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Investors revisor: KPMG AB

Huvudansvarig revisor: Helene Willberg, auktoriserad revisor

Född: 1967

Huvudansvarig revisor i Investor sedan 2010

Aktieinnehav i Investor AB: 0 aktier

Andra revisionsuppdrag: Cloetta, Höganäs, Nobia, Thule

Styrelse
Styrelsen utses av årsstämman med en mandatperiod fram till 
och med slutet av nästa årsstämma. Styrelsen förvaltar för ägar-
nas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, 
utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för 
kontroll och uppföljning av mål. Det är också styrelsens ansvar 
att säkerställa korrekt informationsgivning till företagets intres-
senter, efterlevnad av lagar och regler samt etablering och 
utveckling av etiska riktlinjer och interna policyer. 

Investors styrelse är beslutför om mer än hälften av leda-
möterna är närvarande. Styrelsens arbete med att säkerställa  
kvalitén i den finansiella rapporteringen beskrivs i avsnittet 
”Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella  
rapporteringen”. 

Styrelsen i Investor ska enligt bolagsordningen bestå av minst 
tre och högst tretton ledamöter samt högst fyra suppleanter. 
Årsstämman beslutar det exakta antalet styrelseledamöter.  

Styrelsen biträds av en styrelsesekreterare som inte är ledamot  
i styrelsen. Styrelseledamöterna ska ägna Investor den tid och 
omsorg som uppdraget kräver. Varje styrelseledamot ansvarar  
för att begära in eventuell kompletterande information som  
han/hon anser nödvändig för att fatta underbyggda beslut. 

För att ge nya ledamöter kunskap om verksamheten genom-
går de en introduktionsutbildning som bland annat innefattar 
möten med företagets avdelningschefer. Styrelseledamöterna 
erhåller kontinuerlig uppdatering av nya regler, praxis och för-
ordningar som kan påverka verksamheten.

Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden utses av årsstämman. Styrelseordföranden 
ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, se till att 
styrelsen kontinuerligt fördjupar sina kunskaper om företaget, 
förmedla synpunkter från ägarna samt vara ett stöd för verkstäl-
lande direktören. Styrelseordföranden och verkställande direktö-
ren tar fram förslag till dagordning för styrelsemöten. Styrelse-
ordföranden kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt 
samt ansvarar även för att styrelsens arbete årligen utvärderas 
och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Utöver sitt aktiva engagemang i Investor är styrelsens ord-
förande, Jacob Wallenberg, engagerad i ett flertal andra bolag 
och i en rad internationella organisationer. Han har ett stort 
internationellt nätverk och deltar i olika policyforum. 

 

Styrelse 2012

Ledamot Invald Befattning Född Nationalitet

Oberoende  
i förhållande till  

bolaget och bolags-
ledningen

Oberoende  
i förhållande till  
bolagets större  

aktieägare

Jacob Wallenberg 1998 Ordförande 1956 Svensk Ja Nej 1)

Sune Carlsson 2002 Vice ordförande 1941 Svensk Ja Ja

Dr. Josef Ackermann 2012 Ledamot 1948 Schweizisk Ja Ja

Gunnar Brock 2) 2009 Ledamot 1950 Svensk Nej 3) Ja

Börje Ekholm 2006 Ledamot 1963 Amerikan/svensk Nej 4) Ja

Tom Johnstone 2010 Ledamot 1955 Brittisk Ja Ja

Carola Lemne 2010 Ledamot 1958 Svensk Ja Ja

Grace Reksten Skaugen 2006 Ledamot 1953 Norsk Ja Ja

O. Griffith Sexton 2003 Ledamot 1944 Amerikan Ja Ja

Hans Stråberg 2011 Ledamot 1957 Svensk Nej 3) Ja

Lena Treschow Torell 2007 Ledamot 1946 Svensk Ja Ja

Marcus Wallenberg 2012 Ledamot 1956 Svensk Ja Nej 1)

Peter Wallenberg Jr 2006 Ledamot 1959 Svensk Ja Nej 1)

1) Ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 2)  Förvärvade i samband med tillträde som styrelseordförande i Mölnlycke Health Care 2007, och således före inval i styrelsen för Investor,  

aktier (stamaktier och preferensaktier) i Mölnlycke Health Care inom ramen för ett aktieinvesteringsprogram för styrelse och ledande befattningshavare  
i detta bolag. Denna omständighet bedöms inte innebära att Gunnar Brock av detta skäl är beroende av Investor eller dess ledning.

3) Har under de senaste fem åren varit vd i närstående bolag.
4) Verkställande direktör.


