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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 2020 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 
ansvarstagande ägarroll, tydliggöra roll- och ansvars-
fördelningen 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 bolagsstyrning säkerställer 
också effektivt beslutsfattande, vilket ökar chanserna 
att tillvarata nya affärsmöjligheter.

Externa revisorer Aktieägare genom bolagsstämma

Styrelse

Verkställande direktör

Valberedning

Affärsområden och koncernfunktioner
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STYRINSTRUMENT 
Besqab lyder under såväl interna som externa styrsys-
tem och styrinstrument. 

Externa styrinstrument 
De externa styrinstrument som utgör ett primärt ramverk 
för bolagsstyrning inom Besqab är aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen, 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 bolags-
styrning avviker från Koden på punkten 2.4 genom att 
styrelsens ordförande är ordförande även i valberedning-
en. De huvudägare som i enlighet med valberedningens 
föreskrifter är representerade i valberedningen anser det 
önskvärt att företrädaren för den röstmässigt största 
aktieägaren också är valberedningens ordförande. 

Interna styrinstrument 
Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av bo-
lagsstämman fastställda bolagsordningen. Därtill finns 
flertalet interna riktlinjer och styrdokument, till exempel 
arbetsordning för styrelsen, instruktioner för arbets-
fördelning mellan styrelse och VD, Besqabs affärsplan 
inklusive finansiella och operativa mål samt av bolaget 
fastställda principer, riktlinjer och instruktioner. Interna 
styrdokument ses över årligen och revideras vid behov. 
Besqab arbetar också aktivt med bolagets affärsidé, 
vision och värderingar som strategiska styrinstrument 
för koncernens samtliga medarbetare. 

BOLAGSSTÄMMA 
Bolagsstämman är Besqabs högsta beslutande organ 
där samtliga aktieägare har rätt att delta. På bolags-
stämman, där årsredovisning och revisionsberättelse 
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberät-
telse läggs fram, behandlas bolagets utveckling. Beslut 
fattas i ett antal centrala ärenden såsom utdelning, an-
svarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revi-
sorer 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 2020
Årsstämman 2020 hölls den 27 april på Besqabs huvud-
kontor på Golfvägen 2 i Danderyd. Med anledning av 
spridningen av covid-19 genomfördes årsstämman 2020 
med ett antal försiktighets- och riskminimeringsåtgär-
der. Aktieägare och ombud ombads vara extra uppmärk-
samma för att undvika smittspridning. På årsstämman 
närvarade fyra aktieägare, personligen eller via ombud, 
vilka representerade cirka 35 procent av rösterna och 
kapitalet. 

Årsstämman 2020 fattade bland annat beslut om följande: 
•  Utdelning om 2,50 kronor per aktie. 
•  Omval av styrelseledamöterna Olle Nordström, Zdravko 

Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson samt val 
av Carola Lavén till ny styrelseledamot. Omval av Olle 
Nordström till styrelsens ordförande.

•  Val av revisor Ernst & Young AB, med auktoriserad 
revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, för 
tiden intill nästa årsstämma. 

•  Fastställande av arvode om 435 000 kronor (410 000) 
till styrelsens ordförande och 265 000 kronor (250 000) 
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 2020) för samtliga anställda. 

•  Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till 
nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 130 000 
Besqabaktier i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden 
om tilldelning av aktier enligt villkoren för LTI 2020. 

•  Ändring av bolagsordningens § 1 och § 9.

Protokoll och ytterligare information från årsstämman 
2020 finns tillgängligt på Besqabs webbplats.

Aktien och aktieägarna 
Enligt Besqabs bolagsordning ska antalet aktier i bola-
get vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktie-
kapitalet 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 aktiebolagsla-
gen 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 aktieägare har rätt 
att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
bolaget. Det finns inga bestämmelser i Besqabs bolags-
ordning som begränsar möjligheten att emittera nya 
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. 

Per den 31 december 2020 hade Besqab 3 047 
aktieägare. En ägargrupp, familjen Nordström, repre-
senterade mer än en tiondel av röstetalet för samtliga 
aktier i bolaget. Läs mer om Besqabs aktie och ägare på 
sidorna 80–81. 

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 stämmoordförande, styrelseledamöter, 
styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning 
mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell 
ersättning för kommittéarbete, val och arvodering av 
revisor samt eventuella procedurfrågor för kommande 
valberedning. 

