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Bolagsstyrning

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Koncernen omfattas sedan den 1 juli 2008 av Svensk 
kod för bolagsstyrning och har från årsstämman den 15 
januari 2009 följt koden fullt ut såvida inte annat kom-
municerats enligt principen följ eller förklara. Styrelsen 
är ansvarig för att se till att koden efterlevs av såväl 
styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt. Styrelsen 
övervakar löpande att koden följs. 

Denna bolagsstyrningsrapport är granskad enligt 
lag av bolagets revisor.

BOLAGSSTÄMMA
Koncernens högsta beslutande organ är bolagsstäm-
man, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, per-
sonligen eller genom ett med fullmakt utrustat ombud. 
Varje aktieägare har också rätt att få ett ärende 
behandlat på årsstämman. Aktieägare som önskar få 

ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka 
in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska nor-
malt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före 
bolagsstämman.

Vid bolagets ordinarie bolagsstämma, årsstämman, 
väljs bolagets styrelse och styrelseordförande samt i 
förekommande fall revisorer. Till årsstämmans upp-
gifter hör också att bland annat fastställa moderbola-
gets och koncernens balans- och resultaträkningar, att 
besluta om disposition av resultatet av verksamheten, 
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, styrelse- 
och revisorsarvode samt principerna för ersättningar 
och andra anställningsvillkor för ledande befattnings-
havare. Årsstämman har vidare möjlighet att besluta 
om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan 
också fatta beslut om ändringar i bolagsordningen.
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VAL VAL ¹⁾

INFORMATION INFORMATION

FÖRSLAG ¹⁾INFORMATION VAL

RAPPORTER OCH KONTROLLMÅL, STRATEGIER OCH KONTROLL

¹⁾ Valberedningen förbereder förslag till beslut som presenteras på årsstämman. 
Årsstämman beslutar om principer för tillsättande av valberedning.

²⁾ För Venue Retail Group utgör hela styrelsen revisionsutskottet. Bolaget har 
inget ersättningsutskott

3⁾ Utför revision och rapporterar till styrelsen och aktieägarna. 

⁴⁾ Utvärderingen av styrelsens arbete rapporteras till valberedningen.

VIKTIGA INTERNA STYRINSTRUMENT 
Affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens arbetsord-
ning, instruktion till VD, strategier och riktlinjer avse-
ende bland annat etik, finans-, information- och insyns-
frågor och processer för intern kontroll och styrning. 

VIKTIGA EXTERNA STYRINSTRUMENT 
Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter, andra relevanta 
lagar och Koden (www.bolagsstyrning.se). 

Venue Retail Group följer, som svenskt bolag noterat på Nasdaq Stockholm, relevanta regler och riktlinjer som 
finns uppsatta - såsom Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, Börsens regelverk för emittenter samt 
Koncernens bolagsordning och instruktioner.
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ÅRSSTÄMMA FÖR 2015/2016
Vid Venue Retail Groups årsstämma för verksamhets-
året 2015/2016, som hölls den 11 januari 2017, deltog 
aktieägare representerande 27 procent av antalet 
aktier och röster i bolaget. Vid stämman var hela sty-
relsen samt VD närvarande. Delar av valberedningen 
samt revisor var närvarande. Det fattades bland annat 
beslut om omval av styrelseledamöter och styrelseord-
förande samt beslut om valberedning, styrelsearvode 
och riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha-
vare. 

Årsstämman beslutade även att bemyndiga Bolagets 
styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före nästa års-
stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av samman-
lagt högst 14 500 000 aktier av serie B, motsvarande 
en ökning av aktiekapitalet om högst 1 450 000 kronor.

ÅRSSTÄMMA FÖR 2016/2017
Årsstämma för verksamhetsåret 2016/2017 hålls den 8 
december 2017 i Stockholm på Karlavägen 108. Kallelse 
till stämman kommer att ske i enlighet med bolags-
ordningen och följa Aktiebolagslagen och de rekom-
mendationer som gäller enligt Svensk kod för bolags-
styrning. För närmare information om årsstämman se 
bolagets webbplats, www.venueretail.com.

