, auktoriserad revisor. 
Ansvarig revisor sedan 2013. KPMG AB, 
Sverige.

Under året har revisionsbyrån inte 
haft några andra väsentliga uppdrag 
från RusForest utöver det revisions
arbete som specificeras i avsnittet 
”Revisionsberättelse” på sidan 55.

Intern kontroll
Styrelsen är ansvarig för Bolagets organi
sation och administrationen av Bolagets 
aktiviteter, vilket inkluderar intern 
kontroll. Med intern kontroll avses de 
åtgärder som Bolagets styrelse, ledning 
och övrig personal vidtar för att säker
ställa att bokföring, tillgångsförvalt
ning och Bolagets finansiella ställning 
i allmänhet hanteras på ett tillförlitligt 
sätt och i enlighet med relevant lagstift
ning, tillämpliga redovisningsprinciper 
och övriga krav för börsnoterade före
tag. RusForest har ett revisionsutskott 
bestående av tre ledamöter från sty
relsen, som har särskilt ansvar för att 
utvärdera effektiviteten i den interna 
kontrollen. Revisionsutskottet ska även 
säkerställa efterlevnad av metoderna för 
intern kontroll samt granska och disku
tera interna och externa revisionsfrågor. 
Rapporten om den interna kontrollen 
uppfyller avsnitt 7.4 i koden, som styr 
den interna kontrollen i samband med 
finansiell rapportering, samt de riktlinjer 
som utfärdas av branschorganisationen 
för redovisningskonsulter, revisorer och 
rådgivare, FAR, och Svenskt Näringsliv. 

Ledningen följer fortlöpande upp 
Bolagets verksamhet i enlighet med 
riktlinjerna nedan. Månadsrapporter 
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produceras för internt bruk, vilka 
senare utgör grunden för styrelsens 
kvartalsgranskningar. 

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön, som utgör grunden för 
den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen, speglar i stort sett de 
kärnvärden som styrelsen kommunicerar 
och själva lever efter. RusForests ambi
tion är att värden som precision, profes
sionalism och integritet ska genomsyra 
organisationen. En annan viktig del av 
kontrollmiljön är att säkerställa att frå
gor som t.ex. organisationsstruktur, 
beslutsordning och befogenhet är väl
definierade och kommuniceras tydligt. 
Detta uppnås genom skriftliga instruk
tioner och formella rutiner för uppdel
ning av arbetet mellan styrelsen å ena 
sidan, och ledningen och övrig perso
nal å andra sidan. Styrelsen upprättar 
de allmänna riktlinjerna för RusForests 
kärnverksamhet, som utnyttjar sina 
skogsarrenden och producerar ett brett 
sortiment av högkvalitativa sågade pro
dukter och pellets. 

Bolaget har under 2013 anställt 
en internrevisor på heltid. I samband 
med stora projekt som byggnationen 
av pelletsfabriken i Archangelsk så har 
Bolaget även använt sig av inhyrda 
byggrevisionstjänster.

Riskbedömning
Styrelsen i RusForest ansvarar för identi
fiering och hantering av väsentliga risker 
för felaktigheter i de finansiella rappor
terna. Riskbedömningen fokuseras sär
skilt på risken för oegentligheter, risken 
för olagliga fördelar till externa parter 
på RusForests bekostnad och risken för 
förlust eller förskingring av tillgångar. 
Det är RusForests ambition att minimera 
riskerna för felaktigheter i de finansiella 
rapporterna genom fortlöpande iden
tifiering av de säkraste och mest effek
tiva rapporteringsrutinerna. En rapport 
över den interna kontrollen upprättas 
av ledningen och granskas av styrelsen 
varje kvartal. Styrelsen lägger mest kraft 
på att säkerställa att de processer som 

bedöms vara mest utsatta för fel, eller 
där ett fel skulle få störst negativ effekt, 
är tillförlitliga. Detta innefattar bland 
annat tydliga krav när det gäller klassi
ficering och beskrivning av poster i resul
tat och balansräkningen enligt allmänt 
accepterade redovisningsprinciper och 
gällande lagar. 

