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INLEDNING
Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras 

av en kombination av skrivna regler och praxis. 

Regelverket utgörs i första hand av Aktiebolags

lagen och de regler som gäller på den reglerade 

marknad på vilken bolagets aktier är upptagna 

till handel. Dessutom omfattas alla noterade 

svenska bolag sedan den 1 juli 2008 av Svensk 

kod för bolagsstyrning (”Koden”). 

Av Aktiebolagslagen följer att det i bolaget 

ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma,  

styrelse och verkställande direktör. Det ska också 

finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av  

bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgif

ter respektive organ har och vilket ansvar de  

personer har som ingår i bolagsorganen. 

God bolagsstyrning handlar om att säker

ställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, 

ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroen

det hos lagstiftare och i samhället för att bolagen 

agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens 

frihet att förverkliga sina strategier för att skapa 

värde. Förtroendet hos befintliga och potentiella 

investerare för att så sker är avgörande för deras 

intresse av att investera i bolagen. Härigenom 

tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess 

försörjning av riskkapital och kompetens. Syftet 

med Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är 

att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen 

genom att främja en positiv utveckling av bo

lagsstyrningen i dessa bolag. Koden komplette

rar lagstiftning och andra regler genom att ange 

en norm för god bolagsstyrning på en högre am

bitionsnivå men möjliggör samtidigt för bolag att 

göra avvikelser om det i enskilda fall skulle anses 

leda till bättre bolagsstyrning.

BOLAGSSTYRNING I ITAB
ITAB Shop Concept AB (publ) är ett svenskt pu

blikt aktiebolag, vars övergripande mål är att 

skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra 

intressenter. ITABaktien är noterad på NASDAQ 

OMX Nordic i segmentet Mid Cap. 

De informationskrav som ITAB här igenom har 

att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”emit

tentreglerna”. Denna bolagsstyrningsrapport be

skriver ITABs bolagsstyrning, ledning och förvalt

ning samt den interna kontrollen avseende den 

finansiella rapporteringen.

Denna bolagsstyrningsrapport är inte en del 

av förvaltningsberättelsen. Rapporten är gran

skad av bolagets revisor enligt årsredovisningsla

gen, se separat yttrande fogat till denna bolags

styrningsrapport på sidan 89.

AKTIEÄGARE
Vid utgången av 2016 uppgick antalet aktieä

gare i ITAB till 4 925 (3 586). Det institutionella 

ägandet utgjorde 5,78 procent av rösterna och 

17,05 procent av kapitalet. De tio största ägarna 

svarade för 91,85 procent av rösterna och 75,96 

procent av kapitalet. För närvarande finns två ak

tieägare som vardera äger och kontrollerar mer 

än tio procent av röstetalet för samtliga aktier i 

bolaget. Petter Fägersten kontrollerar 17,23 pro

cent av kapitalet och 52,61 procent av röstetalet. 

Pomonagruppen innehar 29,32 procent av kapi

talet och 29,49 procent av rösterna.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är det forum där aktieägar

nas inflytande utövas. Bolagsstämman är bo

lagets högsta beslutande organ och har en 

över ordnad ställning i förhållande till bolagets  

styrelse och verkställande direktör. Kallelse till bo

lagsstämma ska enligt bolagsordningen ske ge

nom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och 

på bolagets webbplats. Information om att kallelse 

har skett i Post och Inrikes Tidningar och på bola

gets webbplats ska annonseras i Dagens Industri.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman samlas en gång per år för att bland 

annat fastställa årsredovisning och koncern

redovisning, bevilja ansvarsfrihet för styrelse och 

VD samt att besluta om disposition av resulta

tet för det gångna året. Stämman väljer också  

styrelse och, när så erfordras, revisorer. 

Alla aktieägare som är direktregistrerade i 

aktieboken och som anmält sitt deltagande i tid 

kan delta i stämman och rösta för samtliga sina 

aktier. Aktieägare som inte själva har möjlighet 

att närvara kan företrädas via ombud.