AKTIEÄGARE
ÄGANDESTRUKTUR
Den 31 oktober 2017 hade moderbolaget 3 400 regist-
rerade aktieägare, varav 67,3% % har hemvist i Sverige 
(enligt aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB). 

De största aktieägarna per den 31 oktober 2017 var 

Banque Internationale med 16,7% av rösterna, Varenne 
AB med 13,8 % av rösterna, och SEB Life med 7,3% av 
rösterna. Utöver Varenne AB och Banque Internationale 
finns inga ytterligare aktieägare som, genom direkta 
och indirekta innehav, tillsammans överstiger 10% av 
totala antalet röster i Bolaget. 

Ett stort antal av de aktier som innehas är förval-
tarregistrerade, vilket innebär att de förvaltas av ban-
ker, mäklare och/eller förvaltare. Detta innebär att den 
verklige aktieägaren inte anges i aktieboken och inte 
finns med i statistiken över aktieinnehav.

Mer information om Venue Retail Groups aktieägare 
finns i kapitlet ”Aktien”, sidan 19 i årsredovisningen.

AKTIER OCH RÖSTER
Aktiekapitalet i Venue Retail Group uppgick per den 31 
augusti 2017 till 17,2 Mkr fördelat på 171 880 160 aktier 
med ett kvotvärde på 0,10 kronor. Venue Retail Group 
har tre aktieslag; stamaktier av serie A och serie B samt 
preferensaktie av Serie C. Varje aktie av serie A berät-
tigar till 10 röster medan varje aktie av serie B och C 
berättigar till en röst. Antal stamaktier uppgick per 31 
augusti 2017 till 145 095 929 stycken och antal prefe-
rensaktier uppgick till 26 784 231 stycken. Styrelsele-
damöterna och medlemmarna i koncernledningen har 
samma rösträtt på sina aktier som övriga aktieägare 
med samma aktieslag.

 Innehavare av aktier av serie C skall vid utdelning, 
före innehavare av aktier av serie A och serie B, få ett 
belopp per aktie av serie C motsvarande en årlig ränta på 
teckningskursen, i emission beslutad av bolagsstämma 
den 26 april 2016 (1,00 kr), om 5,0 procent från den 26 
april 2016. Beslutar bolagsstämma inte om utdelning 
ackumuleras ovan nämnda belopp, varvid innehavare 
av aktier av serie C skall, utöver ovan nämnda belopp, 
före innehavare av aktier av serie A och serie B, erhålla 
ytterligare utdelning med ett belopp som motsvarar en 
årlig ränta om 7,0 procent beräknat på ackumulerad 
men ännu inte utbetald utdelning.

STYRELSEN
Styrelsen består av sex ordinarie stämmovalda leda-
möter och inga suppleanter samt en ledamot utsedda 
av de anställda. Styrelsen består av Ulf Eklöf, ordfö-
rande, Tommy Jacobson, vice ordförande, Andreas 
Bladh, Christel Kinning, Bo Eklöf och Håkan Lundstedt. 
Arbetstagarrepresentant är Christina Nilsson för Unio-
nen.  Ingen är vid årsredovisningens avgivande anställd 
eller har anställningsliknande förhållanden med kon-
cernen eller något dotterbolag. Majoriteten av de 
stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen. För närmare presen-
tation av styrelsen se sidan 72.
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STYRELSENS ERSÄTTNING
Venue Retail Group har redovisat ett antal år med otill-
räcklig lönsamhet.  För att bespara bolaget kostnader 
har därför huvudägarna och årsstämman 2017 beslutat 
att representanter i styrelsen med ett direkt eller in-
direkt aktieinnehav om 1 000 000 aktier eller mer ej 
skall erhålla något styrelsearvode. Endast övriga sty-
relseledamöter skall erhålla ett arvode om 150 Tkr var-
dera. Dessa ledamöter är Christel Kinning samt Håkan 
Lundstedt.

Föregående år 2015/2016 erhöll styrelsen ej något 
arvoden. Se vidare not 10.  

STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete styrs av gällande arbetsordning som 
följer Aktiebolagslagen och de instruktioner som utfär-
dats avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och 
VD. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta 
styrelsen ska sammanträda och vilka frågor som ska 
behandlas på respektive möte. Ordförande leder sty-
relsens arbete. Styrelsen utövar aktieägarnas kontroll 
av ledningen och dess sätt att leda bolaget, styrelsen 
utser VD för bolaget. Vidare svarar styrelsen för bola-
gets strategiska inriktning och affärsplaner, finansiella 
mål samt övergripande organisation. Styrelsen har, 
genom information från VD, fortlöpande kontroll över 
koncernens ekonomiska situation och utveckling samt 
svarar för den ekonomiska rapporteringen.

Under verksamhetsåret september 2016 - augusti 
2017 hade styrelsen totalt 10 (13) sammanträden. 
Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de 
fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte 
rörande strategisk plan, budget, årsbokslut och delårs-
rapporter. Vidare behandlades frågor angående finan-
siering, investeringar samt struktur- och organisations-
frågor.

INTRESSEKONFLIKTER
Venue Retail Group tillämpar regler och bestämmel-
ser angående intressekonflikter. Styrelseledamöter får 
inte delta i några beslut som rör avtal mellan dem och 
Bolaget. Detta gäller även avtal mellan Bolaget och 
tredje man eller juridisk person som en styrelseledamot 
har ett intresse i som kan stå i konflikt med Bolagets 
intressen.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsen utvärderar, fortlöpande sitt arbete genom 
öppna diskussioner i styrelsen. Valberedningen har, 
genom sina två representanter i styrelsen, även haft ett 
möte med styrelseledamöter för att därigenom kunna 
ställa frågor till enskilda styrelseledamöter om hur sty-
relsens arbete fungerar.

VALBEREDNINGEN
Valberedningens uppdrag är att till kommande års-
stämma, där val av styrelse ska ske, lämna förslag på 
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, 
och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode 
samt stämmoordförande. Venue Retail Groups valbe-
redning ska bestå av styrelsens ordförande och repre-
sentanter för de tre största aktieägarna. För närmare 
presentation av ägarstruktur se sidan 20. Utövar inte 
aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röst-
etalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att 
utse ledamot i valberedningen.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna, tillsam-
mans med namnen på de aktieägare de företräder, ska 
offentliggöras i god tid och senast sex månader, före 
årsstämman och baseras på de kända röstetalen ome-
delbart före offentliggörandet. Valberedningens man-
datperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning 
utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte leda-

Namn 4/10 18/10¹⁾ 7/12 19/12²⁾ 11/1 11/13⁾ 29/3 4/4 28/6 22/8

Ulf Eklöf, ordförande • • • • • • • • • •
Tommy Jacobson, vice ordförande • • • • • • • • • •
Andreas Bladh, ledamot • • • • • • • • • •
Bo Eklöf, ledamot • • • • • • • • • •
Jimmy Johansson, ledamot • • • • • - - - - -

Christel Kinning, ledamot • • • • • • • • • •
Håkan Lundstedt, ledamot - - - - - - • • • •
Christina Nilsson, arbetstagarrepresentant • • • • •

 

¹) Extra möte via telefon. 

²) Extra möte via telefon. 

³) Konstituerande möte efter årsstämman.

STYRELSENS NÄRVARO 

 Närvarat        Ej närvarat
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möterna enas om annat, vara den ledamot som repre-
senterar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman den 8 december 
2017 består av Tommy Jacobson, styrelsens vice ord-
förande tillika valberedningens ordförande represente-
rande Varenne AB, Ulf Eklöf representerar aktier pri-
vat samt Eklöf Invest och Staffan Persson för Zimbrine 
Holding.

Valberedningens sammansättning innebär en avvi-
kelse från Kodens bestämmelse 2.4 då styrelseleda-
möter utgör en majoritet i valberedningen, valbered-
ningens ordförande ingår i styrelsen samt att båda 
ledamöterna är beroende i förhållande till bolagets 
större aktieägare. Anledningen till avvikelsen är att 
ledamöterna även är största aktieägare i bolaget och 
således ingår i valberedningen i egenskap av huvudak-
tieägare.

