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Bolagsstyrningsrapport

Statens ägarförvaltning och  
svensk kod för bolagsstyrning
SBAB är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 100% 
av den svenska staten. SBAB har sitt säte i Stockholm. 
Ägarens styrning av SBAB sker via bolagsstämman, 
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 
aktiebolagslagen, bolagsordningen, SBAB:s policyer och 
instruktioner samt de anvisningar i form av riktlinjer och 
annan ägarpolicy som regeringen beslutat. Den svenska 
koden för bolagsstyrning (”Koden”) som sedan juli 2005, 
med de ändringar som skett under 2008, tillämpas av 
Stockholmsbörsen har av ägaren angivits vara en del av 
regeringens ramverk för ägarstyrning som kompletterar 
statens ägarpolitik. I vissa frågor har Regeringskansliet 
funnit skäl att komplettera eller uttolka Kodens regler på 
sätt som närmare beskrivs i regeringens skrivelse Statens 
ägarpolitik 2007 och Verksamhetsberättelse för företag 
med statligt ägande 2007. SBAB följer Koden i enlighet med 
Regeringskansliets uttolkning, vilket innebär att nedan 
angivna avvikelser sker från Koden.

Företagets revisor har granskat denna bolagsstyrnings-
rapport.

Årsstämman
Årsstämma i SBAB hölls den 15 april 2008 i Stockholm. 
Årsstämman var öppen och allmänheten inbjöds att 
närvara vid årsstämman genom annonsering i dagspress, 
tillsammans med andra särskilt inbjudna personer från 
samarbetspartners, riksdagens ledamöter, kunder och 
övriga intressenter. Vid årsstämman var, förutom personer 
från ovanstående intressenter, flertalet av styrelseleda- 
möterna, VD samt bolagets revisor närvarande. Vid års-
stämman var styrelseordförande Claes Kjellander stäm-
mans ordförande.

På stämman omvaldes styrelseledamöterna Claes 
Kjellander (styrelseordförande), Gunilla Asker, Jan Berg, 
Helena Levander, Lars Linder-Aronson och Michael Thorén. 
Styrelsen i SBAB har efter årsstämman 2008 bestått av 
ovan nämnda personer och arbetstagarrepresentanterna 
Anders Bloom och Göran Thilén som båda utsetts av 
Finansförbundets lokala fackklubb. 

Styrelseledamöternas arvoden beslutades på årsstäm-
man. Vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen 
och VD, vinstdisposition och fastställelse av bokslutet för 
2007. VD Eva Cederbalk höll ett anförande om SBAB:s 
verksamhet under 2007. Revisor Ulf Westerberg, huvud-
ansvarig revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB, rapporterade vid årsstämman om sin granskning i 
revisionsberättelsen samt redogjorde i anslutning härtill 
för sitt arbete med revisionen av SBAB under 2007. Vidare 
lade Ulf Westerberg fram sin rapport över den öppna 
redovisning som SBAB upprättat enligt lag (2005:590) 

om insyn i vissa finansiella förbindelser på årsstämman. 
Stämman beslutade också om en ändring av SBAB:s 
bolagsordning.

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på SBAB:s 
hemsida.

Nomineringsprocess
Valberedningen är i första hand ett organ för aktieägare 
att bereda beslut i nomineringsfrågor. För de av staten 
helägda bolagen ersätter följande principer Kodens regler 
som berör beredning av beslut om nominering av styrelse- 
ledamöter (merparten av punkten 2 i Koden tillämpas 
därför inte av SBAB):

För de av staten helägda bolagen tillämpas enhetliga 
och gemensamma principer för en strukturerad nomine-
ringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompe-
tensförsörjning till bolagens styrelser. Näringsministern har 
givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar i samtliga 
av Regeringskansliet förvaltade företag. Nominerings-
processen drivs och koordineras av enheten för statligt 
ägande inom näringsdepartementet. En arbetsgrupp 
analyserar kompetensbehovet utifrån respektive styrelses 
sammansättning samt bolags verksamhet och situation. 
Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekry-
teringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter kommer från 
en bred rekryteringsbas. 

