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Bolagsstyrningsrapport

Inledning
Cybercom grundades 1995. Moderbolag i koncernen är 
Cybercom Group AB (publ) (”Cybercom”). Cybercom är ett 
publikt bolag vars aktier sedan 1999 är upptagna till han-
del på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsen för Cybercom 
får härmed avge bolagsstyrningsrapport för 2012 enligt 
kraven i 6 kap 6 § Årsredovisningslagen och i punkten 10 i 
Svensk kod för bolagsstyrning.

Denna bolagsstyrningsrapport har antagits av styrelsen 
i mars 2013 och är en redogörelse för hur bolagsstyr-
ningen har bedrivits i Cybercom under verksamhetsåret 
2012. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets 
revisorer. Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av för-
valtningsberättelsen.

Principer för bolagsstyrning
Utöver de principer för bolagsstyrning som följer av lag 
eller annan författning tillämpar Cybercom sedan 2008 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), (se Kollegiet 
för svensk bolagsstyrnings webbplats www.bolagsstyr-
ning.se). Som emittent av aktier upptagna till handel på 
börsen efterlever Cybercom NASDAQ OMX:s Regelverk 
för emittenter (se NASDAQ OMX:s webbplats www.nas-
daqomxnordic.com). De interna regelverken för bolagets 
styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsord-
ning (innefattande instruktioner för styrelsens utskott), 
instruktion för den verkställande direktören, instruktioner 
för den finansiella rapporteringen samt övriga policyer och 
riktlinjer.

Cybercom följer Koden med undantag för punkten 7.3  
i det att bolagets revisionsutskott består av två och inte tre 
styrelseledamöter. Skälen för avvikelsen redovisas nedan 
under avsnittet om revisionsutskottet.

 
Aktieägare
Per den 31 december 2012 uppgick antalet aktieägare i 
bolaget till 3 815.

Större aktieinnehav
I Cybercom finns en aktieägare som, genom direkta och 
indirekta aktieinnehav, representerar minst en tiondel av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, JCE Group, som per 
den 31 december 2012 innehade 42,1 procent av aktierna. 

Rösträtt
Cybercoms bolagsordning innehåller inga begränsningar 
i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid 
en bolagsstämma.

Bolagsordningen
Gällande bolagsordning (se bolagets webbplats www.cy-
bercom.se) antogs vid extra bolagsstämma den 1 oktober 
2012. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestäm-
melser om tillsättande och entledigande av styrelseleda-
möter eller om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det 
är på bolagsstämman som aktieägarna har möjlighet att 
utöva sitt inflytande. En rad ärenden är enligt Aktiebo-
lagslagen förbehållna bolagsstämman att besluta om, 
till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, 
dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet, 
val av styrelseledamöter och val av revisorer.

Bolagsstämma
Aktieägare

Valberedning

Ersättningsutskott Revisionsutskott

Dotterbolag

Externa revisorer

Koncernstab
Finans, Juridik, IS/IT,  

Kommunikation

Styrelse

VD och
koncernledning

Styrelsen har under året även möjlighet att kalla till extra 
bolagsstämma. Det sker till exempel om beslut måste fat-
tas i ärende som endast kan beslutas av bolagsstämman 
och det inte är lämpligt att vänta till nästa årsstämma. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara 
upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställ-
ning av hela aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande 
till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstyrningsrapport

Bilden illustrerar Cybercoms bolagsstyrningsmodell,  
hur de centrala organen utses och samverkar.
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Årsstämman
Cybercoms årsstämma 2012 hölls den 2 maj  på Lindha-
gensgatan 126 i Stockholm. Vid stämman deltog 14 aktie-
ägare vilka representerade knappt 62 procent av rösterna 
och aktiekapitalet. På årsstämman närvarade majoriteten 
av Cybercoms koncernledning samt styrelsen och företa-
gets revisor på sätt som föreskrivs i Koden. Årsstämman 
beslutade om fastställande av resultat- och balansräkning 
för 2011, vinstdisposition, samt om ansvarsfrihet för VD 
och styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsstäm-
man beslutade om ändring av bolagsordningen innebä-
rande en modernisering och uppdatering av bolagets 
verksamhetsföremål för att säkerställa att all verksamhet 
som bedrivs i bolaget inkluderas där. Årsstämman valde 
styrelseledamöter och fattade beslut om valberedningen.