Inför årsstämman 2017 behandlar valberedningen 
vid sina sammanträden bolagets utmaningar, mål och 
strategier, de har även tagit del av den utvärdering som 
styrelsen gjort för att kunna göra en analys av behov 
och nominera ledamöter till styrelsen.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Koncernen har inte något ersättningsutskott. Styrelsen 
har funnit det mer ändamålsenligt att styrelsen i sin 
helhet bereder frågor om ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen. Ersättning till styrelse 
och revisorer, samt riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare beslutas av årsstämman.

REVISORER
Mandatperioden för revisorer är ett år enligt lag. Vid 
årsstämman 2017 valdes PricewaterhouseCoopers 
AB med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som 
huvudansvarig. Bolagets revisorer deltar vid styrelsens 
årliga bokslutsmöte samt vid årsstämman. Revisorerna 
granskar styrelsens och VDs förvaltning av bola-
get och kvaliteten i bolagets redovisningshandlingar. 
Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till 
aktieägarna genom revisionsberättelsen vilken fram-
läggs på årsstämman.

Ingen översiktlig revisorsgranskning har genom-
förts av Bolagets ekonomiska halvårs- eller niomåna-
ders rapport. Detta är en avvikelse från Svensk kod 
för bolagsstyrning. Styrelsen motiverar avsteget från 
bolagskoden genom att man av kostnadsskäl inte låtit 
revisorerna översiktligt granska någon av delårsrap-
porterna.

ERSÄTTNING TILL REVISORER
Till bolagets revisorer, PricewaterhouseCoopers AB, 
utgår ersättning enligt skälig löpande räkning. Se 
vidare not 8 för revisorns ersättning.

REVISIONSUTSKOTT
Koncernen har hittills inte funnit anledning att inrätta 
ett särskilt revisionsutskott i styrelsen. Koncernen har 
fokus på intern kontroll och ett antal kontrollaktivite-
ter har genomförts. Styrelsen i sin helhet hanterar revi-
sionsfrågor och kontakter med revisorerna.

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEBMAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG Q1

Styrelsemöte för det �ärde kvartalet
- resultatet för helåret

Årsredovisningsmöte
  - styrelsen undertecknar årsredovisningen
  - möte med bolagets revisorer
  - riskhantering 

Konsituerande möte och möte för det första kvartalet 
- första kvartalsrapporten 
- �rmatecknare utses

Styrelsemöte för andra kvartalet
- andra kvartalsrapporten
- genomgång av interna policies och styrdokument

Strategimöte
- övergripande strategi
   

Styrelsemöte för det tredje kvartalet
- tredje kvartalsrapporten
- styrelseutvärdering
- uppdatering av a�ärsplan

Styrelsemöten
- årlig cykel

Budget 2018

Q2Q3

Q4

VENUE RETAIL GROUPS STYRELSEMÖTEN
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VD OCH KONCERNLEDNING
VD ansvarar för att de mål som styrelsen anger för bola-
gets lönsamhet och inriktning uppfylls. Vidare ska VD 
hålla styrelsen informerad om utvecklingen i koncernen 
och informera styrelsen om väsentliga avvikelser från 
beslutade affärsplaner och om händelser som har stor 
inverkan på koncernens verksamhet. VD håller dess-
utom styrelsens ordförande informerad om bolagets 
och koncernens utveckling och finansiella ställning. 
VD och övriga i koncernledningen har formella möten 
två gånger i månaden för att gå igenom försäljning, 
bruttovinst och planer samt diskutera strategifrågor. 
Koncernledningen vid årsredovisningens avlämnande 
består av åtta personer, varav fyra är kvinnor. För när-
mare presentation av koncernledningen se sidan 73. 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Nedanstående principer har fastställts på senaste års-
stämman och föreslås oförändrade till nästa årsstämma.

