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Bolagsstyrningsrapport
'HQQD� UDSSRUW� UHGRJ¸U� I¸U� %RODJHWV� ERODJVVW\UQLQJ� RFK�
de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indi-
UHNW��VW\U�%RODJHW��$NWLHUQD�¦U�OLVWDGH�S§�1DVGDT�)LUVW�1RUWK�
(MAHA-A) och utgivna obligationer (2017-2021) är note-
UDGH�S§�1DVGDT�20;��0$+$�������E§GD�L�6WRFNKROP��'HW�
ƓQQV� LQJHQ� IRUPHOO� VN\OGLJKHW� I¸U�%RODJHW�DWW� I¸OMD�6YHQVN�
kod för bolagsstyrning (”Koden”), varför denna bolagsstyr-
QLQJVUDSSRUW� I¸U� ����� O¦PQDV� L� HQOLJKHW�PHG� §UVUHGRYLV-
QLQJVODJHQ��5DSSRUWHQ�UHGRJ¸U�I¸U�KXU�0DKD�EHGULYLW�GHVV�
bolagsstyrning under 2017. Bolaget känner inte till några 
DYYLNHOVHU� DWW� UDSSRUWHUD� PHG� DYVHHQGH� S§� §UVUHGRYLV-
QLQJVODJHQ��1DVGDT�6WRFNKROPV�5HJHOYHUN� I¸U�HPLWWHQWHU��
Aktiemarknadsnämndens rekommendationer, beslut från 
1DVGDT� 6WRFNKROPV� GLVFLSOLQQ¦PQG� HOOHU� XWWDODQGHQ� IU§Q�
Aktiemarknadsnämnden.

5HJHOYHUN�I¸U�ERODJVVW\UQLQJ
%RODJHW� WLOO¦PSDU� JRG� VHG� I¸U� ERODJVVW\UQLQJ� L� HQOLJKHW�
PHG�VYHQVND�ODJDU�RFK�UHJOHU�S§�RPU§GHW�VDPW�L�HQOLJKHW�
PHG� %RODJHWV� HJHQ� ERODJVRUGQLQJ� RFK� LQWHUQD� SROLF\V��
%RODJHW� XSSU¦WWDU� §UVUHGRYLVQLQJ� RFK� GHO§UVUDSSRUWHU� L�
HQOLJKHW�PHG� ,QWHUQDWLRQDO� )LQDQFLDO� 5HSRUWLQJ�6WDQGDUGV�
�,)56���V§VRP�GH�DQWDJLWV�DY�(8��RFK�§UVUHGRYLVQLQJVODJHQ�

Det externa regelverket för bolagsstyrning omfattar:
• Aktiebolagslagen
• Redovisningslagstiftning (bl.a. bokföringslagen, årsre-

dovisningslagen och IFRS)
Ř� 1DVGDT�6WRFNKROPV�5HJHOYHUN�I¸U�HPLWWHQWHU

Bolagets interna regelverk för bolagsstyrning omfattar:
• Bolagsordningen
Ř� $UEHWVRUGQLQJ�I¸U�VW\UHOVHQ��9'�LQVWUXNWLRQ�RFK�LQVWUXN-

WLRQHU� I¸U� HNRQRPLVN� UDSSRUWHULQJ� V§VRP� IDVWVW¦OOWV� DY�
styrelsen

Ř� .RQFHUQHQV�SROLF\V�V§VRP�DQWLNRUUXSWLRQVSROLF\��K¦OVD��
RFK�V¦NHUKHWVSROLF\��LQVLGHUSROLF\��XSSI¸UDQGHNRG��HWF�

• Styrdokument för styrelseutskott

Bolaget inhämtar regelbundet rådgivning i frågor kring 
bolagsstyrning från dess juridiska rådgivare, Setterwalls 
$GYRNDWE\U§�$%� �6WRFNKROP��RFK�&HUWLƓHG�$GYLVHU� )1&$�
Sweden AB (Stockholm).

