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Bolagsstyrningsrapport
Besqab AB (publ) är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 
556693–8881 och är moderbolag i Besqabkoncernen. Styrelsen har sitt
säte i Danderyd. Besqab avger härmed 2018 års bolagsstyrningsrapport, 
vilken inte utgör en del av den formella årsredovisningen.

Bolagsstyrningen inom Besqab syftar bland annat till att 
skapa förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvars-
tagande ägarroll, tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen 
mellan lednings- och kontrollorganen, säkerställa ägarnas 
möjlighet att hävda sina intressen gentemot ledningsorganen 

samt skapa förutsättningar för att dialogen med ägare och  
kapitalmarknad blir så god som möjligt. En bra bolags- 
styrning säkerställer också effektivt beslutsfattande, vilket 
ökar chanserna att tillvarata nya affärsmöjligheter.
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STYRINSTRUMENT
Besqab lyder under såväl interna som externa styrsystem och 
styrinstrument.

Externa styrinstrument
De externa styrinstrument som utgör ett primärt ramverk för 
bolagsstyrning inom Besqab är aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen, andra relevanta lagar, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden).

Svensk kod för bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt Koden och 
följer principen om ”följ eller förklara”. Besqabs bolagsstyr-
ning avviker från Koden på punkten 2.4 genom att styrelsens 
ordförande är ordförande även i valberedningen. De huvud- 
ägare som i enlighet med valberedningens föreskrifter är  
representerade i valberedningen anser det önskvärt att före- 
trädaren för den röstmässigt största aktieägaren också är 
valberedningens ordförande.

Interna styrinstrument
Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av bolags- 
stämman fastställda bolagsordningen. Därtill finns flertalet 
interna riktlinjer och styrdokument, till exempel arbetsordning 
för styrelsen, instruktioner för arbetsfördelning mellan sty-
relse och VD, Besqabs policyer, affärsplan, ekonomihandbok 
och övriga interna riktlinjer. Interna styrdokument ses över 
årligen och revideras vid behov. Besqab arbetar också aktivt 
med bolagets affärsidé, vision och värderingar som strate- 
giska styrinstrument för koncernens samtliga medarbetare.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är Besqabs högsta beslutande organ där 
samtliga aktieägare har rätt att delta. På bolagsstämman, 
där årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredo-
visning och koncernrevisionsberättelse läggs fram, behand-
las bolagets utveckling. Beslut fattas i ett antal centrala ären-
den såsom utdelning, ansvarsfrihet till styrelsen, ersättning 
till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer för 
tiden fram till nästa årsstämma. Bolaget kallar till årsstämma 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsstämma 2018
Årsstämman 2018 hölls den 26 april klockan 16:00 på Besqabs 
huvudkontor på Golfvägen 2 i Danderyd. På årsstämman 
närvarade 32 aktieägare, personligen eller via ombud, vilka 
representerade cirka 57 procent av rösterna och kapitalet.

Årsstämman 2018 fattade bland annat beslut om följande:
—  Utdelning om 6,50 kronor per aktie.
—  Omval av styrelseledamöterna Olle Nordström, 
 Anette Frumerie, Zdravko Markovski, Sara Mindus, 
 och Andreas Philipson. 
— Val av revisor Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor  
 Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, för tiden intill  
 nästa årsstämma.
— Fastställande av arvode om 400 000 kronor (370 000) 
 till styrelsens ordförande och 240 000 kronor (210 000)  
 vardera till övriga styrelseledamöter, exklusive ledamot  
 som är anställd i bolaget.

— Fastställande av arvode till revisor enligt godkänd räkning.
— Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande 
 befattningshavare.
— Införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments- 
 program (LTI 2018) för samtliga anställda.
— Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa  
 årsstämma besluta om förvärv av högst 145 000 Besqab  
 aktier i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om 
 tilldelning av aktier enligt villkoren för LTI 2018.

