
Bolagsstyrningsrapport

NCC AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna 
till handel vid börsen Nasdaq OMX Stockholm. NCC AB styrs i 
 enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. NCC följer även 
andra svenska och utländska lagar och regler. NCC har också för-
bundit sig att följa börsens regelverk, som bland annat innefattar 
Svensk kod för bolagsstyrning (för ytterligare information om 
koden se www.bolagsstyrning.se). NCC har tillämpat koden sedan 
den infördes 2005. Denna rapport lämnas av styrelsen, men utgör 
inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna. 

BOLAGSSTÄMMA

Kallelseförfarandet till bolagsstämma anges i bolagsordningen. Kal-
lelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets webbplats www.ncc.se. Att kallelse skett ska annonseras 
i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen utfärdas tidi-
gast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordning ska 
 behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas 
tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Bolagsstämma kan 
hållas i Stockholm, Solna eller Sigtuna kommun. Aktieägare får vid 
bolagsstämma medföra högst två biträden, om aktieägaren gjort 
 föregående anmälan om detta.

Årsstämma 2010 hölls i Stockholm den 14 april. 336 aktieägare var 
närvarande, vilka representerade 41 procent av aktiekapitalet och 
77 procent av det totala antalet röster. Protokoll från års stämman 
2010 liksom tidigare årsstämmor finns tillgängliga på www.ncc.se/
bolagsstyrning.

AKTIESTRUKTUR OCH RÖSTRÄTT

Aktier i NCC utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A 
berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Alla aktier 
ger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt berätti-
gar till lika stor utdelning. För fördelning av antal aktier och röster 
samt aktieägarstruktur, se s. 106–107. Aktier av serie A kan på begä-
ran omvandlas till aktier av serie B. Begäran om sådan omvandling 
ska göras skriftligen till styrelsen och beslut om omvandling sker lö-
pande. Efter beslut om omvandling anmäls detta till Euroclear Swe-
den AB för registrering. Omvandlingen är verkställd när registre-
ring skett.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses 
av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelse-
ledamöterna väljs för en period av ett år. Under 2010 var sex styrelse-
ledamöter valda av årsstämman. Dessutom ingick tre ordinarie re-
presentanter med två suppleanter för de anställda. För information 
om enskilda styrelseledamöter, se s. 102–103.

EXTERN REVISION
(Revisionsbolag)

EXTERNA REGELVERK
• Aktiebolagslagen
• Börsens regelverk
• Svensk kod för bolagsstyrning
• Årsredovisningslagen

INTERNA REGELVERK
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• Arbetsfördelning styrelse/vd
• Koncernens och affärsområdenas
  beslutsordningar
• NCC:s Uppförandekod
• Policies, regler, riktlinjer och
  instruktioner

STYRELSE
6 bolagsstämmovalda styrelseledamöter
3 ordinarie arbetstagarrepresentanter

AFFÄRSOMRÅDEN
(Styrelser, vd)

VALBEREDNING
Val och ersättning till
styrelse och revisorer

INTERN
KONTROLLMILJÖ

VD
Koncernledning
(11 personer)

STABER

BOLAGSSTÄMMA
(30 729 aktieägare)

NCC:s styrningsstruktur 2010
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VALBEREDNING

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå 
val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseordförande och val 
av styrelseledamöter och arvoden till dessa. Valberedningen ska 
även lämna förslag till revisorer och arvode till dessa. Till ledamöter 
i valberedningen valdes vid årsstämman den 14 april 2010 Viveca 
Ax:son Johnson (styrelseordförande i Nordstjernan AB), Kerstin 
Stenberg (styrelseledamot i Swedbank Robur Fonder AB) och Peter 
Rudman (direktör Corporate Governance, Nordea Fonder) med 
 Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Styrelsens ordförande 
Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan 
rösträtt. Ersättning har ej utgått till valberedningens ledamöter. 

Valberedningens arbete följer den instruktion som fastställts av 
årsstämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen i NCC föreslår årsstämman 2011 omval av nuvarande 
styrelseledamöterna Tomas Billing, som även föreslås  omvald som 
ordförande i styrelsen, Antonia Ax:son Johnson, Ulf Holmlund, 
Ulla Litzén, Marcus Storch och Christoph Vitzthum.

