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KINNEVIK  
ETT ANSVARSTAGANDE BOLAG

SUNDA STRUKTURER FÖR STYRNING  
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

För Kinnevik som bolag är det viktigt att ha 
sunda strukturer för styrning, riskhantering 
och regelefterlevnad på plats, inklusive 
tydliga strukturer, policyer och processer 
i de olika funktionerna. Att vara ett finan-
siellt starkt bolag är avgörande i vår roll 
som aktiva ägare för att kunna stödja våra 
portföljbolag i att uppnå en långsiktigt 
hållbar och lönsam tillväxt. 

Styrning

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår 

från svensk lagstiftning, Nasdaq Stock-

holms Regelverk för emittenter samt 

regler och rekommendationer som har 

utfärdats av relevanta självreglerande 

organ. Kinnevik tillämpar även Svensk 

kod för bolagsstyrning. 

Kinneviks styrelse är ansvarig för Kin-

neviks övergripande strategi, inklusive 

hållbarhet, och är väl förtrogen med Kin-

neviks hållbarhetspolicyer och -processer. 

Styrelsen får stöd av utskottet för risk, re-

gelefterlevnad och hållbarhet (en under-

grupp inom styrelsen) och riskutskottet 

som består av Kinneviks ledningsgrupp 

och investeringschefer. 

Utskottet för risk, regelefterlevnad och 

hållbarhet hjälper styrelsen att överse 

styrningsstrukturerna i Kinneviks port-

följbolag, Kinneviks riskhanteringspro-

cess och efterlevnad av lagar, regler och 

Uppförandekoden. Mer information om 

Kinneviks beslutsfattande grupper och 

deras arbete åter nns i Bolagsst rnings-

rapporten 2019.

Kinneviks främsta hållbarhetspolicyer 

r vår pp randekod  histleblo er 
Policy, policyn för företagsansvar, uppfö-

randekod för leverantörer och vår lobby-

ingpolicy. Policyerna har kommunicerats 

till samtliga medarbetare och styrelse-

leda ter o h nns på vår ebbplats.

Samtliga medarbetare och repre-

sentanter för Kinnevik förväntas följa 

Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har 

en introduktionsprocess för nya medar-

betare för att de ska kunna bekanta sig 

med Uppförandekoden, som omfattar 

affärsetik och bestämmelser gällande 

åtgärder mot mutor, samt andra viktiga 

rutiner och riktlinjer. 

Som en ansvarstagande ägare har Kinnevik som mål  

att vara en förebild för portföljbolagen gällande  

ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter.

TOTALAVKASTNINGEN TILL AKTIEÄGARNA beräknas utifrån en 

återinvestering av samtliga kontantutdelningar, sakutdelningar samt 

likvid från obligatorisk aktieinlösen i Kinnevikaktien.
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Såsom det anges i Kinneviks Whist-

leblo er oli  rv ntar vi oss att alla 
medarbetare och relevanta tredje par-

ter signalerar om de känner en allvarlig 

oro för någon del av Kinneviks arbete, 

inklusive avseende mänskliga rättighe-

ter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och 

anti diskriminering. Kinneviks vissel-

blåsartjänst hanteras av en extern part, 

histleB  nder 2019 k Kinnevik inte 
in några rapporter till visselblåsartjänsten. 

En del av ersättningen till Kinne-

viks investeringsteam är kopplad till 

portföljbolagens hållbarhetsresultat.

Riskhantering
Kinneviks styrelse ansvarar för den interna 

kontrollen i enlighet med aktiebolagsla-

gen samt Svensk kod för bolagsstyrning. 

Kinneviks riskra verk nns beskrivet i 
Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning 

har etablerat en Riskkommitté som har 

möten tre gånger om året för att granska 

de mest väsentliga riskerna, utvecklingen 

sedan det senaste mötet, hur effektiva 

eventuella riskdämpningsåtgärder har 

varit samt vår övergripande riskaptit. Risk-

kommitténs arbete presenteras vid varje 

möte i utskottet för risk, regelefterlevnad 

och hållbarhet och till revisionsutskottet 

på regelbunden basis.