När processen avslutats ska gjorda nomineringar offent-
liggöras enligt Kodens riktlinjer. Genom detta enhetliga 
och strukturerade arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela  
nomineringsarbetet. En närmare beskrivning av nomine-
ringsprocessen framgår av ovan angivna skrivelse, Verk-
samhetsberättelse för företag med statligt ägande 2007.

Styrelsen och dess arbetsformer
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem 
och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på 
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
SBAB:s styrelse består av sex ledamöter valda av stäm-
man samt två ledamöter utsedd av den lokala klubben för 
arbetstagarorganisationen Finansförbundet. VD ingår inte 
i styrelsen. Styrelsen i SBAB har efter årsstämman 2008 
bestått av Claes Kjellander (styrelseordförande), Gunilla 
Asker, Jan Berg, Anders Bloom (arbetstagarrepresentant), 
Helena Levander, Lars Linder-Aronson, Göran Thilén  
(arbetstagarrepresentant) och Michael Thorén.

Samtliga styrelseledamöter med undantag för arbets- 
tagarrepresentanterna är oberoende i förhållande till 
SBAB och företagsledningen. Statens ägarpolitik klargör 
att nomineringarna till styrelsen offentliggörs enligt Kodens 
riktlinjer med undantag för redovisning av oberoendet  
i förhållande till större ägare. Att bolag ska ha minst två 
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styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till 
större aktieägare och att samtliga styrelseledamöters 
oberoende i förhållande till större ägare ska redovisas 
enligt Koden, syftar i all huvudsak till att skydda minori-
tetsaktieägare i bolag med spritt ägande. Enligt ägarens 
riktlinjer saknas, i statligt helägda bolag samt i delägda 
bolag med få delägare, dessa skäl för att redovisa obero-
ende, varför det inte görs. Punkten 4.4 i Koden tillämpas 
därför inte avseende redovisningen av oberoende i för- 
hållande till större ägare.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns på 
sidan 75 i årsredovisningen.

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisa-
tion och förvaltning. Styrelsearbetet sker i enlighet med 
den arbetsordning som årligen fastställs vid styrelsens 
konstituerande styrelsesammanträde som följer efter års-
stämman. Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom 
bolaget, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelning 
mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens arbets-
utskott och kommittéer.

Under 2008 har styrelsen haft sju ordinarie styrelse-
sammanträden och nio extra styrelsesammanträden. 
Styrelsens arbete följer en årsplan som syftar till att till-
godose styrelsens behov av information. SBAB:s styrelse 
fattar beslut i frågor som rör SBAB:s strategiska inriktning, 
investeringar, finansiering, större organisationsfrågor och 
policyer och vissa viktigare instruktioner. Styrelsen be-
handlar kvartalsvis bolagets delårsrapporter och beslutar 
om dess fastställelse och publicering. De på styrelsen 
ankommande kontrollfrågorna handhas dels av styrelsen 
i sin helhet, dels av styrelsen inrättade utskott och kom-
mittéer. Dessutom rapporterar företagets interna och 
externa revisorer till styrelsen varje år sina iakttagelser 
från granskningen och sin bedömning av hur kontrollen 
upprätthålls inom bolaget. Andra befattningshavare inom 
SBAB deltar vid styrelsesammanträden som föredragan-
den. Christine Ehnström, chefsjurist i SBAB, är protokoll-
förare vid styrelsens sammanträden.

Förutom styrelsens sammanträden följer styrelsen det 
löpande arbetet och den ekonomiska utvecklingen i SBAB 
genom att VD varje månad översänder en skriftlig rapport 
till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat en redo-
görelse för rörelseresultat, förändringar i låneportföljerna 
med redovisning av räntemarginaler, kreditförluster och 
problemkrediter, upplåningsverksamhet samt kapitaltäck-
ningssituation och rapport om risker.

Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete genom 
öppna diskussioner mellan styrelsens ordförande och de 
enskilda ledamöterna. Dessutom ska en årlig strukturerad 
utvärdering av styrelsens arbete och VD göras enligt  
styrelsens arbetsordning och ägarens anvisningar. Styrel-
sens arbete har utvärderats under styrelsesammanträdet 
den 16 december 2008. VD:s arbete har utvärderats under 
styrelsesammanträdet den 22 december 2008.

