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BOLAGSSTYRNING

Allgon AB (publ) lyder under den svenska aktiebolagslagen 
samt First Norths regelverk. Allgon tillämpar inte svensk 
kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler 
om bolagsstyrningsrapport, eftersom First North inte 
definieras som en reglerad marknad och dessa regler 
därmed inte är tillämpningsbara. Allgons arbete med 
bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

Styrning och kontroll
Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i 
Allgon AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna 
på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och 
den av årsstämman valda externa revisorn. Ansvaret tar 
sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, 
First Norths regelverk, andra tillämpliga svenska och 
utländska lagar och regler samt interna arbetsordningar 
och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp 
av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder. 
Bolagets aktie är upptagen till handel på First North Growth 
Market Stockholm, med kortnamnet ALLG B och har 
FNCA AB som certifierad rådgivare. Sedan den 1 augusti 
2018 är bolagets företagsobligation upptagen till handel på 
Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Aktieägare
Allgons aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Antalet 
aktieägare i Allgon uppgick per den 31 december 2019 till 
3 304 (2 531) enligt aktieboken och det totala antalet aktier 
uppgick till 56 222 597. Av dessa hade 214 aktieägare fler 
än 10 000 aktier. De 10 största aktieägarna äger cirka 65 
procent av aktiekapital och röster. Varje aktie är en röst. 
För mer information om aktien och ägare se sidan 89.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och 
hålls i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till 
årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 
ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman, 
ska dels vara upptagen i aktieboken senast den dag som 
anges i kallelsen till bolagsstämman, dels anmäla sig till 
bolaget senast klockan 16:00 den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Aktieägare som inte kan delta personligen får 
företrädas av ombud med fullmakt. Bolaget tillämpar inte 
några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans 
funktion, varken på grund av bestämmelser eller, såvitt är 
känt för bolaget, aktieägaravtal. Bolagets bolagsordning 
innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster 
varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. 
Årsstämma ska hållas inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar 
aktieägarna bland annat om val av styrelse och revisorer, 
principer för valberedningens arbete samt om ansvarsfrihet 

för styrelsen och verkställande direktören för det gångna 
året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella 
rapporterna, disposition av vinstmedel samt arvode för 
styrelsen och revisorerna.

Årsstämma 2019
Årsstämman hölls den 13 maj 2019 på Scandic Haymarket 
i Stockholm. På årsstämman deltog ägare representerande 
53 procent av rösterna.
På årsstämman fastställdes den framlagda balans- och 
resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och 
koncernresultaträkningen för 2018 samt disposition av 
bolagets resultat. Vidare fattades beslut om beviljande 
av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 
direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt 
ersättning till styrelse och fastställande av riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare i Allgonkoncernen. 
Det fattades även beslut om emissionsbemyndigade till 
styrelsen. 

Emissionsbemyndigande
Styrelsen bemyndigades under årsstämman att vid ett eller 
flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om: 
nyemission av B-aktier, emission av konvertibler och/eller 
emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av 
B-aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse 
om apport eller kvittning eller eljest med villkor som avses 
i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Styrelsen ska med stöd av detta bemyndigande kunna fatta 
beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för 
att möjliggöra ytterligare förvärv och för att möjliggöra 
en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.
Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning 
av högst 6 250 000 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar 
en utspädning med cirka 10 procent. Teckningskursen 
för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på bolagets 
aktie. Teckningskursen ska fastställas av styrelsen innan 
teckningstiden börjar löpa.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta 
om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som 
kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid 
Bolagsverket.

Styrelsen har under året inte använt stämmans 
bemyndigande.

Valberedning
Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift 
att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, 
i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande 
valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur 
de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.
Allgons styrelseordförande har i uppdrag att årligen under 
tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall 
bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets 
största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare 
som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon 
av dessa aktieägare skulle väja att avstå från rätten att 
utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna 
valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten 
övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har 
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det största aktieinnehavet.
Valberedningens ledamöter skall bestå av maximalt en 
styrelseledamot eller styrelsens ordförande. Verkställande 
direktören eller annan person från bolagsledningen skall 
inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens 
sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den 
kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. 
Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till 
annan följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning inför 2020 års stämma:
• Hans Karlsson (Ordförande) representerande Tibia 

Konsult AB
• Bertil Görling, större oberoende ägare
• Hampus Frisén representerande Verdane Capital IV AB

Valberedningen kommer att förelägga förslag till 
årsstämman 2020 för beslut om;
• ersättning och arvode till styrelse och revisor
• antalet styrelseledamöter och suppleanter
• val av styrelse och styrelseordförande
• val av revisor

Ledamöterna har inte av Allgon erhållit något arvode 
eller ersättning för sitt arbete i valberedningen. Vid tre 
genomförda möten i valberedningen har samtliga ledamöter 
vart närvarande.