Årsstämman 2013 kommer att hållas på bolagets 
huvudkontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm den 7 
maj.

Extra bolagsstämma
Den 1 oktober avhölls extra bolagsstämma i bolaget. Den 
extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om 
emission av nya aktier i utbyte mot en emissionslikvid om 
högst 127 MSEK samt beslutade om ett antal ändringar av 
bolagsordningen som minskning av bolagets aktiekapital 
utan indragning av aktier samt ändring av gränserna för 
aktiekapitalet vilka krävdes för genomförande av emissio-
nen samt ett par mindre redaktionella ändringar. 

Bemyndiganden
Det finns för närvarande inte några av bolagsstämman 
lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bola-
get ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Valberedningen
Årsstämman utser valberedningen och beslutar vilka upp-
gifter valberedningen ska fullgöra inför nästkommande 
årsstämma. 

Inför årsstämman 2012 utgjordes valberedningen av 
Hampus Ericsson (JCE Group AB) och Mark Shay (Accendo 
Capital) som representanter för Cybercoms två största 
aktieägare samt John Örtengren, representant för de 
mindre aktieägarna och styrelseordföranden Jon Risfelt, 
sammankallande och medlem av valberedningen, dock 
utan rösträtt. Ordförande i valberedningen var Hampus 
Ericsson. Valberedningen inför 2013 års årsstämma består 
av Ulf Gillberg (JCE Group AB), Evert Carlsson (Swedbank 
Robur Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)  
som representanter för Cybercoms tre största aktieägare 
och John Örtengren som representant för de mindre 
ägarna samt Hampus Ericsson som styrelsens ordförande, 
dock utan rösträtt i valberedningen. Ordförande i valbe-
redningen är Ulf Gillberg.

Enligt årsstämmans beslut ska ordföranden i valbe-
redningen vara den ledamot som representerar den till 
röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningens 
ledamöter beslutar annat.

Revisorer
Revisionsbolag, valt på årsstämman 2012 för ett år, är 
KPMG AB med auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder 
som huvudansvarig revisor. Nytt revisorsval äger rum 
på årsstämman 2013. Revisorerna har till uppgift att å 
aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen. 
Revisionsarvodet framgår av not 4.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsen bestod fram till årsstämman 2012 av ledamöter-
na Margareta Alestig Johnson, Roger Bergqvist, Hampus 
Ericsson, Ulf Körner, Thomas Landberg och ordförande 
Jon Risfelt. Vid årsstämman 2012 omvaldes samtliga 
styrelsens ledamöter utom Roger Bergqvist och Ulf Körner 
som hade avböjt omval samtidigt som Dag Sundman och 
Jan-Erik Karlsson invaldes som nya styrelseledamöter. Jon 
Risfelt omvaldes som ordförande i styrelsen.

Den 2 september 2012 avgick Jon Risfelt som ledamot 
och ordförande i styrelsen. Styrelsen utsåg därvid Hampus 
Ericsson till ordförande i styrelsen.

Styrelsens oberoende
Valberedningens bedömning, vilken delas av styrelsen, 
rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande 
till bolaget, bolagsledningen och aktieägarna framgår av 
tabellen nedan på sidan 76. Som framgår av tabellen upp-
fyller Cybercom tillämpliga regler om styrelseledamöters 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
samt bolagets större aktieägare. 

Styrelsens arbete 
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som Aktiebolagslagen, 
Koden och övriga för bolaget tillämpliga förordningar 
och regler föreskriver. Styrelsen arbetar efter en årligen 
fastställd arbetsordning och årsplan. 

Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD samt finans-
chef. Som protokollförare fungerar bolagets chefsjurist. 
Andra personer ur koncernledningen och tjänstemän i 
koncernen deltar vid styrelsens möten som föredragande 
vid behov. 