Kontrollaktiviteter
Det krävs vissa konkreta kontrollakti
viteter för att verifiera efterlevnaden 
av krav och rutiner som fastställts som 
en reaktion på den riskbedömning som 
genomförts. Syftet med kontrollaktivi
teterna är att förhindra, upptäcka och 
rätta till eventuella svagheter och avvi
kelser i den finansiella rapporteringen. 
För RusForests del innefattar kontrollak
tiviteterna upprättandet av verifier
bara skriftliga beslut vid varje instans i 
investeringsprocessen. Dessutom under
söks, efter varje slutförd transaktion 
(inköp eller försäljning), hela processen 
för att verifiera transaktionens validi
tet, från rekommendation till godkän
nande, verkställande och bokföring av 
transaktionen i Bolagets räkenskaper. 
Bank och depåavstämningar utförs 
också och jämförs med de poster som 
redovisats i de finansiella rapporterna. 
Kontrollaktiviteterna innefattar perma
nenta rutiner för presentation och rap
portering av Bolagets räkenskaper, t.ex. 
månadsavstämningar av RusForests till
gångar och skulder. Bolaget lägger också 
fokus på att se till att redovisningskra
ven och redovisningsrutinerna, däri
bland konsolidering av konton och del
års och helårsrapporter, följer gällande 
lagstiftning och allmänt accepterade 
redovisningsprinciper och andra krav för 
börsnoterade företag. Kontroller utförs 
också för att säkerställa att IT/datorsys
tem som ingår i rapporteringsprocessen 
är tillräckligt tillförlitliga.

Information och kommunikation
RusForest arbetar för att säkerställa ett 
effektivt och korrekt internt och externt 
informationsflöde. Därför har Bolaget 
upprättat fasta rutiner och investerat i 

pålitliga tekniska tillämpningar för att 
garantera ett snabbt och tillförlitligt sätt 
att dela information i organisationen. 
Interna policyer och allmänna riktlinjer 
för finansiell rapportering kommuniceras 
mellan styrelsen, ledningen och annan 
personal genom regelbundna möten och 
epost. För att säkerställa kvaliteten 
på den externa rapporteringen, som är 
en förlängning av den interna rappor
teringen, finns en skriftlig kommunika
tionspolicy som anger vilken information 
som ska kommuniceras och hur den ska 
kommuniceras.

Uppföljning
Styrelsen får detaljerade kvartalsrap
porter om RusForests finansiella ställ
ning. Bolagets finansiella situation och 
strategi diskuteras på alla styrelsemö
ten, tillsammans med eventuella pro
blem i verksamheten och den finansiella 
rapporteringen sedan det senaste sty
relsemötet. Revisionskommittén har ett 
särskilt ansvar när det gäller att granska 
och ta upp eventuella problem med den 
interna kontrollen av den finansiella rap
porteringen för styrelsens kännedom. 
Brister i rapporteringen följs upp av led
ningen och revisionskommittén. Bolaget 
upprättar delårsrapporter fyra gånger 
per år, och dessa granskas av styrelsen 
och revisionskommittén. En granskning 
av Bolagets räkenskaper utförs minst 
en gång per år, utöver den omfattande 
granskning som sker i samband med 
årsredovisningen. 

RusForest uppfyller medlemsreglerna 
för NASDAQ First North för emittenter. 
Det har inte förekommit några överträ
delser av god sed på marknadsplatsen 
First North.
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REVISORS YTTRANDE OM 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till årsstämman i RusForest AB (publ), 
org. nr 5566946421

Uppdrag och ansvarsfördelning
Vi har granskat bolagsstyrningsrappor
ten för år 2014 på sidorna 01–04. Det är 
styrelsen som har ansvaret för bolags
styrningsrapporten och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovis
ningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om bolagsstyrningsrapporten på grund
val av vår revision.

Granskningens inriktning och 
omfattning 
Granskningen har utförts i enlighet med 
RevU 16 Revisorns granskning av bolags
styrningsrapporten. Det innebär att vi 
har planerat och genomfört revisionen 
för att med rimlig säkerhet uttala oss om 
att bolagsstyrningsrapporten inte inne
håller väsentliga felaktigheter. En revi
sion innefattar att granska ett urval av 
underlagen för informationen i bolags
styrningsrapporten. Vi anser att vår revi
sion ger oss rimlig grund för våra utta
landen nedan.

Uttalande 
Vi anser att en bolagsstyrningsrap
port har upprättats och att den är 
förenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Stockholm den 24 april 2015

KPMG AB

Mats Kåvik
Auktoriserad revisor


