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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Tobin Properties följer de regler som följer av tillämplig lag och 
annan författning. Tobin Properties arbetar ständigt med att 
utveckla rutiner för den interna styrningen och kontrollen, vilket 
förutom den löpande redovisningen även omfattar rutiner för 
investerings- och produktionsbeslut, samt vid projektgenomföran-
det. Det är styrelsens uppfattning att dessa rutiner för bolagets 
styrning är en viktig grund för framtida utveckling av aktievärdet. 
En ägare, Klövern AB, hade ett större röstinnehav än 10 procent  
i Tobin Properties AB per den 31 december 2018.

BOLAGSORDNING
Enligt bolagsordningen är bolagets firma Tobin Properties AB  
och bolaget är publikt med säte i Stockholm. Bolaget ska erbjuda 
rådgivning till fastighetsbranschen och idka därmed förenlig verk-
samhet. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-
register. Aktiekapitalet ska vara lägst 1 880 000 kronor och högst 
7 520 000 kronor.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har 
rätt att delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och 
beslut tas om bland annat aktieutdelning, ansvarsfrihet för styrel-
sen, val av revisor, ersättning till styrelse och revisor, samt val av 
styrelse för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Kallelse till 
årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Årsstämman 2018 hölls den 29 maj. Vid stämman var 
14,6 miljoner aktier företrädda som tillsammans representerade 
71,2 procent av rösterna. Förutom att resultat- och balansräk-
ningen för räkenskapsåret 2017 fastställdes, togs bland annat 
beslut om att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna samt 
att utdelningen till innehavare av preferensaktier av serie A ska  

ske halvårsvis med 5,75 kronor per preferensaktie vid respektive 
utdelningstillfälle. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamö-
terna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det före-
gående räkenskapsåret. 

VALBEREDNING
Tobin Properties valberedning består av Malin Löveborg repre-
senterande Dagon Sverige, Bernhard Asarnoj representerande 
JRS Asset Management AB samt Patrik Essehorn i egenskap av 
ordförande i Tobin Properties AB. Enligt bolagsordningen ska 
 styrelsen bestå av 3 till 7 leda möter. Styrelsens ledamöter  
väljs av årsstämman för en mandat period som sträcker sig till  
nästa årsstämma. Vid årsstämman 2018 valdes 5 ledamöter.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete inriktas på strategiska frågor som verksamhets-
inriktning, marknad, ekonomi, köp och försäljning, samt intern kon-
troll och riskhantering. Personalfrågor och beslut om byggstart av 
projekt inom riktlinjer fattas av företagsledningen efter avstämning 
med styrelsens ordförande. Under verksamhetsåret 2018 har  
styrelsen haft 19 möten.

De viktigaste dokumenten för styrelsen är bolagsordningen, 
arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion samt riktlinjer för eko-
nomisk rapportering och budgetprocessen. Styrelsen använder  
sig inte av några utskott.

RISKHANTERING
Tobin Properties risker delas upp i tre huvudområden: Omvärlds-
risker, operativa risker och finansiella risker. Omvärldsrisker är 
hänförliga till makroekonomiska faktorer, bostadsefterfrågan och 
prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Operativa risker är främst 
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relaterade till projektrisker och organisatoriska risker gällande 
nyckelpersoner. Finansiella risker utgörs i huvudsak av ränterisk och 
finansieringsrisk. Tobin Properties har en utarbetad affärsmodell 
samt kontrollsystem, rutiner och processer för att begränsa bola-
gets samtliga risker och säkerställa handlingskraft när så behövs.

Representanter ur bolagsledningen närvarar regelbundet vid 
styrelsemöten, och styrelsen följer då upp aktuella frågor och 
bedömningar direkt med ledningspersoner. Koncernens verksam-
het, finansiella hantering och förvaltning revideras två gånger per 
år av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser och eventu-
ella synpunkter direkt till styrelsen. Principer för redovisning, rap-
portering och revisionssynpunkter gås igenom vid ordinarie revi-
sion av årsbokslut samt löpande i dialog mellan styrelse och revisor.