Under 2012 har styrelsen utöver det konstituerande 
mötet efter årsstämman, sammanträtt 19 gånger (varav 
tre gånger per capsulam). Styrelsen har under året primärt 
fokuserat på arbete med strategi, affärsplan och budget, 
bolagets finansiering inklusive omförhandling av bankav-
tal och genomförande av nyemission, utmaningarna inom 
telekomsektorn och på marknaden i övrigt, internkontroll 
och projektstyrning samt avveckling av den kinesiska 
respektive den rumänska verksamheten. 

Styrelsen har träffat revisorn utan närvaro av VD eller 
annan person från bolagsledningen. 

Extern utvärdering av styrelsens liksom av VD:s arbete 
2012 har genomförts genom en systematisk och struktu-
rerad process som bland annat syftat till att få fram ett bra 
underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Styrelsen 
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har behandlat utvärderingen av VD:s arbete varvid ingen 
från bolagsledningen närvarade. Valberedningen har 
informerats om resultatet av utvärderingen. 

Styrelsen följer ledningens arbete genom månadsvisa 
rapporter vilka bland annat redovisar det finansiella 
resultatet, viktiga nyckeltal, utvecklingen av prioriterade 
aktiviteter etcetera. Styrelsen har också vid flera styrelse-
möten fått djupare information om viktiga förändringsini-
tiativ och om olika enheter inom koncernen.

Styrelsens arbete 

Styrelsen håller ordinarie styrelsemöten enligt nedan-
stående plan.

Februari Bokslutskommuniké

Mars Bolagsstyrningsmöte – agenda och kallelse till års-
stämman, bolagsstyrningsrapport, årsredovisning, 
översyn av försäkringar och pensioner

Maj Delårsrapport första kvartalet 
Konstituerande styrelsemöte, beslut om styrelsens 
arbetsordning, VD-instruktion och instruktion för 
den finansiella rapporteringen, styrelsens årsplan, 
firmateckning

Juli Delårsrapport andra kvartalet

September Strategimöte, finansiella mål, instruktioner inför 
budgetarbetet

Oktober Delårsrapport tredje kvartalet

December Budgetmöte, affärsplan

På ordinarie styrelsemöte avger VD verksamhetsrapport. 
Till mötena bjuds en företrädare för ett affärsområde eller 
region in för att presentera sin verksamhet. Styrelsen har 
genomgångar med revisorn då rapporter från revisorn 
behandlas.

Styrelsens arbete i utskott
Styrelsen hade fram till årsstämman 2012 inrättat tre 
utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och 
projektutskottet. Efter årsstämman 2012 har styrelsen haft 
två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. 
Utskottens arbete regleras i styrelsens arbetsordning. 

Styrelsens utskott behandlar de frågor som faller inom 
dess respektive område, avger rapport och rekommenda-
tioner som ligger till grund för styrelsens beslut. Utskotten 
har viss beslutanderätt inom ramen för styrelsens direktiv. 
Protokoll från utskottens möten tillhandahålls styrelsen. 

Revisionsutskottet
I revisionsutskottet ingick fram till den 2 september Mar-
gareta Alestig Johnson, Jon Risfelt och Thomas Landberg, 
ordförande. Från den 2 september består revisionsutskot-
tet av Margareta Alestig Johnson och Thomas Landberg, 
ordförande.

Under 2012 har revisionsutskottet haft fem protokoll-
förda möten. Vid mötena deltar bolagets finanschef, som 
också fungerar som revisionsutskottets sekreterare, och 
koncernredovisningschefen. Bolagets revisor deltog vid 
två av revisionsutskottets möten.

Revisionsutskottet har under året bland annat haft extra 
fokus på riskhantering. Utskottet har gått igenom samtliga 
delårsrapporter och årsredovisningen samt alla riskrap-
porter från bolagets revisor. Utskottet har vidare fokuserat 
på nedskrivningsprövning av goodwillvärden, frågor 
rörande bankavtal, bolagets kassaflöde, attestrutiner samt 
projektstyrning.