Valberedningen föreslår Tomas Billing som ordförande vid års-
stämman 2011.

En redogörelse för valberedningens arbete, motiveringar och 
 förslag inför årsstämman 2011 finns att tillgå på NCC:s webbplats 
www.ncc.se/bolagsstyrning.

STYRELSENS ARBETE 2010

Styrelsen hade under år 2010 sex ordinarie sammanträden, ett extra 
sammanträde samt ett konstituerande sammanträde i anslutning 
till årsstämman, det vill säga totalt åtta sammanträden. Styrelsens 
arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och upp-
följning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investe-
ringar och försäljningar samt andra beslut som enligt besluts ord-
ningen ska behandlas av styrelsen. Redovisning av utveckling för 
bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på 
dagordningen. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt 
 arbete samt instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrel-
sen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. 
Styrelsen genomförde i anslutning till styrelsesammanträden ett 
flertal arbetsplatsbesök. Andra befattningshavare i NCC har deltagit 
vid sammanträden som föredragande. NCC:s chefsjurist har varit 
sekreterare.

Styrelsen har vid olika tillfällen utvärderat frågan om att etablera 
utskott i frågor om ersättning och revision. Styrelsen har valt att 
ej etablera sådana utskott, utan i stället har styrelsen hanterat revi-
sionsfrågor och ersättningsfrågor inom ramen för det ordinarie 
 styrelsearbetet (se även stycket ”Arbete med revision, finansiell 
 rapportering och intern kontroll”, s. 98).

Styrelsen har under 2010 utsett Peter Wågström till ny vd och 
 koncernchef i NCC. Peter Wågström tillträder befattningen den 
13 april 2011, då Olle Ehrlén går i pension.

Styrelse 2010

Oberoende 
gentemot 

bolaget och 
bolagsledningen

Oberoende 
gentemot  

större  
aktieägare Arvode, SEK Styrelsesammanträden och närvaro 2010

9 feb 14 apr 14apr3) 10 maj 19 aug 9 nov 1 dec 19 dec4)

Bolagsstämmovalda 
ledamöter
Tomas Billing ja nej 575 000
Antonia Ax:son Johnson ja nej 375 000
Ulla Litzén ja ja 375 000
Ulf Holmlund ja ja 375 000
Marcus Storch ja nej 375 000
Christoph Vitzthum1) ja ja 268 000 – – –
Fredrik Lundberg2) ja nej 131 000 – – – – – – –

Ordinarie arbets- 
tagarrepresentanter
Lars Bergqvist –
Sven Frisk –
Karl G Sivertsson –

1) Utsedd vid årsstämman 14 april 2010.
2) Utsedd intill årstämman 14 april 2010.
3) Konstituerande styrelsesammanträde.
4) Extra sammanträde.
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har fortlöpande kon-
takter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveck-
ling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Styrelsens ord-
förande är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan  rösträtt.

FÖRVÄRV AV EGNA AKT IER

Styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 april 2010 förnyat mandat 
att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Något förvärv av 
egna aktier har inte skett under 2010. Bolaget innehar sedan tidigare 
21 138 egna aktier av serie B.

ARBETE MED REVIS ION, FINANSIELL  

RAPPORTERING OCH INTERN KONTROLL

Enligt 6 kapitlet 6 § och 7 kapitlet 31 § årsredovisningslagen ska 
 bolagsstyrningsrapporten innehålla upplysningar om de viktigaste 
inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i 
samband med den finansiella rapporteringen respektive upprättande 
av koncernredovisningen. Dessa uppgifter lämnas i detta avsnitt.

Verkställande direktören ansvarar för att styrelsen löpande erhål-
ler rapportering och information som är av sådan beskaffenhet att 
styrelsen kan göra välgrundade bedömningar. Ekonomisk och fi-
nansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsesamman-
träde. Kvartalsrapportering utgör den grundläggande rapporte-
ringen och denna kompletteras med affärsområdesinformation från 
NCC:s interna rapportering. Dessutom tas frågor av principiell eller 
stor ekonomisk betydelse upp vid varje ordinarie sammanträde. 