ÅRSSTÄMMA 2016
ITABs årsstämma 2016 avhölls onsdagen den 

11 maj. På stämman deltog 157 aktieägare som 

representerande 91,38 procent av rösterna och 

74,80 procent av det totala antalet aktier. ITABs 

styrelse, ledning, revisorer och representanter från 

valberedningen var närvarande vid stämman. 

I huvudsak fattades följande beslut:

• Utdelning till aktieägarna med 1,67 SEK per ak

tie, innebärande totalt 169,5 MSEK.

• Omval av styrelseledamöterna Anna Benja

min, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp, 

StigOlof Simonsson och Lottie Svedenstedt 

samt nyval av Petter Fägersten. 

• Till styrelseordförande valdes Fredrik Rapp.

• Till valberedning inför årsstämman 2017 valdes 

Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp 

och Johan Storm. 

• Till revisor valdes det registrerade revisionsbo

laget Ernst & Young AB, med auktoriserade 

revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig 

revisor. 

• Arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer 

för ersättning till ledande befattningshavare. 

• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 

förvärv och överlåtelse av egna aktier. 

• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 

nyemission av högst en tiondel av bolagets 

utgivna aktier.

• Återköp av konvertibelprogram 2012/2016.

• Aktiesplit 3:1.

• Konvertibelprogram till anställda.

ÅRSSTÄMMA 2017
ITABs årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 9 maj  

kl. 17.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i  Jön

köping. Ytterligare information finns på sidan 95.

VALBEREDNING
Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen 

är bolagsstämmans organ för beredning av stäm

mans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett 

bra underlag för stämmans behandling av dessa 

ärenden. 

Från aktieägare som tillsammans representerar 

över 80 procent av röstetalet i ITAB, har inkommit 

förslag inför årsstämma 2017 om Anders Rudgård 

som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm 

som medlemmar i valberedningen.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 

2017 är att lämna förslag till ordförande och övriga 

ledamöter i styrelsen samt arvode och annan er

sättning för styrelseuppdrag till var och en av sty

relseledamöterna. Valberedningen ska vid bedöm

ningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag 

särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i 

styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördel

ning. Valberedningen ska också lämna förslag till 

val och arvodering av revisor.

Valberedningen har utvärderat relevanta delar 

av styrelsens arbete och inför stämman haft ett 

protokollfört möte, med samtliga ledamöter närva

rande, och därutöver ett antal kontakter.

STYRELSE
Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning 

förvalta bolagets angelägenheter. Enligt ITABs 

bolagsordning ska styrelsen utgöras av lägst tre 

och högst åtta ledamöter. Enligt koden ska supp
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leanter till bolagsstämmovalda ledamöter inte 

utses. ITABs styrelse består för närvarande av sju 

ordinarie ledamöter: Fredrik Rapp (ordförande), 

Anna Benjamin, Petter Fägersten, Sune Lantz, 

Anders Moberg, StigOlof Simonsson och Lottie 

Svedenstedt. 

Närmare presentation av styrelseledamöterna 

finns på sidan 90. Bland de stämmovalda leda

möterna återfinns dels personer som represen

terar ITABs större ägare, dels från dessa ägare 

oberoende personer (se tabell sidan 89). Bolag

sordningen innehåller inga särskilda bestäm

melser om tillsättande och entledigande av sty

relseledamöter eller ändring av bolagsordning. 

Utöver lagar och rekommendationer styrs ITABs 

styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som 

fastställs en gång per år. Arbetsordningen inne

håller bland annat regler för arbetsfördelningen 

mellan styrelse och verkställande direktör, ekono

misk rapportering och investeringar.