Ersättningsutskottet
I ersättningsutskottet ingick fram till den 2 september 
Hampus Ericsson och Jon Risfelt, ordförande. Från den 2 
september ingår Hampus Ericsson och Jan-Erik Karlsson, 
ordförande.

Under 2012 har ersättningsutskottet haft tre protokoll-
förda möten. 

Projektutskottet
I projektutskottet (som existerade fram till årsstämman 
2012) ingick Margareta Alestig Johnson, Jon Risfelt och 
Thomas Landberg, ordförande. 

Projektutskottet hade till uppgift att kvalitetssäkra och 
godkänna offerter för kunduppdrag över vissa nivåer eller 
vilka innefattar särskilda risker. Under 2012 hade projekt-
utskottet två protokollförda möten. 

Styrelseledamöternas och utskottsledamöternas när-
varo under året framgår av tabellen på sidan 76.
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Namn
Invald  
år

Obero-
ende Befattning Utskott

Närvaro  
styrelse- 

möte

Närvaro 
revisions-

utskott

Närvaro 
projekt-
utskott

Närvaro 
ersättnings-

utskott
Arvode4 

kSEK
Antal aktier i 

Cybercom

Jon Risfelt 2011 Ja Styrelseordförande och 
ordförande i ersättnings-
utskottet t.o.m. 
2 september 2012

Revision
Projekt3

Ersättning

100% 100% 100% 100% 250  

Margareta 
Alestig Johnson

2010 Nej1 Styrelseledamot Revision
Projekt3

100% 100% 100% 250 25 000

Roger Bergqvist 2010 Ja Styrelseledamot t.o.m.  
2 maj 2012

100% 0 

Hampus Ericsson 2009 Nej1 Styrelseordförande från 
2 september 2012

Ersättning 95% 100% 433 0
 (1 495 495 via  
juridisk person)

Ulf Körner 2005 Ja Styrelseledamot t.o.m. 
2 maj 2012

100% 0

Thomas Landberg 2007 Ja Styrelseledamot 
Ordförande i revisions- 
och projektutskottet3

Revision
Projekt3

100% 100% 100% 275 25 000

Dag Sundman 2012 Ja Styrelseledamot  95% 200 2 450 000 
(via juridisk 

person)

Jan-Erik Karlsson 2012 Ja Styrelseledamot, ordfö-
rande i ersättningsutskottet 
sedan 2 september 2012

Ersättning 100% 100% 200 310 000

Robin Hammarstedt 2008 Nej Arbetstagarrepresentant 100% 0 25 000

Henrik Lundin 2010 Nej Arbetstagarrepresentant 100% 0 20 000  
(via kapital-
försäkring)

Margita Westin2 2008 Nej Suppleant arbetstagar-
representant

85% 0

Cecilia Wedin 2012 Nej Suppleant arbetstagar-
representant

100% 0 0

1 Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare 
2 Deltog till och med 25 november 2012 
3 Projektutskottet existerar inte sedan årsstämman 2012 
4 Uppgifter om arvode avser styrelseåret från årsstämman 2012 till årsstämman 2013
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Styrelseledamöter
Hampus Ericsson
Styrelseordförande sedan 2012 och ledamot i styrelsen sedan 2009 
Ledamot i ersättningsutskottet och deltagare utan rösträtt i valberedningen 
VD för JCE Group AB som inklusive dotterbolag äger 74 552 610 aktier i Cybercom

Född: 1972

Utbildning: Master of Science, Handelshögskolan i Göteborg, B.A. International Business vid Johnson & Wales 
University (USA)

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Consafe Logistics AB, styrelseledamot i BRUKS Holding AB, Burntisland  
Fabrications Ltd, Consafe Invest AB, JCE Group AB och Green Circle Bio Energy Inc.