Aktieägare
%RODJHWV� DNWLHU� ¦U� OLVWDGH� S§�1DVGDT� )LUVW� 1RUWK� �0$+$�
$�� RFK� XWJLYQD� REOLJDWLRQHU� ������������ ¦U� QRWHUDGH� S§�
1DVGDT�20;��0$+$�������9LG�XWJ§QJHQ�DY������XSSJLFN�
DNWLHNDSLWDOHW� WLOO� ���� ���� .6(.�� I¸UGHODW� S§� ��� ���� ����
DNWLHU��YDUDY������������XWJMRUGHV�DY�$�DNWLHU�RFK�����������
DY�%�DNWLHU��'¦UXW¸YHU�IDQQV�\WWHUOLJDUH�����������NRQYHUWL-
bla aktier av serie C2. A- och B-aktierna medför en (1) röst 
SHU�DNWLH�PHGDQ�DNWLHUQD�L�NODVV�&��PHGI¸U�WY§�WLRQGHODUV�
�������U¸VW�SHU�DNWLH��.YDOLWHQD�$%�¦U�GHQ�HQGD�DNWLH¦JDUHQ�
VRP� LQQHKDU�PHU�¦Q����SURFHQW�DY�DNWLHUQD�RFK�U¸VWHUQD��
med ett innehav om cirka 23 miljoner aktier motsvarande 
�����SURFHQW�DY�DNWLHUQD�RFK�U¸VWHUQD��)¸U�\WWHUOLJDUH�LQIRU-
PDWLRQ� RP� DNWLHU�� DNWLHNDSLWDO� RFK� DNWLH¦JDUH� VH� WLGLJDUH�
DYVQLWW�Ő$NWLH¦JDUOLVWD�SHU����GHFHPEHU�����Ő

�UVVW¦PPD
�UVVW¦PPDQ�VND�K§OODV�LQRP�VH[�P§QDGHU�IU§Q�U¦NHQVNDSV-
årets utgång. Bolaget kallar till årsstämman genom annon-
VHULQJ� L� 3RVW�� RFK� ,QULNHV� 7LGQLQJDU�� 6YHQVND� 'DJEODGHW�
VDPW� JHQRP� DWW� NDOOHOVHQ� K§OOV� WLOOJ¦QJOLJ� S§� %RODJHWV�
KHPVLGD�� $OOD� DNWLH¦JDUH� VRP� ¦U� XSSWDJQD� L� DNWLHERNHQ�
S§�DYVW¦PQLQJVGDJHQ�RFK�VRP�KDU�DQP¦OW�VLWW�GHOWDJDQGH�
till Bolaget inom utsatt tid har rätt att delta vid stämman. 
Aktieägare av A-, B- och C2-aktier har rätt att utöva sina 
UHVSHNWLYH� U¸VWU¦WWHU� HQOLJW�EHVNULYQLQJ�RYDQ� �$NWLH¦JDUH���
Enligt Bolagets bolagsordning och svensk lagstiftning ska 
årsstämman adressera de frågor som listats nedan och 
märkts med ett ”*”. Årsstämman 2017 hölls (i enlighet med 
bolagsordningen och svensk lag) i Stockholm den 16 juni 
������6H[�DNWLH¦JDUH�YDU�UHSUHVHQWHUDGH�S§�VW¦PPDQ��YLOND�
WLOOVDPPDQV�LQQHKDGH�������SURFHQW�DY�U¸VWHUQD�RFK�DNWLH-
NDSLWDOHW�L�%RODJHW��9LG�§UVVW¦PPDQ������IUDPODGHV�GH�I¸U-
slag som framgår nedan samt togs beslut om bland annat 
följande: 
• Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen*;

• Godkännande av administrativa frågor avseende 
årsstämman*;

• Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen*; 

Ř� %HVOXW� DQJ§HQGH� GLVSRVLWLRQHU� DY� ERODJHWV� YLQVW� HOOHU�
förlust enligt den fastställda balansräkningen*;

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören*;

• Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet 
UHYLVRUHU�RFK�HYHQWXHOOD�UHYLVRUV�VXSSOHDQWHU�

• Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna*;
• Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella 

UHYLVRUVVXSSOHDQWHU�
• Fastställande av riktlinjer för valberedningens tillsät-

tande och arbete (se nedan);
• Beslut angående ändring i bolagsordningen avseende 

ort för bolagsstämma;
Ř� ,QFLWDPHQWVSURJUDP� RFK� XWI¦UGDQGH� DY� WHFNQLQJVRS-

tioner (LTIP) (se nedan);
Ř� %HP\QGLJDQGH�I¸U�VW\UHOVHQ�DWW�¸ND�DNWLHNDSLWDOHW�PHG�

XSS� WLOO� ������ 6W\UHOVHQ� EHP\QGLJDGHV� DWW� IDWWD� EHVOXW�
RP�HPLVVLRQ�DY�Q\D�DNWLHU�� WHFNQLQJVRSWLRQHU�RFK�HOOHU�
NRQYHUWLEOHU� YLG� HWW� HOOHU� ŴHUD� WLOOI¦OOHQ� XQGHU�SHULRGHQ�
fram till nästa årsstämma.