Ordföranden i styrelsen och styrelseledamöterna  
arvoderas enligt beslut fattat på årsstämman. 

Ingen av styrelseledamöterna eller VD innehar aktier 
eller finansiella instrument utgivna av SBAB.

Styrelsens utskott och kommittéer
Styrelsen har fördjupat sitt arbete genom valda styrelse- 
ledamöters deltagande i nedanstående av styrelsen in- 
rättade utskott och kommittéer. Sammanträden i dessa 
protokollförs och samtliga protokoll distribueras till samt-
liga styrelseledamöter och anmäls respektive rapporteras 
om vid styrelsens sammanträden.

Kreditutskottet
Kreditutskottets uppgift är att besluta om kreditlimiter och 
krediter enligt fastställd kreditinstruktion. Kreditutskottet 
har vidare till uppgift att inför styrelsens beslut bereda 
förändringar i kreditpolicy och kreditinstruktion, utvärdera 
portföljstrategier, genomlysa kreditportföljen, utvärdera 
värderings-, besluts-, och riskmodeller, utvärdera befintliga 
eller nya delegeringsrätter och prissättning av kreditrisker 
utifrån marknadsförutsättningar inför strategidiskussioner 
i styrelsen.

I kreditutskottet ingår minst tre av styrelsen utsedda 
styrelseledamöter, varav en är utskottets ordförande, 
samt SBAB:s VD. Kreditchefen eller annan särskilt utsedd 
tjänsteman är föredragande.

Ledamöterna i kreditutskottet har under året varit: Claes 
Kjellander (ordförande), Gunilla Asker, Jan Berg, Anders 
Bloom (till 2008-04-28) och Eva Cederbalk (VD).

Kreditutskottet har under året haft sjutton samman- 
träden.

Finansutskottet
Finansutskottets uppgift är att fatta beslut i enlighet med 
av styrelsen fastställd finansinstruktion gällande kredit- 
risklimiter för finansverksamheten samt att vid eventuella 
limitöverskridanden till följd av förändringar i valutakurs 
eller ränteläge ta ställning till åtgärder, instruktioner av- 
seende hantering av kreditrisklimiter, användning av nya 
finansiella instrument och riktvärdet för ränterisken i bo-
lagets eget kapital i enlighet med av styrelsen fastställda 
principer. Finansutskottet ska därutöver följa riskerna 
inom finansverksamheten. Finansutskottet ska bereda 
förändringar i finanspolicy och finansinstruktion samt 
övriga ärenden gällande finansverksamheten inför beslut 
i styrelsen.

I finansutskottet ingår minst tre av styrelsen utsedda 
styrelseledamöter, varav en är utskottets ordförande, samt 
SBAB:s VD. Finansdirektören eller annan särskilt utsedd 
tjänsteman är föredragande i respektive fråga samt, i den 
mån det är tillämpligt, SBAB:s riskchef.
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Ledamöterna i finansutskottet har under året varit: Lars 
Linder-Aronson (ordförande), Claes Kjellander, Helena 
Levander och Eva Cederbalk (VD).

Finansutskottet har under året haft nio sammanträden.

Revisionskommittén
Revisionskommitténs huvudsakliga uppgift är att utifrån 
ägarens uppdrag granska SBAB:s styrning, den interna 
kontrollen och den finansiella informationen samt bereda 
frågor inom dessa områden inför styrelsebeslut.

I revisionskommittén ingår minst tre av styrelsen utsedda 
styrelseledamöter, varav en är kommitténs ordförande. 
Sammankallande och sekreterare vid kommitténs möten 
är chefen för internrevisionen. Vid kommitténs möten deltar 
företagets ekonomichef. Vidare deltar stämmovald revisor 
vid vissa förutbestämda möten under året.

Ledamöterna i revisionskommittén har under året varit: 
Michael Thorén (ordförande), Anders Bloom (från 2008-04-28),  
Marcus Eklind (till 2008-04-28) och Helena Levander.