Styrelsen avhöll under 2016 tio styrelsesamman

träden varav sju var ordinarie sammanträden. Vid 

varje ordinarie sammanträde föreligger, utöver 

verksamhetsinformation, fasta rapport och be

slutspunkter såsom genomgång av föregående 

mötes protokoll, allmän genomgång av koncern

bolagen med uppföljning av senaste redovisning 

och jämförelse med prognos samt finansiering 

och likviditet, i enlighet med styrelsens arbetsord

ning. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av över

gripande karaktär såsom koncernens strategi, 

struktur och organisationsfrågor, internkontroll, 

policyer och riktlinjer samt större investeringar. 

Styrelsen genomför årligen en utvärdering där 

en enkät går ut till samtliga ledamöter. Resulta

tet sammanställs av valberedningens ordförande 

som sedan återkopplar till respektive ledamot. 

Bolagets revisor deltar vid minst ett av styrelsens 

sammanträden årligen. Då redovisas revisorns 

iakttagelser vid granskningen av bolagets rä

kenskaper, rutiner och interna kontroll. Styrelsen 

utvärderar fortlöpande direktörens arbete. Utöver 

fasta punkter enligt ovan omfattade programmet 

för 2016 följande:

1. 9 februari. Bokslutskommuniké 2015, rapport  

från revisionsutskott där revisorernas över

gripande iakttagelser vid revision av 2015 

års räkenskap redovisades, utvärdering av 

styrelsens arbete 2015. Reviosionsutskottets 

redogörelse för internrevisionen.

2. 21 mars. Extra styrelsemöte.

3. 11 maj. Delårsrapport tre månader,  

förutsättningar inför årsstämma.

4. 11 maj. Konstituerande styrelsemöte.

5. 15 juni. Extra styrelsemöte.

6. 4 juli. Extra styrelsemöte.

7. 12 juli. Halvårsrapport. 

8. 13- 14 september. Strategi koncern.

9. 2 november. Delårsrapport nio månader. 

Revisionsutskottets redogörelse för intern

revisionen.

10. 6 december. Budget 2017.

REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet ska bereda styrelsens arbete 

med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rap

portering, fortlöpande träffa bolagets revisor för 

att informera sig om revisionens inriktning och 

omfattning samt diskutera samordningen mellan 

den externa revisionen och den interna kontrollen 

och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för 

vilka andra tjänster än revision som bolaget får 

upphandla av bolagets revisor, utvärdera revi

sionsinsatsen och informera bolagets valbered

ning om resultatet av utvärderingen samt biträda 

valberedningen vid framtagandet av förslag till 

revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

ITABs revisionsutskott utgörs av Anna Benjamin 

(ordförande i utskottet), Sune Lantz och StigOlof 

Simonsson.

Under 2016 har revisionsutskottet haft tre styck

en protokollförda möten där majoriteten av leda

möter deltagit, samt haft löpande kontakt med 

bolagets revisor. Revisionsutskottet har också haft 

ett flertal kontakter med koncernledningen.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter 

är att bereda styrelsens beslut i frågor om er

sättningsprinciper, ersättningar och andra an

ställningsvillkor för bolagsledningen följa och 

utvärdera pågående och under året avslutade 

program för rörliga ersättningar för bolagsled

ningen samt, följa och utvärdera tillämpningen 

av de riktlinjer för ersättningar till ledande befatt

ningshavare som årsstämman beslutar om samt 

gällande ersättningsstrukturer och ersättningsni

våer i bolaget. Ersättningsutskottet i ITAB har dess

utom fått i uppdrag att bereda frågor om ersätt

ning och andra anställningsvillkor för VD i övriga 

bolag i koncernen. 

ITABs ersättningsutskott utgörs av styrelseleda

möterna Fredrik Rapp (ordförande i utskottet), 

Anders Moberg och Lottie Svedenstedt.

Under 2016 har ersättningsutskottet haft två 

protokollförda möten där majoriteten av ledamö

terna deltagit.

BOLAGSSTYRNING
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
VD tillsätts av styrelsen med uppgift att svara för 

den löpande operativa verksamheten i enlighet 

med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Nuvaran

de VD Ulf Rostedt tillträdde sin post i februari 2008 

efter att ha varit vice VD sedan 2004.