9DOEHUHGQLQJHQ�RFK�GHVV�IXQNWLRQ
,� HQOLJKHW�PHG� GHQ� DY� §UVVW¦PPDQ� ����� JRGN¦QGD� SUR-
cessen för valberedningen, består valberedningen för års-
stämman 2018 av ledamöter utsedda av tre av Bolagets 
VW¸UVWD� DNWLH¦JDUH� EDVHUDW� S§� DNWLHLQQHKDY� SHU� GHQ� ���
VHSWHPEHU� ����� VDPW� DY� %RODJHWV� VW\UHOVHRUGI¸UDQGH��
9DOEHUHGQLQJHQV� OHGDP¸WHU� RIIHQWOLJJMRUGHV� S§� %RODJHWV�
hemsida den 3 november 2017.
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Valberedningen inför årsstämman 2017 består av:
• Harald Pousette, utsedd av Kvalitena AB
• Håkan Ehrenblad, utsedd av Nerthus Investments Ltd.
Ř� -RKQ�3DWULN�/LQGYDOO��XWVHGG�DY�-RQDV�/LQGYDOO
Ř� :D\QH�7KRPVRQ��VW\UHOVHRUGI¸UDQGH�L�%RODJHW

Valberedningen för årsstämman 2018 arbetar för närva-
UDQGH�PHG�DWW�VOXWI¸UD�VLWW�XSSGUDJ��9DOEHUHGQLQJHQV�UDS-
SRUW��LQNOXVLYH�VOXWOLJW�I¸UVODJ�WLOO�§UVVW¦PPDQ�������NRPPHU�
DWW� RIIHQWOLJJ¸UDV� S§� %RODJHWV� KHPVLGD� WLOOVDPPDQV�PHG�
kallelsen till årsstämman när kallelsen utfärdats.

Valberedningens syfte är att förbereda förslag i vissa 
frågor att behandlas vid årsstämman, bland annat följande 
(som kommer att läggas fram för årsstämman 2018 för 
övervägande):
• Förslag till utseende av ordförande vid årsstämman 
• Förslag till val av styrelseledamöter
• Förslag till val av styrelseordförande
• Förslag till beslut om styrelsearvoden samt ersättning för 

kommittéarbete fördelat mellan de olika ledamöterna 
• Förslag beslut om val av revisorer och revisorsarvode

Valberedningens arbete innefattar en utvärdering av sty-
UHOVHQV�DUEHWH��NRPSHWHQV�RFK�VDPPDQV¦WWQLQJ�VDPW�OHGD-
möternas oberoende. Valberedningen kommer också att ta 
hänsyn till kriterier som ledamöternas bakgrund och erfa-
UHQKHW�VDPW�XWY¦UGHUD�GHW�DUEHWH�VRP�XWI¸UWV�YLG�SUHVHQWD-
tion av dess rekommendationer. 

6W\UHOVHQ�RFK�GHVV�IXQNWLRQ
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre (3) 
RFK�K¸JVW�VMX� ����VW\UHOVHOHGDP¸WHU�XWDQ�VXSSOHDQWHU��'HW�
ƓQQV� LQJD� V¦UVNLOGD� EHVW¦PPHOVHU� L� ERODJVRUGQLQJHQ� RP�
hur styrelseledamöterna ska tillsättas eller avsättas. Bolagets 
styrelse består för närvarande av fyra (4) ledamöter utsedda 
till slutet av nästa årsstämma. Styrelsens sammansättning i 
Bolaget ändrades efter Bolagets årsstämma 2017. Ronald 
3DQFKXN� DYWU¦GGH� IU§Q� VLQ� SRVLWLRQ� VRP� VW\UHOVHOHGDPRW�
samtidigt som Harald Pousette tillträdde styrelsen. Ronald 
Panchuk har fortsatt att arbeta som ”Secretary and Chief 
&RUSRUDWH� 2IƓFHUŐ�� 1XYDUDQGH� VW\UHOVH� XWJ¸UV� DY� :D\QH�
7KRPVRQ�� RUGI¸UDQGH�� $QGHUV� (KUHQEODG�� -RQDV� /LQGYDOO�
RFK�+DUDOG�3RXVHWWH� �VH�SUHVHQWDWLRQ�XQGHU� Ő6W\UHOVH�RFK�
företagsledning”).