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott. 
Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen full-
göra revisionsutskottets uppgifter, vilket tillämpas i NCC:s fall, då 
tre oberoende styrelseledamöter besitter redovisningskompetens. 
Att styrelsen är relativt liten underlättar därtill detta arbete. Styrel-
sen träffar revisorerna två gånger per år, varav en gång utan närvaro 
av den verkställande ledningen. Därutöver har styrelsens ordförande 
direktkontakt med revisorerna vid ett antal tillfällen under året.

NCC-koncernen är en decentraliserad internationell  organisation 
med affärsområden i bolagsform med grund i bolagsrättsliga regler 
för styrning av företag. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning 
för styrelsens arbete och instruktion för arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och vd. Den operativa ledningen i koncernen baseras på 
den beslutsordning i NCC-koncernen som styrelsen årligen faststäl-
ler. Beslutsordningen anger vilka ärenden som kräver styrelsens 
godkännande eller bekräftelse. Detta återspeglas i sin tur i dotterfö-
retagens motsvarande beslutsordningar och attestregler. Vid styrel-
sesammanträden är vd och, i förekommande fall dotterföretagsche-
fer, föredragande i ärenden som kräver styrelsens behandling.

Verkställande direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, utförligt 
och relevant informationsunderlag för att styrelsen ska kunna fatta 
väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad 
om utvecklingen av bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

Därutöver redovisar NCC:s revisor, PricewaterhouseCoopers 
AB, resultatet av sin granskning och sina förslag på åtgärder till sty-
relsen i NCC vid två tillfällen per år, varav ett tillfälle utan närvaro av 
bolagets ledning. Inför dessa möten har synpunkter från revisionen 
av affärsområden och dotterföretag föredragits på styrelsemöten i 
respektive affärsområde eller för respektive affärsområdesledning. 
De synpunkter som framkommer beaktas och följs upp på ett syste-
matiskt sätt i respektive enhet.

NCC:s revisor har även översiktligt granskat bolagets niomåna-
dersrapport. 

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporte-
ringen utgörs av en kontrollmiljö avseende organisation, beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i 
styrande dokument såsom interna policies, riktlinjer och manualer.

Instruktioner och policies
Information och kommunikation av interna policies, riktlinjer, ma-
nualer och koder som gäller den finansiella rapporteringen åter-
finns på NCC:s intranät (Starnet Ekonomi). Starnet Ekonomi är ett 
levande regelverk, som regelbundet uppdateras med till exempel 
nya regelverk avseende IFRS och Nasdaq OMX Stockholm. Det är 
Chief Financial Officer i NCC som är huvudansvarig för Starnet 
Ekonomi. Starnet Ekonomi innehåller bland annat:
• Policies och regler för värdering och rubricering av tillgångar, 

skulder, intäkter och kostnader.
• Definitioner av de begrepp som används inom NCC.
• Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.
• Ramverk för självutvärdering av intern kontroll.
• Organisation av ekonomifunktionen.
• Tidplaner för bland annat revision och rapporteringstillfällen.
• Beslutsordning.
• Attestinstruktioner.
All finansiell rapportering ska följa regelverket på Starnet Ekonomi.

Finansiell rapportering sker dels med siffror i ett koncerngemen-
samt rapporteringssystem, dels med skriftliga kommentarer enligt 
särskild fastställd mall. Instruktioner och regelverk kring både 
skriftlig och siffermässig rapportering återfinns på Starnet Ekonomi. 
Regelverket uppdateras regelbundet genom Chief Financial Officers 
försorg. Dessutom hålls regelbundna utbildningsprogram och kon-
ferenser för ledning och ekonomipersonal avseende gemensamma 
principer rörande krav som ställs på den interna kontrollen. Detta 
ligger inom ansvarsområdet för Chief Financial Officer.
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Riskbedömning och riskhantering
NCC tillämpar en metod för riskbedömning och riskhantering för 
att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom 
de ramar som fastställts. Väsentliga risker som beaktas är bland 
annat marknadsrisker, operativa risker samt risker för fel i den fi-
nansiella rapporteringen. Vad gäller de senare sker en systematisk 
och dokumenterad uppdatering en gång per år. Väsentliga sådana 
risker innefattar främst fel i den successiva vinstavräkningen samt 
poster som baseras på uppskattningar och bedömningar, till exem-
pel värderingar av exploateringsmark och pågående utvecklings-
projekt, goodwill och avsättningar.