INTERN KONTROLL
Bolaget har en förhållandevis liten organisation och anlitar därför 
externt vissa förvaltnings-, juridik- och ekonomitjänster. Styrelsen 
ansvarar för den interna kontrollen och har upprättat dokument 
som styrelsens arbetsordning och vd-instruktion. Vidare utger 
bolaget kvartalsvis periodrapporter som berättar om väsentliga 
händelser och den finansiella utvecklingen, samt utger årsredo-
visning inför årsstämma. Vid väsentliga händelser mellan rapport-
perioder lämnas pressmeddelanden. Informationen ska huvud-
sakligen avse koncernredovisningen.

INFORMATION
Bolagsstyrningen i Tobin Properties AB baseras på aktiebolags-
lagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emit-
tenter (räntebärande instrument) samt interna regler och riktlinjer. 
Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av samtliga bolag vars 
aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad. Med endast obligation noterad på Nasdaq Stockholm är Tobin 
Properties AB inte skyldig att tillämpa koden. Den externa informa-
tionen kommuniceras via pressreleaser. Intern information för-
medlas främst genom regelbundna möten inom organisationen.

PRINCIPER FÖR STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Ekonomisk uppföljning av resultatutfall sker kvartalsvis på projekt-, 
bolags- och koncernnivå. Uppföljning sker jämfört med budget och 
föregående år. Resultatet analyseras av såväl projektledning som 
ekonomiavdelning. Rapportering sker till bolagsledning och styrelse.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning 
i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt de instruktioner och 
regler som styrelsen har fastställt.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER  
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Arvode till styrelseledamöter och styrelseordföranden fastställs  
av årsstämman. På årsstämman den 29 maj 2018 beslutades att 
arvode om 100 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelse-
ledamöter som inte är aktiva inom bolaget och att 200 000 kronor 
ska utgå till styrelsens ord förande. Bolagets styrelse ledamöter har 
inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelse leda möter.

Patrik Mellgren utsågs till tillförordnad verkställande direktör  
i bolaget i september 2018 och erhåller som sådan sedvanlig 
ersättning.
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PATRIK ESSEHORN
Styrelseordförande sedan 2018

Född: 1967

Utbildning/erfarenhet: Jur kand, advokat och partner 
i Walthon Advokater. Erfarenhet från MAQS Advokat
byrå Stockholm, grant Thornton, förvalningsdomstolar 
och Skatteverket.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Corem 
Property group, Suburban Properties Stockholm 
och Walthon Advokater. Styrelseledamot i M2 Asset 
Management och Patrik Essehorn Advokat.

Innehav i bolaget: –

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Beroende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

JOHAN VARLAND
Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1970

Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet 
från bland annat Lensway som CFO och fastighets
analytiker på Leimdörfer. grundare till och transak
tionschef på Tobin Properties.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mariefjärd 
(publ). Styrelseledamot i Creatum Holding och 
Egobox.

Innehav i bolaget: 8 356 preferensaktier av serie 
A, inkluderande direkt och indirekt samt eget och 
närståendes innehav.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

MIKAEL GRAFFMAN 
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1963

Utbildning/erfarenhet: Ekonomistudier vid Uppsala 
Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom  
Skanska, de sista åren som vd för Skanska Nya Hem, och 
fem år på NCC som vd för NCC Property Development 
Sweden. Idag styrelseordförande i ABT Bolagen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i graffman 
& Söner, styrelseordförande i Victorem med tillhörande 
dotterbolag samt Rosersberg Utvecklings AB.

Innehav i bolaget: 20 000 stamaktier, inkluderande 
direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

RUTGER ARNHULT 
Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967

Utbildning/erfarenhet: Utbildad civilekonom med 
över 20 års erfarenhet från företagsledning genom 
engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighets
branschen. Rutger Arnhult har även arbetat som 
finansanalytiker och är idag vd i Klövern (publ). 

Pågående uppdrag: Ordförande i M2 Asset Manage
ment, ledamot i Corem Property group (publ),  
Arnia Holding och Agora.

Innehav i bolaget: 29 500 preferensaktier av serie A 
genom bolag och inga stamaktier, inkluderande direkt 
och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Beroende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. 