8QGHU� ����� KDU� VW\UHOVHQ� VDPPDQWU¦WW� UHJHOEXQ-
det. Samtliga styrelseledamöter har deltagit vid varje 
styrelsemöte. 

Arbetsordning
Styrelsens arbete styrs av en fastställd arbetsordning. 
Styrelsen övervakar den verkställande direktörens arbete 
JHQRP� O¸SDQGH� XSSI¸OMQLQJ� DY� YHUNVDPKHWHQ�� 6W\UHOVHQ�
V¦NHUVW¦OOHU� RFNV§� DWW� GHW� ƓQQV� HQ� ¦QGDP§OVHQOLJ� I¸UYDOW-
ning av Bolagets organisation samt en tillfredsställande 
intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt 
fattar beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar 
av verksamheter eller tillgångar. Styrelsen utser också 
Bolagets verkställande direktör och fastställer lön och annan 

ersättning till den verkställande direktören. Styrelsens ord-
förande leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta 
¦U�Y¦O�RUJDQLVHUDW�RFK�EHGULYV�HIIHNWLYW��'HW�LQQHE¦U�EODQG�
DQQDW�DWW�RUGI¸UDQGHQ�O¸SDQGH�VND�I¸OMD�%RODJHWV�YHUNVDP-
het i dialog med den verkställande direktören och ansvara 
för att övriga styrelseledamöter får information och under-
lag som säkerställer hög kvalitet i diskussioner och under-
lag för styrelsens beslut. 

Styrelseutskott
6RP�HWW�OHG�L�DWW�HIIHNWLYLVHUD�RFK�I¸UGMXSD�VW\UHOVHQ�DUEHWH�
i vissa frågor har styrelsen inrättat styrelseutskott; revi-
sions-, ersättnings-, bolagsstyrnings- och informationsgiv-
ningsutskott; samt oljereservsutskott och hälsa- och säker-
KHWVXWVNRWW��8WVNRWWHWV� OHGDP¸WHU�XWVHV� LQRP�VW\UHOVHQ� I¸U�
WLGHQ�IUDP�WLOO�Q¦VWNRPPDQGH�§UVVW¦PPD��8WVNRWWHQV�XSS-
drag och bestämmanderätt regleras av årligen fastställda 
LQVWUXNWLRQHU�I¸U�UHVSHNWLYH�XWVNRWW�RFK�EHVNULYV�QHGDQ�

5HYLVLRQVXWVNRWW
Styrelsen utsåg ett revisionsutskott kort efter årsstämman 
����� I¸U� SHULRGHQ� IUDP� WLOO� RFK� PHG� §UVVW¦PPDQ� ������
8WVNRWWHW� EHVW§U� DY� :D\QH� 7KRPVRQ� VRP� RUGI¸UDQGH��
+DUDOG� 3RXVHWWH� DQG� $QGHUV� (KUHQEODG�� 'HW� I¸UHJ§HQGH�
revisionsutskottet (fram till årsstämman 2017) bestod av 
samma ledamöter med undantaget att Ronald Panchuk var 
ledamot istället för Harald Pousette. 

Revisionsutskottet arbetar i enlighet med av styrel-
VHQ� IDVWVW¦OOGD� LQVWUXNWLRQHU�� 8WVNRWWHW� KDU� VDPPDQWU¦WW�
UHJHOEXQGHW�RFK�DUEHWHW�KDU� YDULW� LQULNWDW�S§�DWW�¸YHUYDND�
%RODJHWV� ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWHULQJ�RFK�EHG¸PD�HIIHNWLYLWH-
WHQ� L�GHQQD�SURFHVV�VDPW� L�%RODJHWV� LQWHUQD�NRQWUROO��PHG�
GHW�KXYXGVDNOLJD�P§OHW�DWW�VW¸GMD�VW\UHOVHQV�EHVOXWVSURFHVV�
i dessa ärenden. Revisionsutskottets ordförande har även 
regelbunden kontakt med: (a) koncernens revisor som ett 
OHG�L�GHQ�§UOLJD�UHYLVLRQVSURFHVVHQ�RFK�XWY¦UGHUDU�UHYLVLRQV-
DUYRGHW�VDPW�UHYLVRUQV�REHURHQGH�RFK�RSDUWLVNKHW��RFK��E��
%RODJHWV� HNRQRPLFKHI�� 5HYLVLRQVXWVNRWWHW� UDSSRUWHUDU� WLOO�
styrelsen med rekommendationer i frågor som omfattas av 
XWVNRWWHWV�XSSGUDJ�RFK�IUDPI¸UDOOW�V§YLWW�J¦OOHU�IU§JRU�NULQJ�
NYDUWDOVUDSSRUWHULQJHQ��UDSSRUWHU�IU§Q�OHGQLQJHQ��ERNVOXWHW�
och årsredovisningen. 

