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VD och koncernledning
Bolagets verkställande direktör, tillika koncernchef, utses av styrelsen. Peter Åsberg
är verkställande direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören tar i samråd med styrelsens
ordförande fram nödvändiga underlag för styrelsens arbete, föredrar ärenden och
förslag till beslut samt håller styrelsen informerad om bolagets utveckling. Den
verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd

med övriga i koncernledningen. Koncernledningen består utöver den verkställande
direktören av ekonomi- och finanschefen, Division Director Nordics, Division Director
North Europe, Division Director South Europe och Director Operations.
Under 2021 sammanträdde koncernledningen 6 gånger. Mötena är i huvudsak
inriktade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.
Verksamheten är organiserad i tre divisioner.
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Styrelsen fastställer årligen en skriftlig instruktion för den verkställande direktörens
arbete som bland annat klargör ansvar för den löpande förvaltningen, arbetsför
delningen mellan styrelse och verkställande direktören samt samarbetet med och
information till styrelsen.

Huvudansvarig revisor deltar i revisionsutskottsmöten och rapporterar löpande
under året till revisionsutskottets ordförande vid behov. Styrelsen träffar den
huvudansvarige revisorn i samband med att bokslutskommunikén behandlas av
styrelsen. Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämman och beskriver där revisionen
samt föredrar revisionsberättelsen.

Utvärdering av den verkställande direktören

Ytterligare information

Styrelsen utvärderar fortlöpande den verkställande direktörens arbete och kompetens.
En gång per år görs utvärderingen utan dennes närvaro.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
För information om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutade
av årsstämman 2020, se sidorna 146–148 och www.midsona.com.

Regler för aktieaffärer
Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen är registrerade som personer i ledande ställning får göra aktieaffärer
i Midsona enligt gällande lag och förordning. Utöver dessa bestämmelser föreligger
inte några interna regler.

Insiderinformation
Midsona omfattas av bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning nr
596/2014 (MAR) som ställer krav på hur insiderinformation hanteras samt på vilket
sätt Midsona är skyldigt att föra s k loggbok.
Midsona använder det digitala verktyget InsiderLog för att säkerställa han
teringen av insiderinformation. Endast behöriga personer i Midsona har åtkomst
till verktyget.

Extern revisor
Revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisor Jeanette Roosberg som
huvudansvarig, valdes av årsstämman 2021 för en period om ett år. För information
om arvoden och kostnadsersättningar till revisionsbolag, se not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer, sidan 146.

Revisionsuppdraget
I revisionsuppdraget utförs en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen. Vidare utförs en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, förslaget till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust samt
görs ett uttalande om Esef-rapporten. Dessutom avges yttranden om bolags
styrningsrapporten och hållbarhetsrapporten. Inom ramen för revisionsuppdraget,
genomförs en lagstadgad översiktlig granskning av delårsrapporten för perioden
1 januari –30 september samt för perioden 1 januari – 31 december.

På www.midsona.com finns översikt över bolagets tillämpning av bolagsstyrningskoden, bolagsordning, Code of Conduct, information från tidigare årsstämmor och
tidigare års bolagsstyrningsrapporter.
Information om lagar och praxis för svensk bolagsstyrning finns bland annat hos
– Kollegiet för svensk bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se), Nasdaq Stockholm
(www.nasdaqomxnordic.com) och Finansinspektionen (www.fi.se).

Intern kontroll avseende finansiell
rapportering
Rapporten om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har upprättats
av styrelsen i enlighet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” och den vägledning som
framtagits av Svenskt näringsliv och FAR. Den beskriver hur den interna kontrollen
är organiserad för att hantera och minimera risken för felaktigheter i den finansiella
rapporteringen.