Styrelsen
Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av 
fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. 
Årsstämman den 13 maj 2019 beslutade att för tiden intill 
nästa årsstämma omvälja Anders Björkman, Per Nordlander, 
Sven von Holst, Björn Lindblom och Ingalill Östman. Sven 
von Holst valdes till styrelsens ordförande. För det fall 
Sven von Holsts uppdrag som styrelseordförande upphör 
i förtid, skall styrelsen inom sig utse ny styrelseordförande.
Styrelsen har fastställt en arbetsordning, en instruktion 
för ekonomisk rapportering och en instruktion till 
verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar 
bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som 
ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som 
behandlas vid särskilt tillfälle under året.

Styrelsens arbete under 2019
Antalet styrelsemöten under 2019 uppgick till 10 varav 1 
var per capsulam. Utöver den löpande verksamheten har 
frågor avseende eventuellt uppköp av Allgon diskuterats. 
Verkställande direktören, Johan Hårdén, var inte ledamot 
av styrelsen utan agerade som föredragande. Johan Hårdén 

deltog på 10 av 10 styrelsemöten. Ordföranden har lett 
styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt 
och dialog med verkställande direktören. Vid styrelsens 
sammanträden under 2019 har protokoll förts av bolagets 
ekonomi- och finansdirektör. Protokollen justeras av 
ordföranden samt  en av styrelsens ledamöter.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet beslutar om anställningsvillkor 
och ersättning till ledande befattningshavare inom 
koncernledningen. Allgonkoncernens styrelseordförande, 
Sven von Holst, är ordförande i ersättningsutskottet och 
sammankallande. Styrelseledamöterna Per Nordlander* 
och Anders Björkman ingår som övriga ledamöter. 
Ersättningsutskottet har under 2019 haft fem ordinarie 
möten. 

Utskott
Under 2019 har styrelsen inte arbetat i några övriga utskott 
utan hanterat de frågor som skulle hanterats av till exempel 
ett revisions- eller risk- och regelefterlevnadsutskott i 
samband med ordinarie styrelsearbete.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande har ansvarat för utvärdering av 
styrelsens arbete genom kontakt med de individuella 
ledamöterna och har tillsett att valberedningen fått ta del av 
bedömningarna. Under räkenskapsåret har en utvärdering 
av styrelsens arbete gjorts av en extern part, specialiserad 
på denna typ av utvärderingar, som valberedningen har 
tagit del av.

Ersättning till styrelsen
På årsstämman den 13 maj 2019 beslutades att arvode till 
styrelseledamöterna ska utgå med totalt 820 000 kronor 
varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och 
övriga ledamöter ska erhålla 130 000 kronor vardera samt 
att ersättningsutskottets ledamöter ska vara berättigade till 
arvode uppgående till 15 000 kronor per år och ledamot. 
Styrelseledamot Per Nordlander meddelade att han avstår 
från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvode 
maximalt kommer att uppgå till 690 000 kr. Ledamöter 
ska även ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende 
arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämma 2020 med 
upp till 200 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från 
styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av 
arvode. För utbetalt styrelsearvode under räkenskapsåret 
2019, se not M4.

