
 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

Organisation och styrning samt krav på styrelsen och verkställande direktören 

 
Organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

 

 
Ordförande  Peter Davidsson 

Ledamot  Ulf Zenk 

Ledamot   Mats Göransson 

Ledamot  Christer Söderberg 

Ledamot  Jonas Arvidsson 

 
Styrelsens arbete och ansvar 
Styrelsen i Lantmännen Finans ansvarar för bolagets organisation. Styrelsen åstadkommer detta genom att 

utfärda instruktioner och policys vilka implementeras i organisationen. Styrelsen kontrollerar verksamheten 

genom att ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten och de olika kontrollorgan som finns i 

Lantmännen Finans. 

 

Styrelsen beslutar om och övervakar genomförandet av Lantmännen Finans strategiska mål, riskstrategi och 

interna styrning. Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet effektiviteten i bolagets styrningssystem 

för att vid behov vidta åtgärder. Styrelsen säkerställer också systemen för redovisning och finansiell 

rapportering, inbegripet finansiella och operativa kontroller, efterlevnad av lagstiftningen och relevanta 

standarder.  

 

Styrelsen utövar tillsyn och utvärderar årligen den verkställande direktören. Ordföranden i styrelsen 

genomför även årligen en utvärdering av styrelsens arbete. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. 
Styrelsens ledamöter i Lantmännen Finans har en bred och omfattande erfarenhet från näringslivet. 

Styrelsens ledamöter har god kännedom om bolagets verksamhet samt arten och omfattningen av 

verksamhetens risker. 

 

Vid tillsättande av styrelsen bedömde bolagstämman att samtliga styrelseledamöter uppfyller bolagets krav 

på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Styrelsen har med hänsyn till bolagets verksamhet, 

utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning.  
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Styrelseledamöterna besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund, 

som erfordras för att förstå bolagets verksamhet inklusive verksamhetens risker och organisationsstruktur. 

Bolagstämman ansåg vidare att styrelseledamöterna på ett konstruktivt och effektivt sätt har förmågan att 

granska och vid behov, ifrågasätta beslut. Styrelseledamöterna i Lantmännen Finans har möjlighet att 

avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget. 

 

Lantmännen Finans verkställande direktör har god insikt i bolagets verksamhet och framtida utmaningar. 

Bolagets verkställande direktör har marknadskännedom och förståelse för riskhantering och 

regelefterlevnadsfrågor samt finansiell information. Vidare har bolagets verkställande direktör 

ledaregenskaper och god förmåga att representera Lantmännen Finans.  

 

Styrelsen mångfald 
Lantmännen Finans har en av styrelsen fastställd Policy för säkerställande av styrelsens mångfald, kunskap 

och kompetensutveckling. Syftet med denna policy är främja mångfald i Lantmännen Finans styrelse och 

att tillse att en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas när bolaget tillsätter styrelseledamöter. 

Vidare är syftet med denna policy att säkerställa att styrelsens kompetens kunskaper upprätthålls.  

 

Lantmännen Finans styrelse har en bred uppsättning egenskaper och kunskaper. Vid tillsättande av 

styrelsen övervägde bolagstämman frågan om mångfald inklusive könsfördelning, ålder, geografiskt 

ursprung samt yrkes- och utbildningsbakgrund i styrelsen och menade att styrelsen har en ur detta 

perspektiv ändamålsenlig sammansättning.   

 

Ersättning 
Lantmännen Finans har en av styrelsen fastställd ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda 

ska fastställas, tillämpas och följas upp. Syftet med ersättningspolicyn är att främja en sund och effektiv 

riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande. Styrelsen ansvarar för att tillse att 

ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Vidare beslutar styrelsen om ersättning till bolagets 

verkställande ledning samt ersättning till anställd som har det övergripande ansvaret för bolagets 

kontrollfunktioner. 

 

Lantmännen Finans ersättningssystem är utformat så att det gynnar bolagets långsiktiga intressen utan att ha 

någon negativ påverkat på bolagets resultat eller ekonomiska ställning. Lön och andra anställningsvillkor 

inom Lantmännen Finans ska vara sådana att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 

Lantmännen Finans betalar endast ut rörlig ersättning till bolagets verkställande direktör. Den totala rörliga 

ersättningen påverkar inte bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov 

stärka kapitalbasen. 

 

 

Mål och riktlinjer för riskhanteringen 
Lantmännen Finans definierar risk som en potentiell negativ påverkan på bolaget som kan uppstå på grund 

av interna processer eller interna eller externa händelser. I all finansiell verksamhet uppstår risker och att 

hantera dem är en integrerad del i Lantmännen Finans verksamhet. Grunden för en välfungerande 

riskhantering är en stark och gemensam riskkultur med ansvarstagande. Lantmännen Finans riskhantering 

bygger på tre försvarslinjer, tydliga mål och strategier, policys och riktlinjer, en effektiv operativ struktur, 

samt en enkel och tydlig rapporteringsstruktur. Styrelsens riskpolicy beskriver ramverket samt roller och 

ansvar inom riskhanteringen. För mer information om Lantmännen Finans risker och riskexponering se 

bolagets årsredovisning och delårsrapporter. 

 