Revisionskommittén har under året haft sju samman-
träden.

Ersättningskommittén
Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och lämna 
förslag i frågor om ersättning och andra villkor för före-
tagets ledande befattningshavare. Frågor som rör VD:s 
anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av 
ersättningskommittén och beslutas av styrelsen. Ersätt-
ningskommittén ska därutöver följa upp den totala löne- 
utvecklingen i företaget samt bereda frågor rörande 
SBAB:s ersättningssystem och incitamentsprogram.

I ersättningskommittén ingår två av styrelsen utsedda 
styrelseledamöter, varav en är kommitténs ordförande. 

SBAB:s VD och HR-chef deltar vid ersättningskommitténs 
möten.

Ledamöterna i ersättningskommittén har under året 
varit: Claes Kjellander (ordförande) och Michael Thorén.

Ersättningskommittén har under året haft två samman-
träden.

Ersättning till styrelse och  
ledande befattningshavare
Mer information om ersättning till VD samt övriga i före-
tagsledningen framgår av not 5 till resultat- och balans-
räkningen.

Övriga kontrollerande organ
Revisor
Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägan-
de ligger hos ägaren. SBAB:s revisionskommitté utvärderar 
revisionsinsatserna och biträder ägaren vid framtagande 
av förslag till revisor och arvodering. Regeringskansliets 
handläggare följer alla stegen i upphandlingsprocessen 
från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Då 
processen avslutas ska förslag till tillsättning av revisorer 
offentliggöras enligt Kodens riktlinjer. Det slutliga beslutet 
fattas av ägaren på årsstämman.

Årsstämman utser vart fjärde år den revisor eller det 
revisionsbolag som får i uppdrag att revidera SBAB. 
Revisor ska vara auktoriserad revisor eller auktoriserad 
revisionsbyrå som utser huvudansvarig revisor. Årsstäm-
man 2007 utsåg Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
som revisor. Huvudansvarig revisor är Ulf Westerberg. En 
närmare presentation av revisorn och de arvoden och 

Styrelseledamöternas mötesnärvaro i styrelsen,  
kommittéer och utskott under 2008
  Kredit- Finans- Revisions- Ersättnings-
 Styrelse utskott utskott  kommitté  kommitté

Antal  
sammanträden 16 17 9  7 2

Närvaro     
Claes Kjellander 16 16 6  2
Gunilla Asker 13 10   
Jan Berg 14 17   
Helena Levander 13  7 7 
Lars Linder-Aronson 14  9 
Michael Thorén 15   7 1
Anders Bloom  14 4  3  
Göran Thilén  11 

Deltagandet i kommittéer och utskott avser i vissa fall enbart en del av året då ledamöter utträtt ur eller tillträtt  
kommittéer/utskott i samband med det konstituerande styrelsesammanträdet i april. Mötesnärvaron för den 
arbetstagarrepresentant (Marcus Eklind) som lämnade styrelsen under året redovisas inte. Under första kvartalet 
2008 har Finansförbundet utsett en ny arbetstagarrepresentant, Göran Thilén. VD:s mötesnärvaro i kommittéer 
och utskott redovisas inte i tabellen.
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kostnadsersättningar som utgått återfinns på sidan 76 res-
pektive not 6 i årsredovisningen.

Revisorn granskar årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvalt-
ning av företaget. Revisorn rapporterar resultatet av sin 
granskning till aktieägaren genom revisionsberättelsen, vil-
ken framläggs på årsstämman. Därutöver granskar revisorn 
översiktligt SBAB:s delårsrapporter och lämnar detaljerade 
redogörelser till revisionskommittén vid ordinarie revisions-
kommittémöten samt till styrelsen minst en gång per år.