Intern kontroll
Följande mål är satta i bolaget för den interna kontrollen.
– Den ska säkra att det ramverk av tillämpliga lagar, förordningar, regler och
standards som man har att förhålla sig till efterleves.
– Den ska se till att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och ger aktieägare,
styrelse, koncernledning och andra intressenter tillfredsställande information
för att bedöma prestation och utveckling.
– Den ska sörja för att den operativa verksamheten är ändamålsenligt organiserad
och bedrivs på ett sätt att risker kontinuerligt bedöms, hanteras och minimeras
för finansiell och operationell måluppfyllelse. Det löpande arbetet för sådan
måluppfyllelse bedrivs i en process som bygger på ett ramverk för intern kontroll,
där framför allt samspelet mellan kontrollaktiviteter och utvecklingen av en
effektiv kontrollmiljö med ansvarstagande i organisationen är central.
Beskrivningen över hur den interna kontrollen är organiserad avgränsas till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och följer ett ramverk som
tagits fram av “the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission” (COSO). Ramverket består av fem komponenter, kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt uppföljning.
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Kontrollmiljö

Uppföljning

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och
ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika delar av organisationen
samt att styrande dokument i form av policyer, procedurer, instruktioner och
manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är därför att utarbeta och godkänna
ett antal grundläggande policyer, riktlinjer och ramverk. Dessa inkluderar styrelsens
arbetsordning, VD-instruktion, regelverk beträffande investeringar, finanspolicy
samt insiderpolicy. Syftet med dessa dokument är bland annat att skapa grunden
för en god intern kontroll. Vidare arbetar styrelsen för att organisationsstrukturen
ska ge tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av
verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse.
Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av viktiga nyckeltal, kommentarer
avseende affärsläget för respektive verksamhet samt kvartalsvis även prognoser för
kommande perioder. Som ett led i att stärka den interna kontrollen finns policyer,
regelverk och rutiner som ger en ö verskådlig bild inom ekonomiområdet. Dessa är
levande dokument som uppdateras löpande och anpassas till förändringar inom
verksamheten. U
 töver detta finns procedurer och instruktioner som ger vägledning
i det dagliga arbetet i organisationen.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som revisionsutskottet, koncernledningen och extern revisor lämnar. Den verkställande direktören och ekonomioch finanschefen har frekventa genomgångar med respektive divisionschef om
affärsläge, resultat, finansiell ställning och prognos. Dessutom har ekonomi- och
finansfunktionen på koncernnivå ett nära samarbete med ekonomichefer och
controllers på divisions- och bolagsnivå avseende rapportering och bokslut.
Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de
interna kontrollerna är en central del i internkontrollarbetet.

Riskbedömning
En kartläggning görs löpande av koncernens risker. Vid denna kartläggning identifieras ett antal resultaträknings- och balansräkningsposter där risken för fel i den
finansiella rapporten är förhöjd. Kring dessa risker arbetar företaget kontinuerligt
med att förstärka kontrollerna.

Kontrollaktiviteter
Koncernens kontrollstruktur utformas för att hantera risker som styrelsen bedömer
vara väsentliga för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Syftet
med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och
avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar till exempel besluts
processer och beslutsordningar för väsentliga beslut, resultatanalyser och andra
analytiska uppföljningar, avstämningar, inventeringar och kontroller i IT-system.

Information och kommunikation
Bolagets styrande dokument i form av policyer, procedurer och manualer/
instruktioner hålls löpande uppdaterade och kommuniceras via relevanta kanaler,
i huvudsak via mail, interna möten och intranät.
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Finansiell rapportering
Finansiell data rapporteras månadsvis från alla rapporteringsenheter, enligt standardiserade rapporteringsrutiner dokumenterade i koncernens redovisningsmanual.
Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rappor
tering. Konsolideringen, som sker centralt, mynnar ut i fullständiga resultat- och
balansräkningar för varje bolag och för hela koncernen. Den finansiella rappor
teringen lagras i en central databas där data hämtas för analys och uppföljning
på koncern-, divisions- och bolagsnivå.

Utvärdering av behovet av en särskild granskningsfunktion
Koncernen har idag inte någon särskild granskningsfunktion (internrevision). Mot
bakgrund av den befintliga processen för självutvärdering samt objektiv testning av
oberoende part anses det för närvarande inte finnas behov av särskild granskningsfunktion för att utöva en väl fungerande uppföljning av den interna kontrollen.

Verksamhetsförbättringar 2021
Löpande utvärdering görs avseende vilken nivå uppföljning och utvärdering ska
göras på samt vilka system och när i tiden sådana system eller uppdateringar ska
implementeras.
Ett BI-system togs i drift på koncernnivå som ett led i att förbättra analysen
av försäljnings- och marginalutvecklingen för produktgrupper.
Ett flertal säkerhetsförbättringar implementerades för IT-system och IT-miljön
för att öka informationssäkerheten i och mellan interna system.