I NCC görs detta på flera olika sätt:
• Månadsmöten med respektive affärsområdeschef och ekono-

michef. Från NCC AB deltar alltid vd och Chief Financial Officer. 
På månadsmötena genomgås bland annat orderingång, resultat, 
större pågående och problematiska projekt, kassaflöde, utestå-
ende kundfordringar med mera. Vid dessa möten avhandlas även 
anbud och större investeringar i enlighet med beslutsordningen. 

• Styrelsemöten minst fem gånger per år med respektive affärs-
område. Styrelsemöten protokollförs. I respektive affärsområdes 
styrelse ingår NCC AB:s vd, Chief Financial Officer samt chefs-
jurist. Vid dessa möten genomgås fullständigt resultat, ställning 
och kassaflöde både för utfall och även prognos alternativt bud-
get. Även vid dessa möten avhandlas anbud, investeringar och 
försäljningar i enlighet med beslutsordningen. Investeringar och 
försäljningar av fast egendom över 100 MSEK ska godkännas av 
NCC AB:s styrelse. Alla investeringar över 20 MSEK ska godkän-
nas av NCC AB:s vd.

• Större anbud som lämnas från affärsområdet (över 300 MSEK) 
ska godkännas av NCC AB:s vd. Anbud över 500 MSEK ska be-
kräftas av NCC AB:s styrelse.

• NCC AB:s styrelse får månatliga ekonomiska rapporter och 
vid varje styrelsesammanträde presenteras NCC:s ekonomiska 
situation.
Hanteringen av finansiella riskpositioner såsom ränte-,  kredit-, 

likviditets-, valuta- och refinansieringsrisker görs inom specialist-
funktionen NCC Koncernstab Finans. NCC:s finanspolicy innebär 
att NCC Koncernstab Finans alltid ska konsulteras och där staben 
bedömer det lämpligt, handlägga finansiella ärenden.

Kontrollaktiviteter
NCC:s finansiella rapportering och hantering av risker bygger på att 
ett antal kontrollaktiviteter sker på olika nivåer för bolag och affärs-
områden. För affärsverksamheten är verksamhetssystemen grun-
den för den kontrollstruktur som satts upp och fokuserar på viktiga 
steg i affärsverksamheten typ investeringsbeslut, anbudsprövning 

och starttillstånd, detta sker dels i de IT-system som stödjer olika 
processer i verksamheten och dels med ändamålsenligt utformade 
manuella kontroller för att förebygga, upptäcka och korrigera fel 
och avvikelser. Stor vikt läggs vid att affärstransaktioner som inklu-
deras i den finansiella rapporteringen är korrekta. NCC lägger vi-
dare stor vikt vid uppföljning av projekt.

Uppföljning
Uppföljning för att säkerställa kvaliteten på den interna kontrollen 
sker inom NCC på olika sätt. Sedan införandet av Svensk kod för bo-
lagsstyrning har NCC utvecklat ett system (ramverk) för dokumente-
rad självutvärdering av intern kontroll. Självutvärderingen genomförs 
regelbundet för NCC:s affärsområden och koncernkontor och är en 
del av under laget för styrelsens bedömning av den interna kontrollen.

Att kontrollen av projekt fungerar väl utvärderas genom verksam-
hetsrevisionerna, vilket leder till en löpande utvärdering och upp-
följning för att se till att eventuella brister åtgärdas. Den interna kon-
trollen följs också via styrelsearbetet i de olika affärsområdena och 
där punktinsatser anses erforderliga utnyttjas ekonomi- och control-
lerorganisationen.

NCC:s revisor PricewaterhouseCoopers AB granskar även som 
ett led i sin räkenskaps- och förvaltningsrevision ett urval av NCC:s 
kontroller. 