KONCERNLEDNING
Koncernledningen utgörs av VD Ulf Rostedt,  

vice VD Mikael Gustavsson och CFO Samuel 

Wingren. 

KONCERNSTAB
Direkt underställd VD finns en stab med ansvar 

inom affärsutveckling, finans, försäkring, HR, inköp, 

IT, information, juridik, kommunikation, koncern

redovisning och koncerngemensam administra

tion. Härifrån styrs och samordnas projekt som 

omfattar alla eller flertalet av koncernens bolag. 

Inom respektive område utformas manualer och 

policyer som reglerar arbetet i dotterbolagen.

REVISOR
Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, 

koncernredovisning och räkenskaper samt styrel

sens och VD:s förvaltning. 

För granskning av bolagets årsredovisning, kon

cernredovisning och räkenskaper samt styrelsens 

och VDs förvaltning ska enligt bolagsordningen re

gistrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, va

rav minst en ska vara auktoriserad, med eller utan 

revisorssuppleanter, utses av bolagsstämman. 

Revisorernas rapportering till ägarna sker på års

stämman genom revisionsberättelsen. Revisorerna 

utses av aktie ägarna på årsstämman.

Ordinarie revisorsval i ITAB ägde rum på års

stämman 2016 och avsåg mandattiden fram till 

och med årsstämman 2017. Bolagets revisor är 

det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young 

AB med auktoriserade revisorn Stefan Engdahl 

som huvudansvarig revisor. Vid sidan av uppdra

get i ITAB Shop Concept AB har Stefan Engdahl 

uppdrag i bl a Doro AB, AGES Industri AB och  

Nolato AB.

AVVIKELSER FRÅN KODEN
För 2016 finns inga avvikelser att rapportera.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE,  
INCITAMENTSPROGRAM
Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om 

riktlinjer för bestämmande av lön och annan er

sättning till verkställande direktören och övriga le

dande befattningshavare. De riktlinjer som beslu

tades av årsstämman 2016 innebär att villkoren 

skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön 

kan ledande befattningshavare erhålla rörlig er

sättning vilken skall vara begränsad till maximalt 

fyra månadslöner och baserad på resultatutveck

lingen jämfört med fastställda mål. 

Ledande befattningshavare skall ha marknads

mässiga pensionsvillkor som ska vara premieba

serade. Samtliga befattningshavare i koncern

ledningen kan avsluta sin anställning med sex 

månaders uppsägning. Vid uppsägning av VD 

från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag 

motsvarande 18 månadslöner. 

Vid årsstämman 2014 och 2016 beslutades att 

utge konvertibla skuldförbindelser till anställda, 

vilka även omfattar koncernledningen. Det finns 

inga utestående aktie eller aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram.

INTERN KONTROLL AVSEENDE  
DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN 
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och 

svensk kod för bolagsstyrning och för den interna 

kontrollen, vars övergripande syfte är att skydda 

bolagets tillgångar och därigenom ägarnas in

vestering. Den interna kontrollen ska ge en rimlig 

försäkran om en ändamålsenlig och effektiv verk

samhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt ef

terlevnad av lagar och förordningar. ITABs verktyg 

för intern kontroll har sin utgångspunkt i ramverket 

COSO. COSO är ett ramverk för att utvärdera ett 

företags interna kontroll över den finansiella rap

porteringen. Ramverket effektiviserar arbetet med 

den interna kontrollen. 

Under året har riskkartan uppdaterats vilken 

ligger till grund för reviderat internrevisionspro

gram. Den interna kontrollen har förutom de af

färsmässiga riskerna fokuserats på formalia, ruti

ner och processer kopplade till den uppdaterade 

riskkartan. 

