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BOlaGSSTYRNINGSRaPPORT

Probi aB (publ) 556417-7540 ska enligt bolagsordningen utveck-
la, framställa och marknadsföra produkter som kan verka tillväxtsti-
mulerande och/eller reglerande av den naturliga mikrofloran hos 
människor samt därmed sammanhängande verksamhet. 
   Probis aktie är sedan 2004 noterad på Nasdaq OmX Stockholm. 
Probi hade 4 500 aktieägare den 31 december 2008. aktieägar-
na utövar sitt inflytande över bolaget vid bolagsstämman, vilken är 
Probis högsta beslutande organ. Varje aktie ger rätt till en röst.

SVENSK KOD FöR BOlaGSSTYRNING
Probi samt dess styrelse och valberedning tillämpar Svensk kod för 
bolagsstyrning (”koden”). Inga avvikelser har gjorts från kodens 
regler. Denna rapport beskriver hur koden har tillämpats. Rappor-
ten har inte granskats av bolagets revisorer.

ValBEREDNING
Årsstämman den 8 maj 2008 beslutade att valberedningen ska 
bestå av tre ägarrepresentanter och omvalde lars Gatenbeck och 
Kåre larsson samt nyvalde anders Olsson. lars Gatenbeck och 
anders Olsson representerar Probis två största ägare H&B Capital 
lP respektive Skånemejerier. Ingen av valberedningens ledamöter 
är beroende i förhållandet till bolaget eller bolagsledningen.
Valberedningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete•	
Ta fram förslag till stämman för val av styrelse och styrelseord-•	
förande samt arvode för dessa
Ta fram förslag till stämman, då det är aktuellt, avseende revi-•	
sor samt arvode för denne

Valberedningens förslag presenteras i samband med kallelse till 
årsstämman. aktieägare som önskar kontakta valberedningen kan 
göra detta enligt information på Probis hemsida www.probi.se

STYRElSE
Enligt Probis bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och 
högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Årsstämman den 8 
maj valde en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter utan 
suppleanter.
   För år 2008 utgjordes styrelsen av följande ledamöter: Peter Za-
krisson (12 av 13), lars Backsell (10 av 13), Hilde Furberg (13 av 
13), mats lidgard (11 av 13) och Hans Wigzell (10 av 13). lena 
Åsheim (4 av 6) ersatte Ola Erici (5 av 7) som i samband med års-
stämman i maj 2008 avgick. Siffror inom parentes avser närvaro 
vid styrelsemöten.
   Styrelseordförande Peter Zakrisson, som representerade Probis 
största ägare H&B Capital, har på egen begäran utträtt ur styrelsen i 
februari 2009.  Styrelsen har därmed i enlighet med koden 6.1 utsett 
mats lidgard till ordförande för tiden fram till årsstämman 2009.
   lena Åsheim är styrelseledamot i Skånemejerier. Samtliga styrel-
seledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled-
ningen. Presentation av styrelsens ledamöter finns på sidan 49.
   Årsstämman beslutar om principer och beloppsgränser för sty-
relsearvoden. Under en kortare tid kan en styrelseledamot utföra 
konsulttjänster åt Probi, men först efter styrelsebeslut och om det be-
döms utgöra det mest kostnadseffektiva och förmånliga alternativet 
för bolaget. Sådana konsultarvoden redovisas i årsredovisningen.

   För år 2008 fastställdes styrelsearvodet till 650 tusen SEK, varav 
150 tusen SEK till ordföranden och 100 tusen SEK till var och en 
av de övriga ledamöterna. För information om ersättningar till sty-
relsen se not 9 och 28. 