Mot bakgrund av de uppföljningar som sker via verksamhetsrevi-
sionerna och genom ekonomi- och controllerorganisationen anser 
styrelsen inte att det finns något behov av en särskild interngransk-
ningsfunktion.

UTVÄRDERING STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vi-
dare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och 
formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket även utgör en 
del av valberedningens utvärdering. För granskning av bolagets års-
redovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses högst 
tre auktoriserade revisorer med högst tre suppleanter. Registrerat 
revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget. Valberedningen 
utvärderar revisionsarbetet och nominerar revisorer. Mandattiden 
för nuvarande revisorer är fyra år. Sedan den 8 april 2008 fram till 
slutet av den årsstämma som hålls under 2012 är det registrerade 
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB NCC:s revisorer. 
Som huvudansvarig revisor från PricewaterhouseCoopers AB har 
auktoriserade revisorn Håkan Malmström utsetts. För mer informa-
tion om valda revisorer, se s. 103. 
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ERSÄTTNING T I L L BOLAGSLEDNING

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersätt-
ningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Om styrelsen, som i NCC:s 
fall, finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersätt-
ningsutskottets uppgifter. Riktlinjer för lön och annan ersättning till 
bolagets ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. Verk-
ställande direktörens ersättning föreslås av ordföranden och fast-
ställs av styrelsen. Verkställande direktören deltar ej i detta beslut. 
Övriga ledande befattningshavares ersättningar föreslås av vd och 
godkänns av styrelsens ordförande. Ersättning till vd och andra le-
dande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt 
pension och övriga förmåner. Ramvillkor för rörlig ersättning beslu-
tas av styrelsen. De rörliga ersättningar som kan utgå till vd och 
andra ledande befattningshavare är kopplade till förutbestämda och 
mätbara kriterier, vilka utformats i syfte att även främja bolagets 
långsiktiga värdeskapande. Därtill tillämpas tydliga gränser för det 
maximala utfallet av rörliga ersättningar. Svensk kod för bolagsstyr-
ning föreskriver att avgångsvederlag sammantaget ej ska överstiga 
ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen följer 
upp och utvärderar tillämpningen av ersättningsprogrammet avse-
ende ledande befattningshavare inom bolaget. Med andra ledande 
befattningshavare avses de personer som utöver vd utgör koncern-
ledningen. En specifikation över löner och andra ersättningar 
 avseende styrelse, vd och ledande befattningshavare finns i not 5, 
Personalkostnader. 

VD

Verkställande direktör i bolaget är Olle Ehrlén (för uppgifter om 
vd:s ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför bolaget 
samt innehav av aktier i bolaget, se s. 104). Styrelsen har upp rättat 
instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels 

för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen (se även  ”Arbete 
med revision, finansiell rapportering och intern kontroll”, s. 98).

Till ny vd i bolaget har utsetts Peter Wågström som tillträder sin 
befattning den 13 april 2011, då Olle Ehrlén går i pension. (För upp-
gifter om Peter Wågströms ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, 
uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget se s. 104.)

VICE VD

Bolaget har ingen utsedd vice vd.

KONCERNLEDNING

Under 2010 bestod NCC:s koncernledning av vd, cheferna för NCC 
Construction Sweden, NCC Construction Denmark, NCC Construc-
tion Finland, NCC Construction Norway, NCC Property Develop-
ment, NCC Housing och NCC Roads, samt Chief Financial Officer, 
kommunikationsdirektör och chefsjurist. För information om 
 ledamöter i koncernledningen se s. 104–105.

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor 
och har som regel möte en gång per månad.

INTERN STYRNING

NCC:s verksamhet kräver en hög grad av delegerat ansvar. I kon-
cernen finns en beslutsordning som klargör vem som gör vad och i 
vilket skede i beslutsprocessen. Områden som regleras, förutom 
strategiska och organisatoriska frågor, är till exempel investeringar 
och försäljningar, hyres- och leasingavtal, finansiering, borgensför-
bindelser, garantier, anbudsprövningar och affärsöverenskommelser.