Regelefterlevnad
Kinneviks efterlevnadsramverk har i för-

sta hand fokus på lagar och regler som 

styr noterade bolag i Sverige, däribland 

Nasdaqs Regelverk för emittenter, EU-

förordningen om marknadsmissbruk 

(596/2014), aktiebolagslagen samt andra 

lagar och regler hänförliga till Kinneviks 

verksamhet och investeringar. Utskottet 

för risk, regelefterlevnad och hållbarhet 

och revisionsutskottet får regelbundet 

uppdateringar gällande status för efter-

levnaden. En granskning av efterlevnaden 

i förhållande till de lagar och regler som 

styr svenska noterade bolag genomförs 

årligen för att säkerställande fullständig 

e terlevnad sa t r att identi era poten-

tiella förbättringsområden.

Kinnevik genomför årligen obligato-

riska utbildningar i regelefterlevnad för 

alla medarbetare, vilket inkluderar Upp-

förandekoden och Insider Trading Rules. 

Vi gör även regelbundet djupdykningar 

i vissa frågor, såsom antikorruption och 

hantering av leverantörskedjan.

Ekonomiskt resultat
Under 2019 ökade Kinneviks substansvär-

de A  ed 1 pro ent  e ter tbetald 
tdelning  till il arder K 0  

Totala investeringar för året uppgick till 

il arder K 2  otala av ttringar 
ppgi k till 2 il arder K 1  Kin-

nevik avslutade 2019 med en nettoskuld 

på 0 9 il arder K 2 9  otsvarande 
sk lds ttningsgrad på 1 pro ent 0  

av portföljens värde.

Under 2019 avyttrade Kinnevik ett 

5-procentigt innehav i Zalando, motsva-

rande 1 pro ent av vårt totala aktiein-

nehav i bolaget, vilket genererade en 

br ttolikvid o  9 dkr  Kinnevik delade 
också ut sitt totala aktieinnehav i Millicom 

till våra aktieägare, en värdeöverföring på 

totalt 1 dkr  
Kinnevik konsoliderar inte sina rörel-

sedrivande dotterföretag och har ett ne-

gativt rörelseresultat och är därmed inte 

föremål för någon bolagsskatt.

Ändrad policy  

för ersättning till aktieägarna

Under ett antal år var Kinneviks mål att 

betala en årlig utdelning som skulle växa 

i linje med utdelningarna från våra bolag, 

r st illi o  o h ele2  o h kassa det 
som genereras från våra investeringsakti-

viteter. Mot bakgrund av utdelningen av 

Millicom, och den efterföljande föränd-

ringen av portföljens sammansättning, 

har vi ändrat vår policy för utdelning till 

aktieägarna. Framöver kommer vi att sluta 

betala ut en ordinarie kontant utdelning 

och i stället använda den erhållna utdel-

ningen  r st rån ele2  r att nan-

siera och bygga upp vårt ägande i bolag 

som vi anser är morgondagens vinnare 

i vår privata portfölj. Vidare kommer vi 

att sträva efter att återföra överskjutande 

kapital till aktieägarna från framgångsrika 

försäljningar i form av extra utdelningar.

Ekonomiskt värde som skapats och distribuerats av Kinnevik under 2019, Mkr

KINNEVIK 

EKONOMI

Avyttringar av  
nansiella tillgångar

Distribuerad  
utdelning

Ekonomiskt värde som har skapats Ekonomiskt värde som har distribuerats

Erhållen  
utdelning

Investeringar i
nansiella tillgångar

Betald ränta

Övriga  
rörelseintäkter

Rörelsekostnader inklusive 
medarbetarnas löner

2 907

50

6 186
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