Ledamot Funktion Invald Född Oberoende Ersättningsutskott Styrelsemöten Utskottsmöten

Sven von Holst Ordförande 2016 1948 Ja Ja 10 av 10 5 av 5

Anders Björkman Ledamot 2015 1959 Ja Ja 10 av 10 5 av 5

Ingalill Östman Ledamot 2016 1956 Ja - 10 av 10 -

Björn Lindblom Ledamot 2017 1966 Ja - 10 av 10 -

Per Nordlander Ledamot 2016 1967 Nej Ja* 10 av 10 3 av 5

* Per Nordlander var med i ersättningsutskottet under perioden 1 januari till 13 maj. Ingen ersättare utsågs efter Per.
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Koncernledningen
Koncernledningen har det övergripande ansvaret för 
verksamheten inom Allgonkoncernen i enlighet med den 
strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av 
styrelsen för Allgon AB. Koncernledningen består förutom 
av Allgons VD (tillika koncernchef) av Vice VD Allgon och 
VD i Tele Radio-koncernen, VD i Åkerströms Björbo AB och 
Allgons ekonomi- och finansdirektör. Koncernledningen 
har regelbundna avstämningsmöten.
Verkställande direktören har regelbundna möten med dot-
terbolagscheferna för att diskutera affärsläget och andra 
operativa frågor.  

Riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare
Ersättningsutskottet beslutar om anställningsvillkor 
och ersättning till ledande befattningshavare inom 
koncernledningen. Syftet med utskottet är att utifrån 
marknadsmässiga villkor se över årliga incitament och 
ersättningar gällande såväl den fasta lönen som den rörliga 
lönen i form av bonus vid uppnådda resultat. Vidare har 
utskottet till uppgift att säkerställa långsiktighet genom 
att löpande följa upp lämpliga incitament såsom optioner 
eller andra former av belöningssystem i syfte att säkerställa 
nyckelpersoner. 
Årsstämmans beslutande om riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare innebär i huvudsak att löner och 
övriga ersättningsvillkor till ledande befattningshavare 
skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver 
fast grundlön skall ledande befattningshavare även kunna 
erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak 
och vara relaterad till resultatet på koncernnivå och inom 
det individuella ansvarsområdet, samt andra förmåner. 
För närvarande föreligger överenskommelse om rörlig 
ersättning med verkställande direktören i Allgon AB och 
de verkställande direktörerna i dotterbolagen.
Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma, från 
tid till annan, beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. För närvarande föreligger inga sådana 
incitamentsprogram.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett 
enskilt fall, finns särskilda skäl för detta.

Utvärdering av verkställande direktör
Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens 
arbete. Denna fråga behandlas särskilt på ett styrelsemöte 
per år, där ingen från koncernledningen närvarar. Under 
räkenskapsårets har en utvärdering av verkställande 
direktörens arbete gjorts av en extern part specialiserad 
på denna typ av utvärderingar.

Revision
Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på 
ett år. Allgon AB ska enligt bolagsordningen ha lägst en 
och högst två revisorer med eller utan suppleanter. Till 
revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska 
utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 
Årsstämman 2019 valde revisionsbolaget Grant Thornton 
Sweden AB med auktoriserad revisor Erik Uhlén som 
huvudansvarig revisor. Bolagets externa revisorer var 
närvarande vid två styrelsesammanträden. Arvode till 

revisorn ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd 
räkning. Den ersättning som utgick till revisorerna för 
räkenskapsåret 2019 framgår av not K6.

Den 11 september  2019 avgick Erik Uhlén som huvud- 
ansvarig revisor och Carl-Johan Regell registrerades som 
ny huvudansvarig revisor.

Grant Thornton avger revisionsberättelse avseende 
Allgon AB (publ) samt koncernen. Grant Thornton utför 
även tjänster för bolag inom Allgonkoncernen utöver 
revisionsarbetet. 

Uppföljning och intern kontroll
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets 
uppföljning och interna kontroll och har delegerat den 
löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter till 
den verkställande direktören i en instruktion till denne. 
Firman tecknas av styrelsen eller två i förening av styrelsens 
ledamöter. Verkställande direktören tecknar ensam, i 
enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande 
förvaltningsärenden. Basen för intern kontroll utgörs av 
kontrollmiljön, riskbedömningar och kontrollaktiviteter.

Kontrollmiljön
Intern kontroll inom Allgon baseras på en kontrollmiljö 
innefattande organisation, beslutsvägar, befogenheter 
och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i 
styrande dokument såsom interna policyer, riktlinjer och 
instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och den verkställande direktören och 
instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering.  

