REDOGÖRELSE FÖR ARBETET I STYRELSEN OCH DESS UTSKOTT
INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021
Styrelsen har under 2020, i ett gott samarbete med en kompetent och engagerad
ledning, fortsatt arbetet med att på ett ansvarsfullt sätt utveckla Catenas
verksamhet till gagn för samtliga intressenter och balansera en god avkastning
för aktieägarna med den risk som all näringsverksamhet bygger på. En
utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete har gjorts under året, och
det har kunnat konstateras att styrelsen är väl sammansatt för sina uppgifter. Den
representerar de erfarenheter som är centrala för bolagets fortsatta utveckling,
innefattande såväl fastighetsrelaterade som strategiska och finansiella frågor.
Dessutom besitter styrelsen också ett omfattande professionellt nätverk vilket är
ytterligare en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Styrelsen har tack
vare detta och ett fokuserat effektivt utskottsarbete kunnat vara såväl aktiv som
handlingskraftig och kunnat fatta väl grundade beslut.
Styrelsen i Catena arbetar efter en arbetsordning innehållande instruktioner
avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tas upp
på konstituerande styrelsemöte och fastställs årligen. Förutom att leda styrelsens
arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt följer ordföranden koncernens
löpande utveckling genom kontakter med VD i strategiska frågor. Styrelsen
utvärderar också VD:s arbete. VD-instruktion samt interna policydokument
revideras årligen. Basen för den interna kontrollen utgörs av den kontrollmiljö
som styrelse och ledning verkar utifrån. Styrelsen har fastställt ett antal policyer
och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen
såsom finanspolicy, etikpolicy, krishanteringspolicy och informationspolicy.
Catenas interna kontrollstruktur bygger på en tydlig ansvars- och
arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa
verksamheten.
Under 2020 hölls 11 protokollförda styrelsemöten, varav ett var konstituerande.
Koncernens Vice VD/CFO har under året varit styrelsens sekreterare. På
styrelsemötena har, förutom ovanstående punkter, planer och strategier för
koncernens utveckling behandlats samt löpande uppföljning av resultat och
ställning, värderingar av koncernens fastigheter, likviditet och finansiering samt
investeringsbeslut. Catenas huvudansvarige revisor (Mats Åkerlund, PwC), var
adjungerad vid styrelsemötena i februari och juli] månad.
Catenas styrelse har tillsatt ett ersättningsutskott. Utskottets uppgift är bl a att
bereda frågor rörande ersättning och andra anställningsvillkor för VD. Fram till
stämman den 29 april 2020 har ersättningsutskottet bestått av Katarina Wallin
(ordförande), Henry Klotz och Magnus Swärdh, för att efter stämman den 29

april 2020 bestå av Katarina Wallin (ordförande), Magnus Swärdh och Tomas
Andersson.
Catenas styrelse har även tillsatt ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgift
är att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisor samt
utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering. Utskottet
ska även utvärdera revisorns arbete och följa hur redovisningsprinciper och krav
på redovisning utvecklas. Fram till stämman den 29 april 2020 har
revisionsutskottet bestått av Henry Klotz (ordförande), Hélène Briggert och
Ingela Bendrot, för att efter stämman den 29 april 2020 bestå av Caesar Åfors
(ordförande), Hèléne Briggert och Vesna Jovic. Revisionsutskottet har haft 4
protokollförda möten under 2020.
______________________

Helsingborg i mars 2021
Catena AB (publ)
Styrelsen