Antalet pågående projekt i produktion varierar mellan olika år 
och uppgår till flera tusen. Organisationen för ett projekt varierar 
med projektets storlek och komplexitet. Varje projekt drivs av en 
projektledare som är ansvarig för produktutformning, inköp, eko-
nomi, produktion, kvalitet, färdigställande och överlämnande till 

NCC:s organisation 2010
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kund. Större projekt följs löpande varje månad av vd och Chief Fi-
nancial Officer. Anbud på projekt överstigande 300 MSEK genom-
går en särskild anbudsprövning och ska godkännas av vd. Anbud 
på projekt överstigande 500 MSEK ska bekräftas av NCC AB:s 
 styrelse. Bostads- och fastighetsprojekt i egen regi som överstiger 
en investering på 20 MSEK ska godkännas av vd och investering 
 avseende projekt i egen regi överstigande 100 MSEK ska godkännas 
av NCC AB:s styrelse.

AFFÄRSOMRÅDENAS STYRNING

Koncernen är sammansatt av affärsområden som, förutom NCC 
Housing, utgör separata dotterföretag. Dessa dotterföretag leds av 
respektive affärsområdeschef som tillika är utsedd vd i dotterföre-
tag. Varje affärsområde har en styrelse där bland annat NCC AB:s 
vd, Chief Financial Officer och chefsjurist ingår. För vissa beslut 
krävs godkännande av NCC AB:s vd, styrelseordföranden eller sty-
relsen i NCC AB. Beslutsordningen består av förslag, tillstyrkan, be-
slut och bekräftelse. Beredning av ett beslutsärende görs normalt 
av den instans som tar initiativ till eller är funktionellt ansvarig. 
Många typer av beslut föregås av ett samrådsförfarande. Landche-
fen (chefen för NCC:s Construction-enhet i respektive land) har an-
svar för att ta initiativ i frågor som kräver samordning mellan olika 
NCC-enheter i respektive land. Exempel på frågor för landchef är 
koncernens varumärke och image, utnyttjande av synergier, enhet-
liga system för löner, ekonomi, redovisning och IT samt samord-
nande av lönesättning och personalpolicies.

UPPFÖRANDEKOD

Inom NCC har under de senaste åren bedrivits ett omfattande ar-
bete för att utarbeta och implementera de värderingar som ska styra 
koncernen. Dessa värderingar har omsatts i normer och regler för 
hur NCC:s medarbetare ska agera i olika situationer. Regelverket 
sammanfattas i en Uppförandekod. Uppförandekoden beskriver de 
krav som NCC har på sitt eget agerande och uppförande – styrelse, 
ledning och alla anställda – och som NCC tillika förutsätter att alla 
affärspartners respekterar.

Varje chef är inom sitt ansvarsområde skyldig att säkerställa att 
både medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet 
i Uppförandekoden och kraven på dess efterlevnad. Chefer inom 
NCC ska alltid föregå med gott exempel. Uppförandekoden följs upp 
som en naturlig del av den löpande verksamheten. NCC har en så 
kallad ”whistle blower”-rutin, innebärande tydliga rapporteringsvä-
gar till bolagets högsta ledning, avseende eventuella överträdelser 
av Uppförandekoden.

Upprepade och allvarliga överträdelser leder till korrigerande åt-
gärder. Om någon av NCC:s affärspartners upprepat och allvarligt 
bryter mot NCC:s riktlinjer avvecklas affärssamarbetet.

NCC har ett omfattande utbildningsprogram (”Compliance 
 Program”) för affärsetik och konkurrensrätt. Utbildningen ingår i 
NCC:s ordinarie utbildning för chefer och specialister och sedan 
2002 har cirka 3 000 personer i koncernen utbildats. Programmet är 
en del av anställningsförhållandet. 

För mer information om kontroll och styrning i NCC, se kon-
cernens webbplats www.ncc.se. Där återfinns bolagsordning och 
 Uppförandekod.

REVISORS YT TRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i NCC AB, org.nr 556034-5174

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på 
 sidorna 96–101 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats 
och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst 
 bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår 
kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade 
 information är  förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 8 mars 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Håkan Malmström    Ulf Westerberg
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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