Årsstämman 2016 beslutade om instruktioner för val-
beredning inför framtida årsstämmor, vilka ska gälla till 
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dess beslut om förändring fattas av en stämma. Instruk-
tionerna fastställer bland annat att valberedningen ska 
bestå av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av 
var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den 
sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, 
om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresen-
tant. Ordförande i valberedningen är styrelsens ordföran-
de. 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 offentliggörandet.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021

Namn Representerande Befattning Andel av röster 20200831, %

Olle Nordström Familjen Nordström (inkl bolag) Ägarrepresentant, styrelseordförande 
Besqab AB, ordförande valberedningen

35,7 

Peter Rönström Olle Engkvists stiftelse Ägarrepresentant 8,7
Erik Gustafsson Gustaf Douglas (inkl bolag och familj) Ägarrepresentant 6,9
Totalt 51,3

Olle Nordström Zdravko Markovski Sara Mindus Andreas Philipson Carola Lavén

Befattning Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, VD
Invald år 2014 2015 2017 2016 2020
Ersättning, kronor1) 435 000 265 000 265 000 265 000 –
Närvaro styrelsemöten 15/15 15/15 15/15 15/15 9/9
Egna och närståendes 
aktieinnehav2) 5 409 983 aktier 6 000 aktier 20 000 aktier 5 000 aktier 4 110 aktier
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 2020 och årsstämman 2021.
2) Innehav per den 25 mars 2021.

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

Styrelsens sammansättning
Aktieägarna beslutade på årsstämman 2020 att 
Besqabs styrelse ska bestå av fem ledamöter. Omval 
skedde av styrelseledamöterna Olle Nordström, Zdravko 

Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson. Carola 
Lavén valdes som ny styrelseledamot. Årsstämman val-
de Olle Nordström till styrelseordförande. Uppgifter om 
styrelsens ledamöter lämnas på sidan 78. 

I arbetet med styrelsens sammansättning tillämpar 
valberedningen den policy för mångfald som Koden 
förordar. Det innebär att styrelsen gemensamt ska re-
presentera sådan kompetens, erfarenhet och bakgrund 
som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verk-
samhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhål-
landen. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Erik 
Gustafsson representerande Gustaf Douglas (inklusive 
bolag och familj), Peter Rönström representerande Olle 
Engkvists stiftelse samt styrelsens ordförande Olle Nord-
ström representerande Familjen Nordström (inklusive 
bolag). Uppgifter om valberedningens sammansättning 
har funnits tillgängliga på Besqabs webbplats sedan 
den 28 september 2020. Ingen ersättning har utgått för 
arbete i valberedningen. Offentliggörande av valbered-
ningens förslag sker senast i samband med kallelse till 
årsstämma.
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Styrelsens ansvar och uppgifter 
Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebo-
lagslagen, bolagsordningen, Koden och styrelsens 
arbetsordning. Styrelsen fastställer årligen en arbets-
ordning för styrelsearbetet som ska säkerställa att 
bolagets operativa arbete och ekonomiska förhållanden 
kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse VD, är 
att fastställa bolagets övergripande mål och strategiska 
inriktning, godkänna större investeringar och väsentliga 
förändringar i bolagets/koncernens organisation samt 
fastställa centrala riktlinjer och instruktioner. Därtill ska 
styrelsen löpande följa den ekonomiska utvecklingen. 
Styrelsen ansvarar även för att identifiera hur hållbar-
hetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjlighe-
ter samt att rutinerna för intern styrning och kontroll är 
säkerställda. 

Styrelseutskott 
Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ett revi-
sionsutskott 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 beredning 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 så-
dant och hanterar istället frågan inom ramen för det or-
dinarie styrelsearbetet. På så sätt tillvaratas styrelsens 
fulla kompetens samtidigt som sammanträdena effek-
tiviseras. Detta innebär att hela styrelsen, förutom VD, 
fullgör de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott, 
inklusive uppföljning och utvärdering av pågående och 
under året avslutade program för rörliga ersättningar till 
koncernledningen. Styrelsen följer och utvärderar också 
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare som årsstämman fattar beslut om 
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsni-
våer 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 utvärderingen diskuteras gemensamt i sty-
relsen, samt vid separata möten mellan ordförande och 
respektive ledamot, och redovisas för valberedningen. 
Utvärdering sker också fortlöpande av VD:s och bolags-
ledningens arbete. Frågan behandlas minst en gång per 
år, varvid ingen person från bolagsledningen närvarar.

Ordförandes ansvar
Ordförande leder styrelsens arbete och har det övergri-
pande ansvaret för att det är välorganiserat, bedrivs ef-
fektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföran-
den följer bolagets löpande utveckling för att säkerställa 
att den fastställda 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, försäljning samt större pro-
jekt och andra viktiga händelser. 

Styrelsens arbete 2020 
Styrelsen ska mellan två på varandra följande årsstäm-
mor hålla minst fem ordinarie styrelsesammanträden, 
varav ett konstituerande styrelsesammanträde och ett 
så kallat bokslutssammanträde. 