STYRElSENS aRBETE OCH aRBETSORDNING
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning som reglerar arbetsför-
delning och ansvar mellan styrelse, ordförande samt verkställande 
direktör. Styrelsen har det yttersta ansvaret för Probis organisation 
samt förvaltning av bolagets angelägenheter. Den beslutar om stör-
re organisations- och verksamhetsförändringar samt om att tillsätta 
och entlediga verkställande direktör. Styrelsens uppgifter omfattar 
utvärdering och fastställande av strategier, affärs planer och budget. 
Styrelsen fastställer också delårsrapporter, boksluts kommuniké och 
årsredovisning. Styrelseordförande är ansvarig för att kontinuerligt 
följa bolaget och se till att samtliga styrelse ledamöter löpande får 
nödvändig information för att bedöma och utvärdera Probi. Ordfö-
rande ska samråda med verkställande direktör i strategiska frågor, 
leda styrelsemötena samt tillse att styrelseärenden inte handläggs 
i strid med jävsreglerna i aktiebolagslagen. Styrelsen fastställer år-
ligen en instruktion för verkställande direktör med riktlinjer för den 
löpande förvaltningen, bokföringen och medelsförvaltningen samt 
internkontrollen i bolaget. Instruktionen omfattar även verkställande 
direktörs befogenheter samt informations skyldighet gentemot styrel-
sen.
   Styrelsearbetet under 2008 har, utöver fasta punkter, främst fo-
kuserat på strategi- och strukturfrågor samt lansering av Probis im-
munprodukt.

VERKSTÄllaNDE DIREKTöR
Presentation av verkställande direktör finns på sidan 50.

REVISIONSKOmmITTé
Probis revisionskommitté utgörs av styrelsen i sin helhet. Styrelsen 
håller kontinuerlig kontakt med revisorerna, som personligen avrap-
porterar sin granskning och sina iakttagelser minst två gånger per 
år. Revisorerna informerar även om de områden som den komman-
de granskningen särskilt ska omfatta, medan styrelsen informerar 
revisorerna om frågeställningar eller områden som styrelsen särskilt 
önskar belysa. 

ERSÄTTNINGSKOmmITTé
Probis ersättningskommitté utgörs av styrelsen i sin helhet. Ersätt-
ningskommittén fastställer lön och ersättningar för verkställande 
direktör, samt principerna för lön och ersättningar för övriga le-
dande befattningshavare. Ersättningskommittén ser löpande över 
anställningsvillkor och förmåner för ledande befattningshavare. För 
information om lön och ersättningar till verkställande direktör och 
övriga ledande befattningshavare se not 9. 

REVISORER
Vid 2006 års ordinarie bolagsstämma valdes revisionsfirman Price-
waterhouseCoopers aB med auktoriserade revisorn lars Helgesen som 
huvudansvarig revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 
2010.
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STYRElSENS RaPPORT Om DEN INTERNa KONTROllEN
Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen. 
   Denna rapport är begränsad till den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen, och har inte granskats av bolagets 
revisorer.
   Befogenheter och ansvar är dokumenterade och kommunicera-
de i interna riktlinjer och instruktioner. Detta omfattar bland annat 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, 
attestinstruktion samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. 
Instruktionerna i dessa dokument syftar till att minimera risken för 
oegentligheter och otillbörligt gynnande av annan part på företa-
gets bekostnad.
   Styrelsen följer bolagets finansiella utveckling dels genom rappor-
tering vid styrelsemöten dels genom månadsrapportering. 
   Verkställande direktören ansvarar för att förbereda och inför sty-
relsen framlägga rapport med följande huvudsakliga innehåll för 
aktuell period vid varje styrelsemöte:

Försäljnings- och marknadsutveckling samt status för   •	
FoU-projekt
Balans- och resultaträkningar samt finansieringsanalys•	
Investeringar och kapitalbindning •	
Nyckeltal•	
Prognos för innevarande kvartal samt helår•	

Utöver detta ska verkställande direktören snarast möjligt efter ut-
gången av varje kalendermånad tillställa styrelsens ledamöter en 
finansiell månadsrapport. 

KValITETEN I DEN FINaNSIElla RaPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar för att kvaliteten i bolagets finansiella rappor-
tering säkerställs. Detta görs dels genom löpande kontakter med 
bolagets revisorer dels genom kontinuerlig utvärdering av den in-
formation som bolagsledningen lämnar. Centralt i detta arbete är 
att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister som 
framkommer i samband med revisionen samt att föreslagna kvali-
tetsförbättringar genomförs.
   med hänsyn till bolagets storlek har det inte bedömts som rimligt 
att inrätta en särskild granskningsfunktion (intern revision).