Protokoll och ytterligare information från årsstämman 2018 
finns tillgängligt på Besqabs webbplats.

Aktien och aktieägarna
Enligt Besqabs bolagsordning ska antalet aktier i bolaget 
vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktiekapitalet  
i Besqab uppgick vid årsskiftet till 155 148 290 kronor fördelat 
på 15 514 829 aktier, med ett kvotvärde om 10 kronor. Aktierna 
har utgivits enligt aktiebolagslagen och ägarnas rättigheter 
förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med 
de förfaranden som anges i denna lag. Varje aktie berättigar 
innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktie- 
ägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren 
innehar i bolaget. Det finns inga bestämmelser i Besqabs 
bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya 
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Per den 31 december 2018 hade Besqab 4 118 aktieägare. En 
ägargrupp, familjen Nordström, representerade mer än en 
tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
Läs mer om Besqabs aktie och ägare på sidorna 72–73.

Valberedning
Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av 
stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa 
underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Utöver 
att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har 
valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmo- 
ordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelse- 
arvode med uppdelning mellan ordförande och övriga leda-
möter och eventuell ersättning för kommittéarbete, val och 
arvodering av revisor samt eventuella procedurfrågor för 
kommande valberedning.

Årsstämman 2016 beslutade om instruktioner för valbered-
ning inför framtida årsstämmor, vilka ska gälla till dess beslut 
om förändring fattas av en stämma. Instruktionerna fastställer 
bland annat att valberedningen ska bestå av tre eller fyra 
ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till  
röstestalet största aktieägarna den sista bankdagen i  
augusti, samt styrelsens ordförande, om denne inte är leda-
mot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valbered-
ningen är styrelsens ordförande. Namnen på ledamöterna, 
tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, 
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och 
baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentlig- 
görandet. 

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av Olof 
Nyström representerande Fjärde AP-fonden, Lars G Öberg 
representerande Olle Engkvist Stiftelse samt styrelsens  
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ordförande Olle Nordström representerande Skirner AB  
(familjen Nordström). Uppgifter om valberedningens samman-
sättning har funnits tillgängliga på Besqabs webbplats sedan 
den 1 oktober 2018. Ingen ersättning har utgått för arbete i 
valberedningen. Offentliggörande av valberedningens förslag 
sker senast i samband med kallelse till årsstämma.

STYRELSE
Besqabs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 
fyra och högst tio ledamöter. Vid styrelseval föreslår valbe-
redningen ledamöterna, vilka väljs av årsstämman för ett år i 
taget. Besqabs bolagsordning innehåller inte några bestäm-
melser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.

Styrelsens sammansättning
Aktieägarna beslutade på årsstämman 2018 att Besqabs sty-
relse ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelse-
ledamöterna Olle Nordström, Anette Frumerie, Sara Mindus, 
Zdravko Markovski och Andreas Philipson. Årsstämman valde 
Olle Nordström till styrelseordförande. Uppgifter om styrel-
sens ledamöter lämnas på sidan 70.

I arbetet med styrelsens sammansättning tillämpar valbe-
redningen den policy för mångfald som Koden förordar. Det 
innebär att styrelsen gemensamt ska representera sådan 
kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig 
med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
andra relevanta förhållanden. En jämn könsfördelning ska 
eftersträvas.

Styrelsens ansvar och uppgifter
Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, Koden och styrelsens arbetsordning.  
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelse- 
arbetet som ska säkerställa att bolagets operativa arbete och 
ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse VD, är att fast-
ställa den strategiska inriktningen, godkänna större inves-
teringar och väsentliga förändringar i bolagets/koncernens 
organisation samt fastställa centrala riktlinjer och instruk-
tioner. Därtill ska styrelsen löpande följa den ekonomiska 
utvecklingen. Styrelsen ansvarar även för att rutinerna för 
intern styrning och kontroll är säkerställda. 