Under 2020 har Besqabs styrelse sammanträtt 
sammanlagt 15 gånger, varav fyra sammanträden hölls i 
samband med offentliggörandet av bolagets delårsrap-
porter. Ordinarie styrelsemöten har en återkommande 
struktur med stående huvudpunkter på dagordningen 
såsom marknad, ekonomi, organisation, risker, strategi 
och verksamhetsutveckling. Eventuella extra styrelse- 
möten behandlar vanligtvis beslut om förvärv och 
avyttringar av exploateringsfastigheter och utvecklings-
fastigheter. Under 2020 har extra styrelsemöten även 
behandlat beslut om ny VD, byte av redovisningsprincip 
för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar, 
breddning av bolagets verksamhet samt fastställande 
av nya finansiella och operativa mål. 

Informationsmaterial och beslutsunderlag inför 
respektive styrelsemöte utsänds normalt en vecka före 
varje möte. Styrelsens sekreterare är bolagets CFO.  
Ledande befattningshavare i Besqab har i särskilda frå-
gor deltagit i styrelsemöten som föredragande. Bolagets 
revisor deltar vid två sammanträden per år.

KONCERNLEDNING 
Koncernledningen utgörs av åtta personer och sam-
manträder minst en gång per månad. Koncernledningen 
fattar bland annat beslut om sälj- och produktionsstar-
ter 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 revisor utses av årsstämman. Re-
visorn har som uppgift att på aktieägarnas vägnar 
granska bolagets årsredovisning, koncernredovisning 
och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. 
Revisorn ska även lämna yttrande avseende bolagets 
hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport. Revisor 
nomineras av valberedningen och väljs av stämman på 
ett år. Årsstämman 2020 beslutade, i enlighet med val-
beredningens 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 
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och VD har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. 

Den interna kontrollen baseras på den övergripande 
kontrollmiljö som styrelsen och ledningen har etable-
rat. 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 kommu-
nicerade på samtliga nivåer i organisationen. 

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

Riskbedömning 
Riskhantering är en del av bolagets beslutsprocess på 
samtliga nivåer inom Besqab. Stora delar av Besqabs 
verksamhet handlar om pågående projekt och upp-
drag. Projekten styrs, följs upp och bevakas löpande av 
organisationen. För en närmare beskrivning av Besqabs 
riskhantering se sidorna 69–71. 

Kontrollmiljö 
Besqabs processer och system är utformade i en 
kontrollmiljö som består av företagskultur, organisation, 
beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumente-
ras i ovan nämnda styrdokument. Andra interna riktlinjer 
och manualer är också av vikt för den interna kontrollen. 
VD ansvarar för att övervaka att gällande styrdokument 
efterlevs samt att erforderliga åtgärder vidtas för kon-
troll, riskhantering och uppföljning av verksamheten.

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 rapportering-
en. Intern information och kommunikation som uppkom-
mer genom Besqabs riskhantering och interna kontrollar-
bete återkopplas till styrelse, VD och koncernledning som 
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. 

Uppföljning 
Besqabs koncernledning upprättar månadsbrev samt 
kvartalsvisa rapporter som styrelsen tar del av för att 

bevaka koncernens utveckling, resultat, finansiella 
ställning och måluppfyllnad. Uppföljningen syftar till att 
säkerställa effektiviteten i processerna.

INTERNREVISION 
Styrelsen har gjort bedömningen att Besqab, utöver 
befintliga processer och funktioner för intern styrning 
och kontroll, inte har behov av att inrätta en separat 
funktion för internrevision. Styrelse och koncernledning 
genomför uppföljning och har bedömt att kontrollnivån 
uppfyller bolagets behov. En årlig bedömning görs huru-
vida en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att 
bibehålla god kontroll inom Besqab. 

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

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2020-01-01 – 2020-12-31 på sidorna 
72–79 och för att den är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 
16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrnings-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning 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. Upplysning-
ar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 
2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket 
samma lag är förenliga med årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen. 

Danderyd den 25 mars 2021 

Ernst & Young AB 

Jonas Svensson
Auktoriserad revisor
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Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm
Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande 
Skirner AB, tidigare VD i Humlegården Fastig- 
heter AB och FFNS Gruppen AB
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i 
Investment AB Latour och Skirner Förvaltning 
AB, ledamot i Tilia Fastigheter AB och Teletec 
Connect Aktiebolag
Aktieinnehav: 96 400 aktier privat inklusive 
familj och 5 313 583 aktier via Skirner AB

Född: 1972
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Arbetslivserfarenhet: Vice VD och Investerings-
direktör på Castellum 2019–2020, affärsområ-
deschef för NCC Property Development Nordic 
2013–2019, affärsutvecklingschef på Atrium 
Ljungberg och LjungbergGruppen 2003–2013 
samt fastighetschef på Drott och Skanska
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 
Sunparadise AG och Ersta Diakoni
Aktieinnehav: 4 110 aktier