FINANSIELL RAPPORTERING
Samtliga dotterbolag rapporterar varje månad 

ekonomiskt utfall i enlighet med koncernens in

terna ekonomihandbok. Rapporteringen konso

lideras och utgör underlag för kvartalsrapporter 

och operativ uppföljning. Den operativa uppfölj

ningen sker enligt en etablerad struktur där order

ingång, fakturering, likviditet, resultat, kapitalbind

ning och andra för koncernen viktiga nyckeltal 

sammanställs och utgör underlag för analys och 

åtgärder från ledning och controllers på olika ni

våer. Andra viktiga koncerngemensamma delar i 

den interna kontrollen är affärsplaner och den år

liga prognosprocessen. För kommunikation med 

externa parter finns en informationspolicy i syfte 

att säkerställa att alla informationsskyldigheter 

följs på ett korrekt och fullständigt sätt.

KONTROLLMILJÖ
Revisionsutskottet har till främsta uppgift att över

vaka redovisnings och rapporteringsprocesserna 

samt att säkerställa kvaliteten i dessa rapporter 

och processer. Ansvaret för att upprätthålla en ef

fektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med 

riskhantering och intern kontroll avseende den 

finansiella rapporteringen är delegerat till VD. 

Chefer på olika nivåer i företaget har i sin tur 

detta ansvar inom sina respektive områden. 

Ansvar och befogenheter definieras bland 

annat i VDinstruktioner, instruktioner för attesträtt, 

manualer, samt andra policyer och rutiner. 

Styrelsen fastställer koncernens policyer be

träffande information, kredit och finans. Koncern

ledningen fastställer övriga instruktioner och an

svariga koncernfunktioner utfärdar riktlinjer samt 

övervakar tillämpningen av regelverken. Koncer

nens redovisnings och rapporteringsregler finns 

fastlagda i en ekonomihandbok som är tillgäng

lig för all ekonomipersonal. Tillsammans med la

gar och andra externa regelverk utgör den orga

nisatoriska strukturen och de interna regelverken 

kontrollmiljön.

RISKBEDÖMNING
ITAB arbetar löpande med riskanalyser som un

derlag för revidering av koncernens riskkarta. 

Både finansiella och operationella risker kartläggs.  

Revisionsutskottet går vid varje möte igenom aktu

ell riskkarta och revidering görs vid behov. 

KONTROLLAKTIVITETER
Syftet med kontrollaktiviteter är att upptäcka,  

förebygga och rätta felaktigheter och avvikelser. 

Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en kor

rekt redovisning, rapportering och informations

givning och definierar också vilka kontrollaktivite

ter som ska utföras. Inom ITAB uppdateras policyer 

och riktlinjer löpande både i skrift och vid möten. 

Kontrollaktiviteter omfattar tex attestrutiner, konto

avstämningar, analytisk uppföljning och kontroll 

av ITsystem.

UPPFÖLJNING
Koncernledningen och controllers följer löpande 

upp den ekonomiska och finansiella rapporte

ringen samt viktiga affärshändelser. Vid varje 

styrelsemöte följs den ekonomiska utvecklingen 

upp mot prognos samt granskas hur beslutade 

investeringar följer uppgjorda planer. Revisions

utskottet utvärderar löpande den interna kontrol

len, bolagskoden samt väsentliga redovisnings

frågor. 

UTTALANDE OM INTERNREVISION
Arbetet med den interna kontrollen sker i ett in

ternrevisionsprogram som omfattar samtliga dot

terbolag enligt fastställd plan. Delar av den in

terna kontrollen granskas löpande av revisorerna. 
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STYRELSENS OCH UTSKOTTENS SAMMANSÄTTNING VID UTGÅNGEN AV 2016

Namn Uppdrag Ersätt-
nings-
utskott

Revi-
sions-
utskott

Oberoende i 
förhållande 
till bolaget 

och bolags-
ledningen

Oberoende i 
förhållande 

till större 
aktieägare

Deltagande  
i styrelse- 
samman-

träden3)

Deltagande 
i ersättnings-

utskott3)

Deltagande  
i revisions-

utskott

Styrelse- 
arvode inkl.  

utskotts-
ersättning 

(SEK)