Styrelseutskott
Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ett revisions-
utskott men valt att inte inrätta något sådant utan hanterar 
istället de uppgifter som åligger ett sådant utskott inom ramen 
för det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsen anser att bered-
ning och kompetensfördelning i styrelsen är ändamålsenlig för 
att fullgöra uppgifterna som hör till ett revisionsutskott.

Styrelsen har vidare granskat behovet av att inrätta ett  
ersättningsutskott men valt att inte inrätta något sådant och 
hanterar istället frågan inom ramen för det ordinarie styrelse-
arbetet. På så sätt tillvaratas styrelsens fulla kompetens sam-
tidigt som sammanträdena effektiviseras. Detta innebär att 
hela styrelsen, förutom VD, fullgör de uppgifter som åligger 
ett ersättningsutskott, inklusive uppföljning och utvärdering 

Namn Olle  Ros-Marie Sven Gunnar Zdravko Andreas Anette
 Nordström Grusén Jemsten Lindberg Markovski Philipson Frumerie

Befattning Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, VD

Invald år 1 2014 2015 2011 1988 2015 2016 2013

Ersättning, kronor 2 xx xx xx xx xx xx xx

Styrelsemöten närvaro x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Egna och närståendes 
aktieinnehav 3       
Oberoende ledningen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Oberoende större aktieägare Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Namn Olle  Ros-Marie Sven Gunnar Zdravko Andreas Anette
 Nordström Grusén Jemsten Lindberg Markovski Philipson Frumerie

Befattning Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, VD

Invald år 1) 2014 2015 2011 1988 2015 2016 2013

Ersättning, kronor 2) xx xx xx xx xx xx xx

Styrelsemöten närvaro x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Egna och närståendes 
aktieinnehav 3)       
Oberoende ledningen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Oberoende större aktieägare Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1) Årtal före 2011 avser koncernens tidigare moderbolag Besqab Projekt och Fastigheter AB.
2) Ersättning avser arvoden för arbete i styrelsen under perioden mellan årsstämman 2016 och årsstämman 2017.
3) Innehav per den 31 december 2016.

Namn Olle Zdravko Sara Andreas Anette  
 Nordström  Markovski Mindus Philipson Frumerie

Befattning Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, VD

Invald år 2014 2015 2017 2016 2013

Ersättning, kronor 1) 400 000 240 000 240 000 240 000 –

Styrelsemöten närvaro 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8

Egna och närståendes 
aktieinnehav 2) 5 394 983 3 000 10 000 1 000 30 100

Oberoende ledningen Ja Ja Ja Ja Nej

Oberoende större aktieägare Nej Ja Ja Ja Ja

1) Ersättning avser arvoden för arbete i styrelsen under perioden mellan årsstämman 2018 och årsstämman 2019.
2) Innehav per den 19 mars 2019.

Namn Representerande Befattning Andel av röster 2018–08–31
Olle Nordström Skirner AB Ägarrepresentant, styrelseordförande 34,2 % 
  Besqab AB, ordförande valberedningen 

Lars G Öberg Olle Engkvist Stiftelse Ägarrepresentant 8,7 %

Olof Nyström Fjärde AP-Fonden Ägarrepresentant 6,7 %

Totalt   49,6 %

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019
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av pågående och under året avslutade program för rörliga 
ersättningar till koncernledningen. Styrelsen följer och utvär-
derar också tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om 
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i 
bolaget för ledande befattningshavare.

Utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter
För att säkerställa att styrelsen uppfyller erforderliga krav på 
ett fungerande styrelsearbete sker årligen en utvärdering av 
styrelsens arbete och dess ledamöter. Resultatet av utvärde-
ringen diskuteras gemensamt i styrelsen och redovisas för 
valberedningen. Utvärdering sker också fortlöpande av VD:s 
och bolagsledningens arbete, vilket behandlas vid minst ett 
styrelsesammanträde utan närvaro av bolagsledningen.