Riskmiljön
Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringen. Genom en tydlig organisation och 
beslutsordning innefattande stor medvetenhet om risker hos 
medarbetarna med gemensamma definitioner och principer 
inom fastställda ramar uppnås ett kontrollerat risktagande. 
Riskområden är verksamhets- och branschrelaterade risker 
samt risker i samband med bokslutsprocessen kopplad till 
den finansiella rapporteringen, operationella risker och 
legal risk. Se även sidorna 43-45 beträffande risker och 
riskhantering.

Kontrollaktiviteter
I koncernens affärsprocesser ingår finansiella 
kontroller avseende godkännande och redovisning av 
affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen 
finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, 
värdering och upplysningskrav samt beträffande 
tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och 
uppskattningar såväl i enskilda dotterbolag som på 
koncernnivå. Ekonomi- och finansfunktionen i Allgon 
AB är ansvarig för bokslut, kvartalsrapporter, kontroll och 
analyser. Samtliga större dotterbolag med underkoncerner 
har egna ekonomifunktioner. Den regelbundna analysen av 
respektive verksamheters månatliga finansiella rapportering 
omfattar betydande poster som tillgångar, skulder, intäkter, 
kostnader och kassaflöde. Tillsammans med den analys 
som görs på koncernnivå bidrar denna viktiga del av den 
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interna kontrollen till att säkerställa att den finansiella 
rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel eller 
avviker från upprättade rapporteringsrutiner.
Kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen 
säkerställs genom en rad åtgärder och rutiner. Förutom 
revision av räkenskaper och årsbokslut gör även revisorn en 
översiktlig granskning av bokslutskommunikén. Samtliga 
finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden 
publiceras samtidigt med offentliggörandet på Allgons 
hemsida.

Information till marknaden
Bolaget kommunicerar med marknaden dels genom 
publicering av kvartalsrapporter och via pressreleaser 
vid speciella händelser. Allgon har en kommunikationsplan 
som innehåller planerade åtgärder för att öka kunskapen 
om Allgon och vad bolaget står för. Bolaget arbetar med 
synligheten bland annat genom att delta i offentliga 
presentationer, telekonferenser samt aktivt arbete med 
tryckt och digital/social media.

Uppföljning
Styrelsen har inte inrättat en funktion för internrevision. 
Det huvudsakliga arbetet avseende internrevision sköts av 
bolagets ekonomi- och finansdirektör tillsammans med 
ekonomiansvariga i respektive bolag och underkoncern. 
Styrelsens bedömning är att detta arbetssätt tillsammans 
med de månatliga ekonomiska rapporter som styrelsen tar 
del av för närvarande är tillfredsställande och uppfyller de 
krav på rapportering och intern kontroll som kan ställas.
Vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens 
ekonomiska situation. Styrelsen granskar alla 
delårsrapporter och årsredovisningen före publicering. 
Styrelsen får två gånger per år rapporter från revisorerna. 
Styrelsen följer upp alla åtgärder som vidtas för att förbättra 
eller ändra kontrollerna.  
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Anna Stiwne
VD Åkerströms Björbo AB

Född 1974. Anställd 2018
Aktieinnehav: 1500, under tiden 1/1-31/3 2020 
har ytterligare 14 000 aktier införskaffats.
 
Övriga uppdrag: Ledamot Dalarna Business

KONCERNLEDNING

Johan Hårdén
VD och koncernchef Allgon AB

Född 1976  
Aktieinnehav i Allgon AB: 128 609, under tiden 1/1-
31/3 2020 har ytterligare 7803 aktier införskaffats.
 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Töre Service Center 
AB, styrelseledamot Smarteq Wireless AB, Åkerströms 
Intressenter AB, Åkerströms Björbo AB, Allgon Supply 
AB, Wireless System Integration Sweden Intressenter 
AB, Wireless System Integration Sweden AB,
Industrial Internet of X AB, suppleant i Hotelpocket AB

Sten Hildemar
Ekonomi- och finansdirektör Allgon AB

Född 1962. Konsult sedan 2014
Aktieinnehav i Allgon AB: 0
 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
Recapital AB och Tenkob Invest AB

Ola Samelius
Vice VD Allgon AB

Född 1955  
Aktieinnehav i Allgon AB: 1 401 248
 
Övriga uppdrag: VD Tele Radio i Lysekil AB (VD Tele Radio 
Group), styrelseledamot i Tele-Radio International Holding 
AB, Akei AB, JOBTech (HK) Co., Ltd., samt Ondico Co,. 
Ltd., styrelseordförande alternativt ledamot i samtliga 
Tele-Radio bolag (20st), styrelsesuppleant i Onvako AB.
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DOTTERBOLAGSCHEFER