Internrevisionen
Internrevisionen inom SBAB utgör en intern oberoende 
granskningsfunktion i enlighet med Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2005:1, 6 kap). Internrevisionens huvud-
uppgift är därmed att granska och utvärdera den interna 
kontrollen för bolag inom SBAB-koncernen. Internrevisionen 
rapporterar, sammanfattningsvis, skriftligt och muntligt 
direkt till styrelsen och revisionskommittén i enlighet med 
fastställd rapporterings- och mötesplan. Internrevisionens 
granskningsinsatser sker i enlighet med en revisionsplan 
som årligen bereds av revisionskommittén och beslutas 
av styrelsen. I samband med detta presenterar chefen för 
internrevisionen både förslaget till revisionsplan för det 
kommande året och den övergripande riskbedömning 
som ligger till grund för planen, för såväl revisionskommittén 
som styrelsen. Minst två gånger per år genomför chefen 
för internrevisionen muntlig och skriftlig rapportering till 
revisionskommittén och styrelsen avseende resultatet av 
internrevisionens arbete enligt planen.

Compliance (regelefterlevnad)
SBAB har en centralt placerad Compliance Officer. Upp-
giften är att på en övergripande nivå följa upp att verk-
samheten bedrivs enligt de lagar och regler som gäller för 
tillståndspliktig finansiell verksamhet. Compliance Officer 
ansvarar även för att styra och organisera den struktur 
som krävs för att styrande och kontrollerande funktioner 
inom SBAB genomför uppföljningen inom sina instruk-
tionsområden enligt en gemensam modell. Rapportering 
sker, förutom löpande till SBAB:s chefsjurist, halvårsvis till 
VD och styrelse. Funktionens årsplan fastställs av före- 
tagets VD och chefsjurist.

Intern kontroll avseende den  
finansiella rapporteringen
Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, 
beslutsvägar, befogenheter och kommunikations- och rap-
porteringsvägar vilka är dokumenterade i regelverk i form av 
policyer, instruktioner, anvisningar, riktlinjer och manualer.

Beslutsfattande i enskilda kredit- och finansärenden 

i SBAB sker i beslutsinstanserna styrelse, kreditutskott, 
kreditkommitté och finansutskott enligt ett regelverk som 
fastställs av styrelsen genom policyer och instruktioner. 
Verksamheten bedrivs med ledning av dokumenterade 
rutiner och med stöd av olika IT-system.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
SBAB har en central riskenhet som analyserar och kon-
trollerar bolagets samlade risker. Riskenheten rapporterar 
till styrelsen och VD om företagets totala risker utifrån 
tillgänglig riskinformation. Enheten ska på övergripande 
nivå följa upp och se till att SBAB identifierar, mäter, styr 
och har kontroll över samtliga risker.

Information och kommunikation
SBAB:s regelverk är tillgängligt för berörda personer på 
intranätet och uppdateras löpande. 

Uppföljning
Styrelsen erhåller månatligen ekonomiska rapporter och 
vid varje styrelsesammanträde behandlas SBAB:s ekono-
miska situation. Dessutom fyller styrelsens olika utskott 
och kommittéer viktiga funktioner i styrelsens uppföljning. 
Utskottens och kommittéernas arbete beskrivs ovan 
under rubriken ”Styrelsens utskott och kommittéer” på 
sidorna 72-73.

Finansiell information 2008
SBAB publicerade följande finansiella rapporter under 
2008:

Bokslutskommuniké 2007  31 januari
Delårsrapport januari-mars  30 april
Halvårsrapport januari-juni  29 augusti
Delårsrapport januari-september 30 oktober

Årsredovisningen 2007 publicerades den 15 april 2008.

Granskningsrapport
Som en utvidgning av vårt revisionsuppdrag har vi på 
styrelsens uppdrag granskat bolagsstyrningsrapporten för 
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) för 
2008. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt de 
riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm den 16 mars 2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Westerberg
Auktoriserad revisor
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Claes Kjellander

Styrelseordförande 
Fil kand, doktorand- 
studier i företagsekonomi 
Född 1945 
Invald i styrelsen 2003 
Ledamot i SBAB:s kredit-
utskott, finansutskott och 
ersättningskommitté 
Andra styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande 
ByggPartner gruppen, 
styrelseordförande 
ENACO AB, styrelse-
ordförande Sydtotal AB, 
styrelseledamot Megacon 
AB, styrelseledamot 
Specialfastigheter AB 
Tidigare erfarenhet: VD 
Jones Lang LaSalle AB, 
VD Stenvalvet Fastighets 
AB, vice VD och tf VD 
Vasakronan AB, vice 
VD ABB Environmental 
Control AB, ekonomidirek-
tör Fläkt AB