Ordförandes ansvar
Ordförande leder styrelsens arbete och har det övergripande  
ansvaret för att det är välorganiserat, bedrivs effektivt och 
att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden följer  
bolagets löpande utveckling för att säkerställa att den fast-
ställda strategiska inriktningen följs. Härvid har ordförande 
fortlöpande kontakt med bolagets VD. Det är VD:s ansvar att 
styrelsen erhåller rapportering om Besqabs verksamhet, till 
exempel utvecklingen av Besqabs resultat, likviditet, försälj-
ning samt större projekt och andra viktiga händelser.

Styrelsens arbete 2018
Under 2018 har totalt åtta protokollförda ordinarie styrelse-
möten hållits, varav ett konstituerande. Ordinarie styrelse- 
möten har en återkommande struktur med stående huvud-
punkter på dagordningen såsom marknad, ekonomi, organi-
sation, risker, strategi och verksamhetsutveckling. Eventuella 
extra styrelsemöten behandlar vanligtvis beslut om förvärv 
och avyttringar av exploateringsfastigheter och utvecklings-
fastigheter. Informationsmaterial och beslutsunderlag inför 
respektive styrelsemöte utsänds normalt en vecka före varje 
möte. Ledande befattningshavare i bolaget har i särskilda 
frågor deltagit i styrelsemöten som föredragande.

KONCERNLEDNING
Koncernledningen utgörs av nio personer och sammanträder 
minst en gång per månad. Koncernledningen fattar bland 
annat beslut om sälj- och produktionsstarter och leder  
bolagets verksamhet i enlighet med såväl interna som externa 
styrinstrument. VD ansvarar för att ta fram underlag som gör 
att styrelsen kan fatta väl underbyggda beslut, däribland 
löpande rapportering till styrelsen om koncernens finansiella 
och strategiska utveckling. 

REVISORER
Besqabs externa revisorer utses av årsstämman. Revisorerna 
har som uppgift att på aktieägarnas vägnar granska sty-
relsens och VD:s förvaltning, den finansiella rapporteringen 
samt bolagsstyrningsrapporten. Revisor nomineras av valbe-
redningen och väljs av stämman på ett år.

Årsstämman 2018 beslutade, i enlighet med valberedningens 
förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja 
Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson 
som huvudansvarig revisor.

INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Styrelsen ansvarar för Besqabs interna styrning och kontroll, 
vilket regleras i aktiebolagslagen. Styrelse och VD har det 
övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen. 

Den interna kontrollen baseras på den övergripande kon-
trollmiljö som styrelsen och ledningen har etablerat. Denna 
innefattar bland annat den kultur och de värderingar som 
styrelse och ledning kommunicerar och verkar utifrån. Viktiga 
komponenter i kontrollmiljön är organisationsstruktur och 
ledningsfilosofi samt ansvar och befogenheter som är klart 
definierade och kommunicerade på samtliga nivåer i organi-
sationen.

Besqabs styrelse har utformat tydliga besluts- och  
arbetsordningar samt instruktioner för sitt och VD:s arbete  
i syfte att uppnå en effektiv hantering av verksamhetens ris-
ker. Styrelsen reviderar och fastställer årligen styrelsens  
arbetsordning, instruktion för VD och bolagets affärsplan 
samt gör en översyn över koncernens policydokument. Kon-
cernen har därtill av styrelsen fastställda riktlinjer gällande 
bland annat ekonomisk rapportering, informationsgivning, 
IT-säkerhet, hållbarhet, krishantering och arbetsmiljö. Dessa 
styrdokument och riktlinjer lägger grunden för god intern 
kontroll.

Riskbedömning
Riskhantering är en del av bolagets beslutsprocess på samt-
liga nivåer inom Besqab. Stora delar av Besqabs verksamhet 
handlar om pågående projekt och uppdrag. Projekten styrs, 
följs upp och bevakas löpande av organisationen. För en när-
mare beskrivning av Besqabs riskhantering se sidorna 60–62.