Fredrik Rapp ordf. ordf.  Ja Nej 1) 10 (10) 2 (2) 1(1) 340 000

Anna Benjamin ledamot  ordf. Ja Nej 1) 10 (10)  3 (3) 190 000

Petter Fägersten ledamot   Nej4) Nej1) 8 (8)  150 000

Sune Lantz ledamot  ledamot Ja Nej 2) 10 (10)  3 (3) 180 000

Anders Moberg ledamot ledamot  Ja Ja 9 (10) 2 (2)  180 000

StigOlof Simonsson ledamot   ledamot Ja Ja 9 (10)  1(2) 180 000

Lottie Svedenstedt ledamot ledamot   Ja Ja 9 (10) 2 (2)   180 000

1 400 000

1) Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Anna Benjamin kontrollerade, via eget innehav och innehav via bolag, mer än tio procent av aktierna eller rösterna i ITAB, varför de inte är att anses 

som oberoende i förhållande till större aktieägare.
2) Till följd av tidigare anställning i bolag närstående huvudägare bedöms Sune Lantz som beroende i förhållande till större aktieägare.
3) VD Ulf Rostedt har deltagit som adjungerad på 8 styrelsesammanträden och på 2 ersättningsutskottsmöten. 
4) Till följd av tidigare anställning i dotterbolag i ITAB-koncernen bedöms Petter Fägersten som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ytterligare uppgifter om styrelse och bolagsledning finns på sidan 90-91.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr. 5562921089

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 8689 och för att den är upprättad i enlighet med  

årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av  

bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen  

samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Jönköping den 27 mars 2017
Ernst & Young AB

Stefan Engdahl 
Auktoriserad revisor

Jönköping den 23 mars 2017

Fredrik Rapp

Ordförande

Anna Benjamin 

Styrelseledamot

Petter Fägersten

 Styrelseledamot  

    

Sune Lantz

Styrelseledamot

Anders Moberg

Styrelseledamot

StigOlof Simonsson

Styrelseledamot

Lottie Svedenstedt

Styrelseledamot

Ulf Rostedt

Verkställande Direktör 
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STYRELSE

SUNE LANTZ 
(född 1953)
Styrelseledamot sedan 2014
Utbildning: Ekonomi och revision
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
VD XANO Industri AB,  
VD ITAB Industri AB, revisor  
och banktjänsteman
Uppdrag: Styrelseordförande i AGES 
Industri AB, Nilstrand Holding AB,  
Miljöbyggarna Entreprenad  
i Linköping AB, Industri Evolution 
Sverige AB och styrelse ledamot  
i XANO Industri AB m. fl. 
Innehav i ITAB Shop Concept AB: 
Baktier 629 880 st

ANDERS MOBERG 
(född 1950)
Styrelseledamot sedan 2011
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Koncernchef IKEAkoncernen,  
Royal Ahold N.V. och  
Majid Al Futtaim Group LLC 
Uppdrag: Styrelseordförande  
i Byggmax AB. Styrelseledamot  
i Bergendahl & Son AB, Hema B.V, 
ZetaDisplay AB, Rezidor AB, Christ 
GmbH och Boconcept A/S
Innehav i ITAB Shop Concept AB: 
Baktier 900 000 st (kapitalförsäkring)

STIG-OLOF SIMONSSON 
(född 1948)
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Fil. kandidatexamen
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
VD SYSteam
Uppdrag: Styrelseordförande  
i Simonsson gruppen AB, TOSITO  
Invest AB m. fl. Styrelseledamot  
i XANO Industri AB m. fl.
Innehav i ITAB Shop Concept AB:  
Baktier: 3 224 298 st

LOTTIE SVEDENSTEDT
(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2009
Utbildning: Juristexamen,  
Uppsala Universitet
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Regionchef H&M, VD Inter Ikea  
Systems A/S, affärsområdeschef Ikea 
of Sweden och CEO Kid Interiør A/S
Uppdrag: Styrelseordförande  
i MiL Institute, Uppstart Helsingborg.  
Styrelseledamot i Byggmax AB, Gull
berg & Jansson AB, Helsingborgs IF,  
MiL Foundation, Swedavia AB och 
Vanna AB
Innehav i ITAB Shop Concept AB: 
Baktier: 60 000 st