PEDER JOHNSON 
Styrelseledamot sedan 2012 

Född: 1957

Utbildning/erfarenhet: Juridik och matematikstudier 
vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland annat 
D. Carnegie & Co, Stendörren Fastigheter, Storholmen 
Förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam  
i gimmelkoncernen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum 
Lars Jonsson och Storsudrets Fastighetsutveckling. 
Styrelseledamot i Bergrick Bostäder och Johan 
Magnusson Fine Wine.

Innehav i bolaget: 539 250 stamaktier genom bolag,  
5 000 preferensaktier av serie A, inkluderande direkt 
och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen. Oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare.

STYRELSE
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PER ALNEFELT
CFO sedan årsskiftet 2016/2017

Född: 1960

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom 
examen från Uppsala universitet. Över 
20 års erfarenhet från CFOroller och 
som managementkonsult hos bland 
annat Fujitsu Siemens Computers, 
Teleperformance och Capacent.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Mariefjärd (publ), Solvijks Manage ment 
och Trefamiljsystemet Sprall Ekono
misk förening.

Innehav i bolaget: –

JAMI GHOFRANIFAR
Produktionschef sedan 2018

Född: 1983

Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör 
vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
i Stockholm samt Byggherre Master 
Class diploma från Handelshögskolan 
i Stockholm. Tidigare erfarenhet som 
projektchef och projektingenjör på  
Skanska samt utförande av kalkyltjänster 
och projektledningsuppdrag på Ramboll. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i Jami Invest.

Innehav i bolaget: –

MATHIAS WALLESTAM 
Affärsutvecklingschef sedan 2017

Född: 1983

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom 
med magisterexamen från Handels
högskolan i Stockholm. Kommer senast 
från Accenture där han under sju år 
arbetade som strategikonsult.

Pågående uppdrag: –

Innehav i bolaget: 1 000 stamaktier och 
inga preferensaktier, inkluderande direkt 
och indirekt samt eget och närståendes 
innehav.

ADELINA MEHRA
Projektutvecklingschef sedan 2015, 
slutade 15 mars 2019

Född: 1977

Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/
MSA med examen från Chalmers 
tekniska högskola. Flera års erfarenhet 
som vd på arkitektkontoret Semrén & 
Månsson. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i garage & Parkering i Centrala  
Sundbyberg.

Innehav i bolaget: 3 675 stamaktier  
och 400 preferensaktier, inkluderande  
direkt och indirekt samt eget och 
närståendes innehav.

JOHAN VARLAND
Medgrundare Tobin Properties och 
transaktionschef sedan årsskiftet 
2016/2017

Född: 1970

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom
examen från Handelshög skolan i Stock 
holm. Tidigare erfarenhet från bland  
andra Lensway som CFO och fastig
hetsanalytiker på Leimdörfer. Idag 
transaktionschef på Tobin Properties. 

Pågående uppdrag: Styrelseordfö
rande i Mariefjärd. Styrelseledamot i 
Creatum Holding och Egobox.

Innehav i bolaget: –

LOUISE SAXHOLM
Marknadschef sedan 2014

Född: 1980

Utbildning/erfarenhet: Magisterexamen 
i företagsekonomi från Handelshögsko
lan i Stockholm. Tidigare anställningar 
på bland annat Procter & gamble och 
Johnson & Johnson.

Pågående uppdrag: Bolagsman i JAL 
Handelsbolag.

Innehav i bolaget: 425 preferensaktier 
av serie A, inkluderande direkt och 
indirekt samt eget och närståendes 
innehav.

PATRIK MELLGREN
Tillförordnad vd sedan 2018

Född: 1970

Utbidning/erfarenhet: Byggnads
ingenjör. 25 års erfarenhet från bygg 
och fastighetsbranschen, bland annat 
från Hifab, Peab och Klövern.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande 
i SBg gravensteiner. Styrelseledamot 
i Tobin Properties Projektutveckling, 
Archus och P Mellgren förvaltning.

Innehav i bolaget: –

ANNA GRINNEBY
Projekteringschef sedan 2015,  
slutade 30 januari 2019

Född: 1966

Utbildning/erfarenhet: Arkitekt SAR/
MSA, Chalmers Tekniska Högskola. 
Lång erfarenhet inom bostadsbyggande, 
bland annat som projekteringschef på 
JM och projektutvecklare på Atrium 
Ljungberg.

Pågående uppdrag: –

Innehav i bolaget: –

FÖRETAGSLEDNING
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