Kontrollmiljö
Ansvaret för att upprätthålla en god kontrollmiljö är delegerat 
till VD. Besqabs processer och system är utformade i en kon-
trollmiljö som består av företagskultur, organisation, beslut-
svägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras i ovan 
nämnda styrdokument. Andra interna riktlinjer och manualer 
är också av vikt för den interna kontrollen.

Kontrollaktiviteter
Besqab har som målsättning att kontinuerligt utveckla  
arbetssätt och processer inom bolaget. Besqab har byggt 
upp ett projektstyrningssystem med fastställda affärskritiska 
krav vilket ständigt förfinas och utvecklas.

Information och kommunikation
Besqabs externa och interna information ska ges vid rätt 
tidpunkt och vara korrekt, relevant, tydlig och tillförlitlig samt 
målgruppsanpassad i den finansiella rapporteringen. Intern 
information och kommunikation som uppkommer genom  
Besqabs riskhantering och interna kontrollarbete återkopplas 
till styrelse, VD och koncernledning som underlag för att  
kunna fatta välgrundade beslut.

Uppföljning
Besqabs koncernledning upprättar månadsbrev samt kvar-
talsvisa rapporter som styrelsen tar del av för att följa upp 
koncernens utveckling, resultat, finansiella ställning och 
måluppfyllnad. Uppföljningen syftar till att säkerställa effekti-
viteten i processerna.
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INTERNREVISION
Styrelsen har gjort bedömningen att Besqab, utöver befint- 
liga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, 
inte har behov av att införa en separat funktion för internrevi-
sion. Styrelse och koncernledning genomför uppföljning och 
har bedömt att kontrollnivån uppfyller bolagets behov. En  
årlig bedömning görs huruvida en internrevisionsfunktion  
anses nödvändig för att bibehålla god kontroll inom Besqab.

REVISORS YTTRANDE OM  
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Besqab AB (publ), org. nr 556693–8881

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor-
ten för år 2018-01-01 – 2018-12-31 på sidorna 64–68 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revi-
sorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta inne-
bär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar  
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 års- 
redovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag 
är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Danderyd den 19 mars 2019 
Ernst & Young AB

Jonas Svensson
Auktoriserad revisor 
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Zdravko Markovski

— — —
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Svevia AB 2015–2016. 
JM AB 1987–2014 i ett flertal ledande befattningar, bland annat medlem 
av koncernledningen samt affärsenhetschef för JM Fastighetsutveckling, 
JM Produktion och JM Bostad Stockholm
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Backastad Projekt AB
Aktieinnehav: 3 000 aktier

Sara Mindus

— — —
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1972
Utbildning: Juris kandidat och civilekonom, Stockholms Universitet
Arbetslivserfarenhet: Advokat och delägare Hannes Snellman 
Advokatbyrå 2009–2017, biträdande jurist och advokat 
Advokatfirman Vinge 1997–2009
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Dreams Nordic AB
Aktieinnehav: 10 000 aktier

Andreas Philipson

— — —
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola
Arbetslivserfarenhet: VD och grundare TAM Group AB, 2004–, VD Catena 
AB 2011–2013, VD Tyréns Temaplan 2006–2007, VD Temaplan AB 1999–2004, 
fastighetsdirektör Näckebro AB 1997–1998
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i TAM Group AB, dotterbolag 
inom TAM Group och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB
Aktieinnehav: 1 000 aktier via Philipson Capital AB

Anette Frumerie

— — —
Styrelseledamot sedan 2013
VD sedan 2012

Född: 1968
Anställd sedan: 2012
Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: 2010–2012 Skanska AB, VD för Bostadsutveckling 
i Norden, 1993–2009 JM AB, medlem i koncernledning samt bland annat 
Regionchef och Affärsenhetschef
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svedbergs i Dalstorp AB, 
Lindab International AB och Sveriges Byggindustrier
Aktieinnehav: 30 100 aktier