Riktlinjer skall omfatta de personer som under den 
tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens lednings-
grupp, för närvarande verkställande direktören och fi-
nanschefen samt cheferna för personal, marknad, HR.  
försäljning, inköp och logistik.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstäm-
mans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga 
avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i 
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER
Principerna för ersättning till ledande befattningsha-
vare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv 
attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för 
att  behålla kompetenta medarbetare och chefer. För 
att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa 
och internt balanserade villkor som samtidigt är mark-
nadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, 
omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande 
befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombi-
nation av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och 
andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid 
uppsägning.

Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande 
befattningshavare, dvs. fast lön jämte bonus, skall vara 
fastställd med utgångspunkt från att den skall vara kon-
kurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall 
ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje 
med medianen för likvärdiga positioner inom relevant 
marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl 
prestation som befattning och bör därför innehålla en 
kombination av fast lön och bonus.

ERSÄTTNING OCH ERSÄTTNINGSFORMER
Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former 
av ersättning, såväl fast som rörlig, i syfte att skapa en 
väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att 
kortsiktiga och långsiktiga mål nås.
 
FAST LÖN 
Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på 
varje individs ansvar och roll, liksom på individens kom-
petens och erfarenhet i relevant befattning.

ÅRLIG BONUS
Verkställande direktören och övriga medlemmar av 
koncernledningen skall kunna erhålla en årlig bonus. 
Den årliga bonusen skall vara strukturerad som en rör-
lig del av den totala kontanta ersättningen. Bonusmål 
skall i första hand vara relaterade till utfall av koncern-
gemensamma finansiella mål försäljningsutveckling 
jämfört med budget och resultat EBITDA jämfört med 
budget samt utvecklingen av Bolagets aktiekurs. Även 
andra mål, såsom visst resultatmål, visst försäljnings-
mål eller aktiekurs skall dock kunna användas som ut-
gångspunkt för bonusen om det är motiverat. För att 
säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt in-
tresse skall även individuella resultatmål kunna faststäl-
las som grund för bonus. Bonusmålen skall fastställas 
årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje 
med Bolagets affärsstrategi och resultatmål. Den andel 
av den totala ersättningen som utgörs av bonus skall 
kunna variera beroende på befattning och får utgöra 
maximalt sex månadslöner av den fasta lönen. 

PENSIONER
Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befatt-
ningshavare som är pensionsberättigade verkställande 
direktören exkluderad ha sedvanliga pensionsförmå-
ner inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionering 
sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. 
Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. 
Beträffande verkställande direktören skall kunna gö-
ras pensionspremieinbetalningar motsvarande 30 % av 
dennes grundlön intill pensionering.

ÖVRIGA FÖRMÅNER
Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för 
frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en 
mindre del av den totala kompensationen och överens-
stämma med vad som är marknadsmässigt samt bidra 
till att underlätta befattningshavarens möjligheter att 
fullgöra sina arbetsuppgifter.

VILLKOR VID UPPSÄGNING
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall 
vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets 
sida tre – tolv månader. För verkställande direktören 
skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader 
vid uppsägning från Bolagets sida.
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Verksamhetsrelaterade  
risker
•   Legala risker – avtal/kontrakt eller 

tvister

•   Personalrisker – brister i kompe-
tens, kapacitet eller beroende av 
nyckelpersoner 

•   Fysiska och HSE-risker – brand,  
vatten, naturkatastrof, arbetsmiljö

•   Marknadsrisker – nya konkurren-
ter, nya lagar, prisutvecklingar, 
svängningar av konjunktur och 
kundattityder, beroende av 
leverantörer

•   Processrisker – brister i kärn-
processerna inköp, logistik, 
försäljning samt i stöd- och led-
ningsprocesser

•   IT-risker – brister i IT-system 
avseende datasäkerhet, integri-
tet och tillgänglighet

Strategiska risker
•   Strategiska risker – felaktiga strate-

giska beslut, organisation, investe-
ringar etc.