(UV¦WWQLQJV���ERODJVVW\UQLQJV��RFK�
LQIRUPDWLRQV�JLYQLQJV�XWVNRWW�
Styrelsen utsåg ett ersättnings-, bolagsstyrnings- och infor-
PDWLRQVJLYQLQJVXWVNRWW�NRUW�HIWHU�§UVVW¦PPDQ������I¸U�SHUL-
RGHQ�IUDP�WLOO�RFK�PHG�§UVVW¦PPDQ�������8WVNRWWHW�EHVW§U�
av Harald Pousette som ordförande, Anders Ehrenblad and 
:D\QH�7KRPVRQ�

8WVNRWWHW� KDU� VDPPDQWU¦WW� L� DQVOXWQLQJ� WLOO� VW\UHOVHP¸-
WHQD� RFK� KDU� NRQVXOWHUDWV� UHJHOEXQGHW�� 8WVNRWWHW� DUEH-
tar i enlighet med av styrelsen fastställda instruktioner. 
8WVNRWWHWV�DUEHWH�KDU�IU¦PVW�LQULNWDWV�S§�DWW�HWDEOHUD�SULQFL-
SHU�RFK�ULNWOLQMHU�I¸U�HUV¦WWQLQJ�WLOO�OHGQLQJHQ��¸YHUYDND�RFK�
XWY¦UGHUD�GHQ�U¸UOLJD�HUV¦WWQLQJHQ��VDPW�S§�DWW�WD�IUDP�RFK�
I¸UHVO§�LQFLWDPHQWVSURJUDP�WLOO�§UVVW¦PPDQ�HOOHU�VW\UHOVHQ��
8WVNRWWHW�JHU�UHNRPPHQGDWLRQHU�WLOO�VW\UHOVHQ��
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8WVNRWWHW�ELWU¦GHU�VW\UHOVHQ�Q¦U�IU§JRU�NULQJ�ERODJVVW\U-
QLQJ�RFK�HOOHU�RIIHQWOLJJ¸UDQGH�XSSVW§U��)¸UH�§UVVW¦PPDQ�
�����EHVWRG�XWVNRWWHW�DY�:D\QH�7KRPVRQ��RUGI¸UDQGH��RFK�
Anders Ehrenblad.

2OMHUHVHUY���K¦OVD��RFK�V¦NHUKHWVXWVNRWW
Styrelsen utsåg ett oljereservsutskott samt hälsa- och säker-
KHWVXWVNRWW�NRUW�HIWHU�§UVVW¦PPDQ������I¸U�SHULRGHQ�IUDP�
WLOO�RFK�PHG�§UVVW¦PPDQ�������8WVNRWWHW�EHVW§U�DY�:D\QH�
7KRPVRQ� VRP� RUGI¸UDQGH� RFK� -RQDV� /LQGYDOO�� 8WVNRWWHW�
VDPPDQWU¦GGH�UHJHOEXQGHW�XQGHU�������8WVNRWWHW�DUEHWDU�
i enlighet med av styrelsen fastställda instruktioner. Arbetet 
KDU�IU¦PVW�LQULNWDWV�S§�XWY¦UGHULQJ�RFK�UHNRPPHQGDWLRQ�DY�
REHURHQGH�NYDOLƓFHUDG�UHYLVRU�V§YLWW�DYVHU�%RODJHWV�UHVHUY-
WLOOJ§QJDU��¸YHUYDNQLQJ�DY�JUDQVNQLQJVSURFHVVHQ�DYVHHQGH�
Bolagets reservtillgångar, översyn av verksamheten och 
K¦OVD�� RFK� V¦NHUKHWVV\VWHP�� 8WVNRWWHW� KDU� O¦PQDW� UHNRP-
mendationer till styrelsen, normalt i samband med styrelse-
P¸WHQ�RFK�IUDPI¸U�DOOW�L�DQOHGQLQJ�DY�%RODJHWV�UDSSRUWHULQJ�
avseende reservtillgångar.