Gunilla Asker

Marknads- och 
Försäljningsdirektör 
Svenska Dagbladet 
Civilekonom 
Född 1962 
Invald i styrelsen 2005 
Ledamot i SBAB:s kredit-
utskott 
Tidigare erfarenhet: 
Divisionschef Research 
International, marknads- 
och informations direktör 
SJ, marknadschef, CRM-
ansvarig med flera befatt-
ningar inom Unilever

Jan Berg

Jan Berg Affärsutveckling 
AB 
Civilingenjör 
Född 1953 
Invald i styrelsen 2001 
Ledamot i SBAB:s  
kreditutskott 
Andra styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot  
Agenta Investment 
Management AB 
Tidigare erfarenhet: 
Styrelseordförande 
Securum International, 
kreditchef Venantius, 
projektansvarig 
Securum, affärscontroller 
Gamlestaden

Helena Levander

Partner & VD Nordic 
Investor Services AB 
Civilekonom 
Född 1957 
Invald i styrelsen 2004 
Ledamot i SBAB:s finans-
utskott och revisions- 
kommitté 
Andra styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot Erik 
Penser Bankaktiebolag, 
styrelseledamot Mistra 
forskningsprojekt 
”Sustainable Investments”, 
styrelseledamot Nordisk 
Energiforvaltning ASA, 
styrelseledamot Stampen 
AB, styrelseledamot 
AB Svensk Exportkredit 
(SEK), styrelseledamot 
Transatlantic AB, sty-
relseledamot Wiborg 
Kapitalförvaltning 
Tidigare erfarenhet: VD 
Neonet Securities AB, 
VD Odin Fonder, Senior 
Fondförvaltare Nordea 
Asset Management, SEB 
Asset Management

 

Lars Linder-Aronson

Ordförande Ventshare AB 
Civilekonom 
Född 1953 
Invald i styrelsen 2000 
Ledamot i SBAB:s finans-
utskott 
Andra styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot  
7:e AP-fonden
Tidigare erfarenhet: VD 
Enskilda Securities,  
Vice VD SEB

Michael Thorén

Departementssekreterare  
Näringsdepartementet 
Civilekonom 
Född 1969 
Invald i styrelsen 2003 
Ledamot i SBAB:s  
revisionskommitté och 
ersättningskommitté 
Andra styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot  
AB Bostadsgaranti, styrel-
seledamot Försäkrings AB 
Bostadsgaranti
Tidigare erfarenhet: 
Analytiker ABN Amro 
Bank, projektansvarig 
Retriva Kredit AB

Förändringar i styrelsen under 2008

Göran Thilén har ersatt Marcus Eklind som arbetstagar-
representant. 

Anders Bloom

Arbetstagarrepresentant 
sedan 2004 
Utsedd av den fackliga  
organisationen Finans- 
förbundet 
Född 1955

Göran Thilén

Arbetstagarrepresentant 
sedan 2008 
Utsedd av den fackliga  
organisationen Finans- 
förbundet 
Född 1951

Styrelse
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Företagsledning och Revisor

Övre raden från vänster: Catharina Kandel , Lena Hedlund, Christine Ehnström, Per O. Dahlstedt, Eva Cederbalk, Per Balazsi,  
Johanna Clason och Fredrik Bergström. Sittande: Bengt-Olof Nilsson Lalér och Bo Andersson.

Revisor

Årsstämman 2007 beslutade att välja revisionsbolaget 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för 
tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2011. 
Revisionsbolaget har utsett Ulf Westerberg som 
ansvarig revisor. 

 

Ulf Westerberg

Huvudansvarig revisor i SBAB sedan 2007 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Född 1959
Andra uppdrag: Brio, Dometic, Home Properties, London 
& Regional, NCC, Proventus, Stronghold, Sveriges Radio, 
Sveriges Television 

Catharina Kandel

HR-chef 
Fil kand Linjen för  
Personal- och arbetslivs-
frågor 
Född 1965 
Anställd 2004 
Tidigare erfarenhet: HR-
befattningar inom Försäk-
ringsaktiebolaget Skandia, 
HR-chef SkandiaBanken 
 
Lena Hedlund

Kommunikationschef 
Civilekonom, byggnads-
ingenjör 
Född 1961 
Anställd 1994 
Styrelseuppdrag: Styrel-
seledamot HEBA Fastig-
hets AB (publ), styrelsele-
damot Vasallen AB (publ) 
Tidigare erfarenhet: Fast-
ighetsvärdering, försälj-
ning och kreditanalytiker 
inom Stadshypotek AB 
(publ)   

Christine Ehnström

Chefsjurist 
Jur kand 
Född 1973 
Anställd 1999 
Styrelseuppdrag: Sty-
relseledamot Maricon 
Marinconsult AB:s pen-
sionsstiftelse 
Tidigare erfarenhet: Jurist 
Volvo Treasury AB (publ)  

Per O. Dahlstedt

Chef Företag 
Civilekonom 
Född 1953 
Anställd 2005 
Tidigare erfarenhet: Stra-
tegi- och verksamhetsut-
veckling Askus Consul-
ting, affärsområdes- och 
regionschefsbefattningar 
inom SEB 

Eva Cederbalk

VD 
Civilekonom 
Född 1952 
Anställd 2004 
Styrelseuppdrag: Sty-
relseledamot Bilia AB, 
styrelseledamot AB 
Bostadsgaranti, styrelse-
ledamot Försäkrings AB 
Bostadsgaranti 
Tidigare erfarenhet: VD 
Netgiro International,  
chef e-business If Skade- 
försäkring AB, VD Dial 
Försäkringar AB, diverse 
befattningar inom SEB-
koncernen bland annat 
chef Internet- och telefon-
banken, chef bank- 
produkter, chef SEB Kort, 
VD Eurocard AB  
 
 

Per Balazsi

Ekonomichef 
Civilekonom, Executive 
MBA 
Född 1966 
Anställd 2002 
Styrelseuppdrag: Styrelse-
ordförande AB Sveriges  
Säkerställda Obligationer 
(publ)
Tidigare erfarenhet: Risk- 
analytiker Riksgäldskonto-
ret, kansliråd finansdepar-
tementet
 
Johanna Clason

Finansdirektör 
Civilekonom 
Född 1965 
Anställd 2005 
Styrelseuppdrag: Styrelse- 
ledamot FriSpar Bolån 
AB, styrelseledamot 

Läkemedelsverket, styrel-
seledamot AB Sveriges 
Säkerställda Obligationer 
(publ)
Tidigare erfarenhet: IR 
Brummer & Partners, 
finanschef AB Svensk 
Exportkredit, handlare 
ABB Treasury Center  
(Sweden) AB

Fredrik Bergström

Chef Konsument 
Civilekonom 
Född 1970 
Anställd 2007 
Styrelseuppdrag: Styrelse- 
ledamot FriSpar Bolån AB 
Tidigare erfarenhet: Dist-
ributionschef Ifs privat- 
affär i Sverige samt andra 
befattningar inom If Ska-
deförsäkring AB och Dial 
Försäkrings AB 
 
Bengt-Olof 
Nilsson Lalér

Kreditchef 
Gymnasieekonom 
Född 1957 
Anställd 2000 
Styrelseuppdrag: Styrel-
seledamot AB Sveriges 
Säkerställda Obligationer 
(publ)
Tidigare erfarenhet: Stf  
koncernkreditchef Fören-
ingsbanken AB, vice VD  
Föreningsbanken Kredit 
AB, rörelsechef HSB Bank

Bo Andersson

Chef Affärsstöd
Civilingenjör
Född 1966 
Anställd 2004 
Styrelseuppdrag: Styrel-
seledamot AB Sveriges 
Säkerställda Obligationer 
(publ)
Tidigare erfarenhet: Pro-
jektledare Sydkraft, Senior 
Projektledare Honeywell, 
Chef Projektutveckling  
– CPMO Icon Medialab
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