Styrelse

Olle Nordström

— — —
Styrelseordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1958
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Arbetande ordförande Skirner AB, tidigare 
VD i Humlegården Fastigheter AB och FFNS Gruppen AB
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Investment AB Latour och 
Skirner Förvaltning AB, ledamot i Teletec Connect Aktiebolag
Aktieinnehav: 81 400 aktier privat inkl familj, samt 5 313 583 aktier 
via Skirner AB
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Albert Koistinen
Regionchef Uppsala

Född: 1961
Anställd sedan: 2006
Utbildning: Agronom, SLU
Arbetslivserfarenhet: Temagruppen AB, 
Projektledare, JM AB, Projektledare,  
Abetong AB, Projektledare
Aktieinnehav: 8 780 aktier

Lotta Niland
Regionchef Stockholms län

Född: 1969
Anställd sedan: 2005
Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: Sweco Projektledning 
AB, projektledare, JM AB, projekteringsledare, 
Ramboll Sverige, uppdragsledare
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot 
i Stockholms Byggmästarförening och 
Sveriges Byggindustrier region öst 
Aktieinnehav: 550 aktier

Jens Rooth
Chef Hyresfastigheter

Född: 1969
Anställd sedan: 2006–2009, 2009-2016, 2018-
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: Riksbyggen, Affärschef 
AO Fastigheter, Besqab, affärschef och 
teknisk chef
Aktieinnehav: 600 aktier 

Magnus Ekström
CFO

Född: 1968
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Fil.kand. i företagsekonomi  
och systemvetenskap/data
Arbetslivserfarenhet:  HSB ProjektPartner 
AB, CFO, Fastighets AB Förvaltaren, CFO, 
Landic Property, CFO, Vasakronan reg. 
Storstockholm, ekonomichef
Aktiennehav: 2 500 aktier

Anette Frumerie
VD

Född: 1968    
Anställd sedan: 2012
Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: Skanska AB,  
VD för Bostadsutveckling i Norden, JM AB, 
medlem i koncernledning samt Regionchef 
och Affärsenhetschef
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 
Svedbergs i Dalstorp AB, Lindab International 
AB och Sveriges Byggindustrier
Aktieinnehav: 30 100 aktier

Johan Westring
Chef Affärsutveckling & Exploatering

Född: 1969
Anställd sedan: 1997
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, KTH
Arbetslivserfarenhet:  Tidigare befattningar 
på Besqab, bl.a. exploateringschef och 
marknadschef
Aktieinnehav: 14 400 aktier

Sofia Ljungdahl
Stabschef, Verksamhetsstöd, HR

Född: 1969
Anställd sedan: 2015
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, 
Chalmers tekniska högskola
Arbetslivserfarenhet: Rikshem AB 
projektutvecklingschef, VD Peab Bostad, 
JM AB regionchef och affärsenhetschef,  
medlem i koncernledningen
Andra väsentliga uppdrag: 
Styrelseordförande i Bofrämjandet
Aktieinnehav: 2 950 aktier (inkl familj)

Bo Björfors
Chef Fastighetsutveckling

Född: 1967
Anställd sedan: 2000–2004, 2006-
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: Roslagsbostäder AB, 
fastighetschef, medlem i företags- 
ledningen, Skanska, entreprenadingenjör  
och projektledare
Aktieinnehav: 28 000 aktier

Staffan Grundmark
Regionchef Stockholms stad

Född: 1961
Anställd sedan: 1996
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, KTH 
Arbetslivserfarenhet: JM AB, projektledare
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande  
i Stockholms Byggmästareförenings  
bostadsutskott, medlem i Don-orden vid 
Samhällsbyggnadssektionen KTH
Aktieinnehav: 8 000 aktier

Koncernledning