ANNA BENJAMIN 
(född 1976)
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Magisterexamen  
i ekonomi, Internationella Handels
högskolan i Jönköping
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Projektledare affärsutveckling ICA 
Sverige AB, Manager Pricewater
houseCoopers och controller 
Nobina
Uppdrag: Styrelseledamot i AGES 
Industri AB och XANO Industri AB
Innehav i ITAB Shop Concept AB:  
Baktier: 10 858 620 st

FREDRIK RAPP
(född 1972)
Styrelseordförande sedan 2015  
och styrelseledamot sedan 2013
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
VD Pomonagruppen AB,  
VD Talk Telecom AB
Uppdrag: Styrelseordförande i 
Xano Industri AB (publ), Borgstena 
Group AB, Binar AB, Eesti Höövelliist 
AS, Serica Consulting AB, Svenska 
Handbollförbundet m.fl. Styrelse
ledamot i Ages Industri AB (publ), 
PrimeKey Solutions AB, Segulah AB, 
Nordic Flow group AB m.fl.
Innehav i ITAB Shop Concept AB:  
6 480 000 Aaktier
23 711 448 Baktier

PETTER FÄGERSTEN
(född 1982)
Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning: Ekonomi vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
VD och Marknadschef  
ITAB Shop Concept Jönköping
Uppdrag: Styrelseledamot i AGES 
Industri AB och XANO Industri AB
Innehav i ITAB Shop Concept AB: 
Aaktier: 15 686 400 st
Baktier 1 954 374 st 
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ULF ROSTEDT 
(född 1967)
Verkställande direktör sedan 2008 
och medlem i koncernledningen. 
Anställd sedan 1997
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik 
Tekniska högskolan i Linköping
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Vice VD ITAB Shop Concept AB,  
Produktion & Logistikchef Eldon
Övriga uppdrag: –
Innehav i ITAB Shop Concept AB:  
Baktier: 238 950 st.  
Konvertibler motsvarande  
antal Baktier: 12 648 st och 
60 042 st.

SAMUEL WINGREN
(född 1971)
Ekonomichef sedan 2013  
och medlem i koncernledningen. 
Anställd sedan 2003
Utbildning: Magistererexamen  
i ekonomi, Internationella Handels
högskolan i Jönköping
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Group Business Controller ITAB,  
Controller Axenti och  
Isaksson Gruppen
Övriga uppdrag: –
Innehav i ITAB Shop Concept AB:  
Baktier: 89 820 st.
Konvertibler motsvarande  
antal Baktier: 12 648 st och 
60 042 st.

MIKAEL GUSTAVSSON 
(född 1964)
Vice verkställande direktör  
sedan 2008 och medlem  
i koncernledningen. 
Anställd sedan 2003  
(tidigare anställd 19951999)
Utbildning: Civilekonom,  
Uppsala Universitet
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
CEO Holmbergs Industri,  
VD Bladhs Medical och  
vice VD Bladhs plast
Övriga uppdrag: –
Innehav i ITAB Shop Concept AB:  
Baktier: 126 000 st.
Konvertibler motsvarande  
antal Baktier: 12 648 st och 
60 042 st.
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REVISORER

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar 
bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. 

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med 

auktoriserade revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig revisor. Vid sidan 

av uppdraget i ITAB Shop Concept AB har Stefan Engdahl uppdrag i bl. a. 

Doro AB, AGES Industri AB och Nolato AB.

STEFAN ENGDAHL 
(född 1967)
Revisor i ITAB sedan 2015 
Auktoriserad revisor
Medlem i FAR SRS, Ernst & Young AB

Uppgifter om antal aktier avser innehav per den 31 december 2016 och inkluderar i 

förekommande fall innehav via bolag, make/maka och omyndiga barn.