Tidigare uppdrag: Consafe Offshore AB, JCE Group AB samt Enskilda Securities Corporate Finance

Spetskompetens: Finansiering, M&A och affärsutveckling 

Aktieinnehav: Via juridisk person 1 495 495 aktier (dessutom via juridisk person ägare till 12,5% i JCE Group AB), 
utställare av 460 000 köpoptioner

Margareta Alestig Johnson
Ledamot sedan 2010  
Ledamot i revisionsutskottet 
CFO för JCE Group AB som inklusive dotterbolag äger 74 552 610 aktier i Cybercom

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Green Cargo AB, O2 Vind AB, Consafe Capital Advisors AB, BRUKS Holding AB, 
Consafe Logistics AB och Green Circle Bio Energy Inc.

Tidigare uppdrag: CFO och administrativ chef för Broström AB, Swisslog AB, Perkin Elmer Sweden och SwedPower AB

Spetskompetens: Redovisning och finans

Aktieinnehav: 25 000

Jan-Erik Karlsson 
Ledamot sedan 2012 
Ordförande i ersättningsutskottet 
Senior Advisor

Född: 1949

Utbildning: Filosofie kandidat

Andra uppdrag: Styrelseledamot IC Quality AB, Sevenco AB, Itera AS (Norge), Feelgood Svenska AB 

Tidigare uppdrag: VD Capgemini Sverige AB och andra ledande befattningar inom Capgemini group

Spetskompetens: Ledarskap internationella konsultorganisationer, försäljning och leverans av stora komplexa  
konsultåtaganden, fusion och omstrukturering av konsultverksamhet

Aktieinnehav: 310 000

Thomas Landberg
Ledamot sedan 2007 
Ordförande i revisionsutskottet  
Senior Advisor

Född: 1950

Utbildning: Data- och elektroingenjör, Managementutbildning från CEDEP/INSEAD och Duke University 

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Ryssnäs AB

Tidigare uppdrag: VD Unisys AB, VD NCR Sweden, VD AT&T Nordic AB, CEO Pricer AB (publ), VD Ericsson Business 
Consulting AB, VP Ericsson Inc., VP Ericsson Ltd 

Tidigare styrelse-
uppdrag:

Unisys AB, Pricer AB (publ), AT&T Nordic AB, Intactix Inc., CTIA WIC, Edgecom Inc., Ericsson Services 
Ltd

Spetskompetens: Internationell strategi- och affärsutveckling inom IT- och telekombranschen

Aktieinnehav: 25 000
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Dag Sundman  
Ledamot sedan 2012 
Senior Advisor, Entreprenör 

Född: 1955

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, KTH, 2 år Doktorandkurser i Datalogi, KTH

Andra uppdrag: VD Catsab Investment AS samt andra företag i denna grupp

Tidigare uppdrag: VD för CATS AB, VD för OM/VPS, VD för HiQ Cats

Tidigare styrelse-
uppdrag:

Madeo Sourcing Group (styrelseordförande)

Spetskompetens: Drift av lönsamma IT-konsultbolag, projektledning och kalkyl av fastprisprojekt och åtaganden inom 
IT-konsulting, teknisk detaljkunskap om datalogi

Aktieinnehav: 2 450 000 (via juridisk person)

Robin Hammarstedt
Arbetstagarrepresentant som utnämndes av de fackliga organistionerna 2008 
Medlem i JUSEK 
Konsult på Cybercom Sweden AB

Född: 1970

Utbildning: PTK:s bolagsstyrelseutbildning, ekonomisk högskoleutbildning

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant i Teleca Networks AB

Aktieinnehav: 25 000

Henrik Lundin
Arbetstagarrepresentant som utnämndes av de fackliga organisationerna 2010  
Medlem i Akademikerföreningen 
Konsult på Cybercom Sweden AB

Född: 1978

Utbildning: PTK:s bolagsstyrelseutbildning, Dataingenjör och Teknologie magister i projektledning, båda vid 
Högskolan i Jönköping

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant i Mandator AB

Aktieinnehav: 20 000 genom kapitalförsäkring

Cecilia Wedin
Suppleant för arbetstagarrepresentant som utnämndes av de fackliga organisationerna 2012  
Medlem i Akademikerföreningen 
Konsult på Cybercom Sweden AB

Född: 1966

Utbildning: PTK:s bolagsstyrelseutbildning, Civilingenjör, KTH

Tidigare uppdrag: –

Aktieinnehav: 0
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Koncernledning
Styrelsen utser VD. VD, tillika koncernchef, leder koncern-
ledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga 
personer i koncernledningen. Koncernledningen bestod 
per den 31 december 2012 av VD tillika koncernchef, 
koncernens finanschef,  informationschef, försäljnings-
chef, HR-chef (slutade i februari 2013), chefen för blended 
delivery samt cheferna för de fem största regionerna. 