Före årsstämman 2017 bestod det tekniska utskottet av 
:D\QH�7KRPVRQ�VRP�RUGI¸UDQGH�RFK�-RQDV�/LQGYDOO�

Externa revisorer 
Vid årsstämman 2017 fram till och med årsstämman 2018 
YDOGHV� GHQ� DXNWRULVHUDGH� UHYLVLRQVE\U§Q� 'HORLWWH� $%� WLOO�
%RODJHWV�UHYLVRU�PHG�)UHGULN�-RQVVRQ�VRP�KXYXGDQVYDULJ�
revisor.

Intern kontroll
Medan Bolagets styrelse (med biträde av revisionsutskot-
tet) enligt aktiebolagslagen har det yttersta ansvaret för 
GHQ� LQWHUQD�NRQWUROOHQ�¸YHU�ERODJHWV�ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWH-

ULQJ��KDU�DQVYDUHW�I¸U�GHW�O¸SDQGH�DUEHWHW�PHG�GHQ�ƓQDQ-
siella kontrollen delegerats till verkställande direktören och 
ekonomichefen enligt fastställd instruktion för ekonomisk 
UDSSRUWHULQJ�VDPW�9'�LQVWUXNWLRQ��/LNVRP�I¸U�DQGUD�OLVWDGH�
bolag inom olje- och gassektorn har Mahas interna kontroll 
DYVHHQGH�GHQ�ƓQDQVLHOOD� UDSSRUWHULQJHQ�XWIRUPDWV� I¸U�DWW�
minimera risker och säkerställa en hög tillförlitlighet och 
HIWHUOHYQDG�DY� WLOO¦PSOLJD� UHGRYLVQLQJVSULQFLSHU��%RODJHWV�
ekonomichef och verkställande direktör arbetar kontinuer-
OLJW�PHG�DWW� I¸UE¦WWUD�SURFHVVHQ�NULQJ�GHQ�ƓQDQVLHOOD� UDS-
SRUWHULQJHQ�JHQRP�DWW�XWY¦UGHUD�ULVNHU�I¸U�IHO�L�GHQ�ƓQDQ-
VLHOOD� UDSSRUWHULQJHQ� RFK� WLOOK¸UDQGH� NRQWUROODNWLYLWHWHU��
Kontrollaktiviteterna inkluderar övervakning och godkän-
QDQGH�IU§Q�%RODJHWV�YHUNVW¦OODQGH�OHGQLQJ�RFK�XSSI¸OMQLQJ�
av attestinstruktioner för fakturor, skulder, kontrakt, juri-
GLVND�§WDJDQGHQ�RFK�ƓQDQVLHOOD�DNWLYLWHWHU�L�I¸UK§OODQGH�WLOO�
ERODJHWV�ROMH��RFK�JDVYHUNVDPKHW�L�:\RPLQJ�RFK�%UDVLOLHQ��
Efter förvärvet av Tie-fältet och Tartaruga-fältet i Brasilien 
2017 har Bolagets ledning regelbundet varit i Brasilien för 
DWW�VH�¸YHU�RFK�HIIHNWLYLVHUD�GHQ�ƓQDQVLHOOD�UDSSRUWHULQJHQ��
XSSKDQGOLQJ� RFK� LQWHUQD� NRQWUROOSURFHVVHU� I¸U� DWW� V¦NHU-
VW¦OOD�DWW�GH�E¦VWD�SURFHVVHUQD�LPSOHPHQWHUDV��6\IWHW�PHG�
GHVVD�DNWLYLWHWHU�¦U�DWW�V¦NHUVW¦OOD�DWW�NRQWUROODNWLYLWHWHU�ƓQQV�
S§�SODWV�L�GH�RPU§GHQ�G¦U�ULVNHU�L�VDPEDQG�PHG�ƓQDQVLHOO�
UDSSRUWHULQJ�KDU�LGHQWLƓHUDWV��5HYLVLRQVXWVNRWWHW��HNRQRPL-
FKHIHQ�RFK�YHUNVW¦OODQGH�GLUHNW¸UHQ�I¸OMHU�XSS�HIWHUOHYQDG�
och effektivitet avseende Bolagets interna kontroller för att 
V¦NHUVW¦OOD�O¦PSOLJ�NYDOLWHW�L�GH�LQWHUQD�SURFHVVHUQD�

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
För vidare information avseende ersättningar till styrelsen 
och ledande befattningshavare se not 23.