Ola Samelius
Vice VD Allgon AB

Född 1955. Aktieinnehav i Allgon AB: 1 401 248
Övriga uppdrag: VD Tele Radio i Lysekil AB (VD 
Tele Radio Group), styrelseledamot i Tele-Radio 
International Holding AB, Akei AB, JOBTech (HK) 
Co., Ltd., samt Ondico Co,. Ltd., styrelseordförande 
alternativt ledamot i samtliga Tele-Radio bolag 
(20st), styrelsesuppleant i Onvako AB.

Anna Stiwne
VD Åkerströms Björbo AB

Född 1974. Anställd 2018
Aktieinnehav: 1500, under tiden 1/1-31/3 2020 
har ytterligare 14 000 aktier införskaffats.
Övriga uppdrag: Ledamot Dalarna Business

Yasemin Heper Mårtensson
VD Smarteq Wireless AB
 
Född 1973. Anställd 2016
Aktieinnehav i Allgon AB: 0
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SAB-Plast AB, 
AB Underphone, Inspirico AB, suppleant i SAB-Plast 
Holding AB, styrelseledamot i ChaseOn och GHz
Centre vid Chalmers

Jan-Åke Lindqvist
VD Wireless System  Integration Sweden AB
 
Född 1971. Anställd 2016
Aktieinnehav: 166 486
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Wireless 
System Integration Sweden Intressenter AB, 
JXJ Invest AB och Communications of Carl
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1 Sven von Holst
Styrelsens ordförande

 
Född 1948. Invald 2016.
Sven von Holst är pol.mag med tidigare 
ledande befattningar i STORA och Stora Enso. 
Har arbetat med ekonomi, kommunikation, 
mark nadsför ing och försä ljning, 
organisationsutveckling, företagsförvärv, 
förändringsprocesser och internationella 
styrelseuppdrag.  Styrelseordförande 
i Destination Sälenfjällen/Året Runt i 
Sälenfjällen AB.
 
Aktieinnehav i Allgon AB:
22 000

2 Anders Björkman
Styrelseledamot

Född 1959. Invald 2015. 
Anders Björkman är utbildad på Chalm-
ers och Styrelseordförande för Ovzon AB, 
styrelseordförande Vinnergi Holding AB, 
styrelseordförande i Maven Wireless AB 
samt styrelseledamot i Tele2 AB.
Tidigare VD på OnePhone, Argnor Wireless 
Ventures, SEC och Tele2.

Aktieinnehav i Allgon AB:
6 600

STYRELSE

1

4 5

2 3

3 Ingalill Östman
Styrelseledamot

 
Född 1956. Invald 2016.
Ingalill Östman är civilingenjör med 
erfarenhet från en rad ledande roller 
i globala koncerner. Senast som 
kommunikationsdirektör på Castellum, 
med tidigare tunga befattningar inom SKF 
samt ABB. Hon sitter även i Bellman Groups 
styrelse, är styrelseledamot och medlem 
av revisionsutskottet i Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän samt styrelseledamot 
i StyrelseAkademien Västsverige. Har tidigare 
även varit styrelseledamot i Ovako Group.
 
Aktieinnehav i Allgon AB:
6 816

4 Björn Lindblom
Styrelseledamot

 
Född 1966. Invald 2016.
Björn Lindblom är entreprenör med tidigare 
befattning som VD för Connode AB samt 
ledande befattningar på telekomföretag 
så som Ericsson och MCI Worldcom. 
Styrelseledamot i Luvly AB.

Aktieinnehav i Allgon AB:
79 192 via B Lindblom AB

5 Per Nordlander
Styrelseledamot

 
Född 1967. Invald 2016. 
Per Nordlander är partner på Verdane Capital. 
Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget 
Skandia, BEWI Group, Estate Group, Bellman 
Group samt Nordic Finance. 
 
Aktieinnehav i Allgon AB:
0
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REVISORSYTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 34-40 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 vårt uttalande.

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 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 20 april 2020

Grant Thornton Sweden

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor