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef 
för Svevia AB 2015-2016. JM AB (publ) 1987-
2014 i ett flertal ledande befattningar, bland 
annat medlem av koncernledningen, chef för 
koncernstab Marknadskommunikation och 
Affärsutveckling samt affärsenhetschef för JM 
Fastighetsutveckling, JM Produktion och JM 
Bostad Stockholm
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 
Castellum AB
Aktieinnehav: 6 000 aktier

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 
och verkställande direktör i Sara Mindus AB. 
Styrelseledamot i K-Fast Holding AB (publ), 
TF Bank AB (publ), Dreams AB, Dreams 
Securities AB, Colibri Ventures AB och Faboss 
Invest AB. Styrelsesuppleant i ett flertal bolag i 
 Mindustri-koncernen
Aktieinnehav: 20 000 aktier 

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, 
Stendörren Fastigheter AB och Adapteo Plc
Aktieinnehav: 5 000 aktier via Philipson 
Capital AB  

Styrelse

OLLE NORDSTRÖM
Styrelseordförande sedan 2015 
Styrelseledamot sedan 2014

CAROLA LAVÉN
Styrelseledamot sedan 2020
VD sedan 2020

ZDRAVKO MARKOVSKI
Styrelseledamot sedan 2015

SARA MINDUS
Styrelseledamot sedan 2017

ANDREAS PHILIPSON
Styrelseledamot sedan 2016
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CAROLA LAVÉN 
VD

Född: 1972 
Anställd sedan: 2020
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Arbetslivserfarenhet: Vice VD och Investerings-
direktör på Castellum 2019–2020, affärsområ-
deschef för NCC Property Development Nordic 
2013–2019, affärsutvecklingschef på Atrium 
Ljungberg och LjungbergGruppen 2003–2013 
samt fastighetschef på Drott och Skanska
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 
Sunparadise AG och Ersta Diakoni
Aktieinnehav: 4 110 aktier

MAGNUS EKSTRÖM
CFO

Född: 1968
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Fil.kand. i Företagsekonomi och 
systemvetenskap/data
Arbetslivserfarenhet: CFO på HSB Projektpart-
ner AB, CFO på Fastighets AB Förvaltaren, CFO 
på Landic Property, ekonomichef på Vasakro-
nan region Storstockholm 
Aktieinnehav: 4 625 aktier

Ledning

STAFFAN GRUNDMARK
Chef Bostadsproduktion

Född: 1961
Anställd sedan: 1996
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Arbetslivserfarenhet: projektledare på JM AB
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande  
i Stockholms Byggmästareförenings bostads-
utskott, medlem i Don-orden vid Samhällsbygg-
nadssektionen KTH
Aktieinnehav: 9 875 aktier

LOTTA NILAND
Chef Projektutveckling Bostad

Född: 1969
Anställd sedan: 2005
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: Projektledare på Sweco 
Projektledning AB, projekteringsledare på JM 
AB, uppdragsledare på Ramböll Sverige
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 
Stockholms Byggmästarförening och Sveriges 
Byggindustrier region öst
Aktieinnehav: 1 975 aktier

JOHAN WESTRING
Chef Ackvisition och Exploatering

Född: 1969
Anställd sedan: 1997
Utbildning: Civilingenjör
Arbetslivserfarenhet: Tidigare befattningar på 
Besqab, bl a exploateringschef och marknads-
chef
Aktieinnehav: 15 100 aktier

ANNA SLÅTTEBY
Chef Försäljning och Kunderbjudande

Född: 1975
Anställd sedan: 2008–2013, 2017–
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Arbetslivserfarenhet: VD på Gysinge Centrum 
för Byggnadsvård, tidigare befattningar på 
Besqab, bl a projektledare och affärschef
Aktieinnehav: 1 088 aktier

JENS ROOTH
Chef Hyresfastigheter och Chef Projekt- och 
Produktionsstyrning

Född: 1969
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Arbetslivserfarenhet: Affärschef AO Fastig-
heter på Riksbyggen, tidigare befattningar på 
Besqab, bl a affärschef och teknisk chef
Aktieinnehav: 1 200 aktier 

BO BJÖRFORS
Chef Fastighetsutveckling

Född: 1967
Anställd sedan: 2000–2004, 2006–
Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, KTH
Arbetslivserfarenhet: Fastighetschef och 
medlem i företagsledningen på Roslagsbostä-
der AB, entreprenadingenjör och projektledare 
på Skanska  
Aktieinnehav: 30 963 aktier
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