Koncernledningen deltar i regelbundna ledningsmöten 
och verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning. 

Koncernledningens styrning och uppföljning utgår från 
den av styrelsen beslutade arbetsordningen, VD-instruk-
tionen och rapporteringsinstruktionen. Koncernledningen 
och den centrala koncernstaben leder den dagliga 
verksamheten främst genom styrinstrument som budget, 

målstyrning och belöningssystem, löpande rapportering 
och uppföljning, koncernledningsmöten samt en delege-
rad beslutsstruktur från moderbolag till dotterbolagen och 
bolagsledningsteam. Viktiga koncerngemensamma policy-
er är Cybercom Group Authorisation Principles, Cybercom 
Group Financial Policy, Cybercom Group Financial Manual, 
Cybercom Group Accounting Principles, Cybercom’s code 
of business and ethics och Cybercoms informationspolicy. 
Under året har fokus varit fastställande och påbörjad 
implementering av en ny strategi, med förtydligande av 
ett enhetligt kunderbjudande, effektivare och mer balan-
serad organisationsstruktur samt bolagets profilering och 
värderingar.

Medlemmar i koncernledningen 
Niklas Flyborg 
VD och koncernchef Cybercom Group

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm 

Anställd i Cybercom sedan: 2012

Tidigare: Mandator, Cell Network, Observer/Cision 

Innehav i Cybercom: 135 000 aktier, 460 000 köpoptioner

Henrik Benckert
Regionchef Cybercom Sverige Syd

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i Datateknik, Lunds Tekniska Högskola

Anställd i Cybercom sedan: 2005

Tidigare: WeSpot(C-Technologies), Sony Ericsson

Innehav i Cybercom: 0 aktier

Kristina Cato  
Informationschef och ansvarig för investor relations Cybercom Group

Född: 1968

Utbildning: Filosofie Magisterexamen, Uppsala universitet

Anställd i Cybercom sedan: 1999

Tidigare: Linköpings Universitetssjukhus

Innehav i Cybercom: 28 490 aktier 
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Piotr Ciski   
VD Cybercom Poland och chef för Blended Delivery 

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör, Łodz universitet och en Executive MBA examen vid universitet i Warszawa 

Anställd i Cybercom sedan: 2008

Tidigare: Computaris Ltd., Gtech EE, Tieto

Innehav i Cybercom: 0 aktier 

Annika Eriksson
Regionchef Cybercom Sverige Nordost

Född: 1964

Utbildning: ADB-linjen, Högskola

Anställd i Cybercom sedan: 1999

Tidigare: NetRelations AB, Handelsbanken 

Innehav i Cybercom: 3 600 aktier

Conny Karlsson 
VD Cybercom Singapore

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör, KTH och EMBA, Handelshögskolan i Stockholm 

Anställd i Cybercom sedan: 2005

Tidigare: Netcom Consultants, Telia Research

Innehav i Cybercom: 17 500 aktier 

Petteri Puhakka   
VD Cybercom Finland 

Född: 1961

Utbildning: Informationsteknologi 

Anställd i Cybercom sedan: 2010

Tidigare: Tieto, Finland Post, Capgemini

Innehav i Cybercom: 37 410 aktier 

Bo Strömqvist    
Försäljningschef Cybercom Group

Född: 1964

Utbildning: Examen i Systemvetenskap, Linköpings universitet, Washington State University