Efterlevnadsrisker
•   CSR-risker – bristande processer  

avseende hållbarhet och etiskt  
agerande

•   Redovisningsrisker – brister  
i redovisningsprocessen  
(inkluderar bedrägeri/fusk)

•   Politiska risker – lagstiftning  
och regler

Finansiella risker
•   Valutarisker – svängningar  

i växelkurser

•   Skatterisker – felaktig  
beskattning 

•   Ränterisker – räntesvängningar

•   Kreditrisker/kundförlust – kundernas 
bristande betalningsförmåga

•   Likviditetsrisker  
– bristande tillgång på kapital

•   Finansieringsrisk  
– bristande tillgång  
på kapital

Riskhantering och kontrollstrategier
•   Policydokument, manualer och 

rekommendationer

•   Interna kontrollaktiviteter, antingen 
förebyggande eller upptäckande

•   Analyser

•   Löpande inköp under säsong

•   Kontrakterade varuinköp tre  
till sex månader före leverans

•   Valutasäkring

•   Kort genomsnittlig  
ränte bindningstid

VENUE RETAIL GROUPS RISKER SAMT RISKHANTERING OCH KONTROLLSTRATEGIER

INFORMATION OM ERSÄTTNINGAR SOM INTE PÅ 
FÖRHAND ÄR BESTÄMDA TILL VISST BELOPP  
Bolagets kostnad för den årliga bonusen (exklusive so-
ciala avgifter) enligt förslaget  kan vid maximalt utfall 
komma att uppgå till 2 427 880 kronor under förut-
sättning att samtliga bonusgrundande mål är uppfyll-
da. Verkställande direktörens ersättning kan maximalt 
uppgå till 1 000 000 kronor. 

INCITAMENTSPROGRAM
För att skapa möjligheter för Bolaget att rekrytera och 
behålla personal med erforderlig kompetensprofil beslu-
tade en extra bolagstämman den 28 mars 2017 att emit-
tera 16 121 737 teckningsoptioner. Teckningsberättigade 
är ledande befattningshavare som är eller blir anställda 
i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 2,60 kronor och 
teckning av aktier skall ske under perioden 1 maj 2017 
till och med den 30 april 2020. 15 500 000 optioner 
är tecknade vid årsredovisningens avlämnande till en 
optionspremie om 0,031 kr per option. Se sidan 71 för 
ledande befattningshavares innehav av teckningsoptio-
ner.

Venue Retail Group har ytterligare ett optionspro-
gam som emitterades på en extra bolagstämman den 
30 juli 2015, Programmet omfattar 1 828 580 teck-
ningsoptioner. Teckningsberättigade är personer som 
är eller blir anställda i Bolaget. Teckningskursen upp-
går till 28 kronor och teckning av aktier skall ske under 
perioden 1 september 2015 till och med den 31 augusti 
2019. Inga optioner är tecknade vid årsredovisningens 
avlämnande.

INTERN KONTROLL
Venue Retail Group har hittills inte funnit anledning 
att inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Frågan 
om internrevision kommer att prövas årligen. Bolagets 
interna kontroll har som mål att skapa en effektiv 
beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är 
tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen till att 
skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägar-
nas investering.

Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt 
system för intern kontroll och riskhantering. VD har 
delegerats ansvaret för att skapa goda förutsättningar 
för att arbeta med dessa frågor. Såväl koncernledning 
som chefer på olika nivåer i bolaget har detta ansvar 
inom sina respektive områden. Befogenheter och 
ansvar är definierade i riktlinjer, ansvarsbeskrivningar 
samt attestinstruktioner.

KONTROLLMILJÖ
Kontrollmiljön är grunden för intern kontroll och består 
främst av etiska värderingar enligt koncernens ”Code of 
Conduct”, integritet, kompetens, ledarfilosofi, organi-
sationsstruktur, ansvar och befogenheter. Koncernens 
interna arbetsordningar, instruktioner, policydokument, 
riktlinjer och manualer är i detta sammanhang viktiga 
eftersom de vägleder medarbetarna. En policy för risk-
hantering och internkontroll med tillhörande kontrollin-
struktion finns. Koncernens kontrollmiljö kännetecknas 
av ett väl genomarbetat antal dokument där man fin-
ner vägledning i form av till exempel medarbetar- och 
ekonomihandböcker, policy för krisberedskap samt i 
finans- och kreditpolicy. I koncernen säkerställs en tyd-
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lig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering 
av verksamhetens risker, liksom genom instruktio-
nen för VD. VD rapporterar kontinuerligt till styrelsen 
avseende intern kontroll. I den löpande verksamheten 
ansvarar VD för det system av interna kontroller som 
krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker. 

RISKBEDÖMNINGAR OCH KONTROLLAKTIVITETER
Koncernledningen rapporterar regelbundet enligt fast-
lagda rutiner till styrelsen om koncernens ekonomiska 
situation. Företaget gör varje år en riskbedömning 
baserad på sannolikhet och konsekvens, om något 
inträffar, avseende den finansiella rapporteringen och 
avseende övriga operationella risker. Riskanalysen har 
identifierat ett antal kritiska processer som löpande 
följs upp med avseende på fungerade rutiner, kon-
troller och uppföljning. Störst fokus ligger på försälj-
nings-, inköps- och logistikprocesserna. Bedömning 
av risker i större balans- och resultatposter följs upp 
löpande. Styrelsen och koncernledningen får minst en 
gång per månad uppföljning av den finansiella utveck-
lingen. Eventuella riskbedömningar av osäkra poster, 
som till exempel risker i lager, kommenteras löpande 
i dessa uppföljningar. Vid varje styrelsemöte redovisas 
det aktuella ekonomiska läget samt risker och osäker-
hetsfaktorer.

Kontrollstrukturen utformas så att den hanterar de 
risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den 
interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. 
Kontrollstrukturen består av en organisation med tyd-
liga roller och därtill lämplig ansvarsfördelning samt 
kontrollaktiviteter för att förebygga och/eller upptäcka 
risker för fel i rapporteringen. Kontroller för att säker-
ställa den finansiella rapporteringen görs utifrån en 
bedömning av riskerna och väsentligheten i respektive 
resultat-och balanspost. Kontrollaktiviteterna består 
främst av månadsvisa bokslut, avstämningar och ana-
lyser mellan utfall och budget/föregående år för att 
säkerställa korrekt redovisning. Vid avvikelser görs 
uppföljning för att hitta förklaringar och eventuella fel-
aktigheter. 

Koncernen har ett kontroll- och säkerhetsråd med 
fokus på intern kontroll och riskhantering (inklusive 
butiksrelaterade risker). Återkoppling sker löpande till 
koncernledningen som i förekommande fall rapporte-
rar till styrelsen. Rutiner och processer som säkerställer 

styrning och kontroll samt adresserar uppföljningsfrå-
gor ges nödvändig prioritet i alla led. 

I samråd med bolagets revisorer pågår löpande ett 
arbete som syftar till att bolaget i högre utsträckning 
ska arbeta mer systematiskt med verksamhetens risk-
bedömning, arbetet fokuserar framför allt på några 
av bolagets mest kritiska processer. Det genomförda 
arbetet följs upp och fortlöpande ska analyser och 
genomgångar göras av bolagets väsentliga processer.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Bolagets styrande dokument, såsom riktlinjer, manu-
aler och policydokument av betydelse för den finan-
siella rapporteringen uppdateras och kommuniceras 
till berörda medarbetare löpande via möten, intranät 
och e-post. För att säkerställa att den externa informa-
tionsgivningen blir korrekt har koncernen en kommuni-
kationspolicy som fastställts av styrelsen.

UPPFÖLJNING
Styrelsen och koncernledningen gör löpande upp-
följning utifrån löpande information om koncernens 
resultat, finansiella ställning och utveckling av verk-
samheten. Identifierade risker följs upp via säkerhets-
rådet eller via andra beslutade kontrollaktiviteter med 
utsedda ansvariga. Återkoppling sker löpande till kon-
cernledning och styrelse.

Bolagets revisorer rapporterar minst en gång per år 
gjorda iakttagelser till styrelsen samt sammanfattar sin 
uppfattning i revisionsberättelsen. Med utgångspunkt i 
revisorernas rapportering bildar styrelsen sin uppfatt-
ning om kontrollmiljön, organisationen, ansvarsfördel-
ning och befogenheter samt fullständigheten och rik-
tigheten i den finansiella rapporteringen.
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