Anställd i Cybercom sedan: 2012

Tidigare: Rational Software, IBM, TDC, Cision, Enea 

Innehav i Cybercom: 40 000 aktier
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Johan Wallin     
Regionchef Cybercom Sverige Mitt

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Datorsystem, Chalmers

Anställd i Cybercom sedan: 2007

Tidigare: Ericsson, Teleca

Innehav i Cybercom: 7 500 aktier 

 
Camilla Öberg 
CFO Cybercom Group

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd i Cybercom sedan: 2012

Tidigare: Logica, WM-data, SEB, Lexicon och Swegro group

Innehav i Cybercom: 20 000 aktier 

Intern kontroll avseende den finansiella  
rapporteringen
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i Aktiebolags-
lagen och i Koden. I enlighet med Årsredovisningslagen 
innehåller bolagsstyrningsrapporten en beskrivning av de 
viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och 
riskhantering. Intern kontroll avseende den finansiella rap-
porteringen syftar dels till att ge rimlig säkerhet avseende 
tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen, 
dels till att säkerställa att den externa finansiella rapporte-
ringen har upprättats enligt lag, tillämpliga redovisnings-
standarder och övriga krav för börsnoterade bolag. 

Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kon-
trollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger 
på en fördelning av roller och ansvar i organisationen, 
fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner 
beträffande befogenhet och ansvar samt redovisnings- 
och rapporteringsinstruktioner. Styrelsen har inrättat ett 
revisionsutskott främst för fullgörande av de uppgifter 
som Aktiebolagslagen föreskriver ska fullgöras av detta 
utskott.

Den interna kontrollen är integrerad inom bolagets 
controllerfunktion. Styrelsen har utvärderat behovet av 
att inrätta en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har 
vid utvärderingen funnit att den interna kontrollen kan 
fullgöras på ett erforderligt och tillfredsställande sätt inom 
controllerfunktionen och att det inte finns behov av någon 
särskild granskningsfunktion i bolaget.

Styrelsen har antagit arbetsordning, VD-instruktion och 
instruktion för den finansiella rapporteringen, attestregler, 
Cybercom Group Accounting Principles, Cybercom Group 
Financial Policy, Cybercom’s code of business ethics and 
conduct samt Informationspolicy. Därutöver finns policyer 
och riktlinjer inom en rad områden för den operativa 
verksamheten. 

 
Riskbedömning
Styrelsen och koncernledningen arbetar, som en integre-
rad del av ledningsarbetet, med riskbedömning i ett vitt 
perspektiv inkluderande men inte begränsat till finansiella 
risker och viktiga affärsrisker. Rapportering av risker har 
skett löpande till styrelsen. Styrelsen och revisionsutskottet 
har under året löpande diskuterat olika slags risker samt 
bolagets riskhanteringsprocess. 

Kontrollaktivitet
Koncernens kontrollaktiviteter för till exempel attester 
och projektgodkännanden, utgår från koncernnivå men 
hanteras därefter primärt på regional nivå i Sverige och i 
dotterbolagen i respektive övriga länder. 

Information
Information om interna styrdokument för den finansiella 
rapporteringen finns tillgängliga för berörda medarbe-
tare på Cybercoms intranät. Information och utbildning 
avseende de interna styrdokumenten sker även genom 
aktiviteter riktade direkt till ekonomiansvariga och control-
lers inom koncernen. 

Uppföljning
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker 
av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen 
och av koncernens bolag. Uppföljningen inbegriper bland 
annat genomgång av varje bolags månatliga finansiella 
rapporter mot budget och mål.

Stockholm den 26 mars 2013
Styrelsen i Cybercom
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Revisors yttrande om 
bolagsstyrningsrapporten 

Till årsstämman i Cybercom Group AB (publ)  
organisationsnummer 556544-6522
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2012 på sidorna 73–81 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen 
anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. 
Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolags-
styrningsrapporten har en annan inriktning och en väsent-
ligt 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 en bolagsstyrningsrapport har upprättats, 
och att dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 26 mars 2013
KPMG AB

Åsa Wirén Linder
Auktoriserad revisor


