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VD:s kommentar
Den globala konjunkturförsvagning som inleddes i slutet av 2008 förstärktes under 2009.
Fordonsindustrins försäljningsvolym minskade dramatiskt, vilket i sin tur påverkade Sveriges
ekonomi negativt. Den avsevärt lägre globala försäljningsvolymen skapade i början av året en
ökad kapitalbindning på grund av höga lagernivåer och strukturella obalanser mellan
tillverkningskapacitet och aktuell försäljning. Den relativt höga kapitalbindningen resulterade
initialt i ett stort finansieringsbehov, vilket var svårt att tillgodose då bankerna begränsade sin
utlåning under den uppkomna krisen på finansmarknaderna. I slutet av året minskade
kapitalbindningen kraftigt, vilket underlättade bolagens finansieringssituation. En eventuell ökad
försäljning under 2010 kan skapa ett stort finansieringsbehov som ska stödjas av en utsatt
banksektor. Det är mot den bakgrunden som vårt uppdrag gavs från regering och riksdag, det
vill säga att vi ska stärka fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Våra investeringar ska
ske på kommersiella grunder i verksamheter som bedöms kunna bidra till att svensk
fordonsrelaterad industri kan upprätthålla sin starka ställning, särskilt inom områdena miljö och
säkerhet.
Fouriertransform har under det första verksamhetsåret varit under snabb uppbyggnad. Vi har
under året analyserat cirka 40 projekt och i oktober tog vi beslut om vår första företagsinvestering i Powercell Sweden AB – ett mycket viktigt projekt med en tydlig miljöprofil. I början
av 2010 genomförde vi ytterligare fyra investeringar för sammanlagt cirka 190 miljoner kronor i
Norstel AB, NovaCast Technologies, FlexProp AB och Effpower AB.
För att möta det ökade inflödet av investeringspropåer har vi i början av 2010 ökat personalstyrkan ytterligare och lokaler har ställts i ordning i Stockholm och i Göteborg har vi flyttat in i
tillfälliga lokaler. Jag räknar med att vi når tillräcklig bemanning i slutet av första kvartalet detta
år för att kunna tillhandahålla den höga och professionella service som är ett krav i dagens
allvarliga marknadssituation för fordonsindustrin.
Vid årsskiftet var ett tjugotal mycket intressanta investeringsförfrågningar under beredning.
Stockholm, den 23 februari, 2010

Per Nordberg
VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Fouriertransform AB, organisationsnummer
556771-5700, får härmed avge sin årsredovisning för räkenskapsåret 2008-12-04 till
2009-12-31, nedan kallad räkenskapsåret 2009.

Bolagets verksamhet
Fouriertransform AB är ett av staten helägt venture capitalbolag som bildades i december 2008
efter ett riksdagsbeslut. Bolaget tilldelades ett eget kapital på cirka 3 miljarder kronor.

Ägarens mål för verksamheten
Fouriertransform ska investera i och finansiera kommersialiserbara investerings- och FoUprojekt inom fordonsklustret med syfte att stärka svensk fordonsindustris internationella
konkurrenskraft. På kommersiella grunder investerar bolaget kapital i olika former såsom
aktiekapital, vinstandelslån och annat ägarkapital. Investeringar sker i verksamheter där svensk
fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil särskilt inom områdena miljö och
säkerhet.
I uppdraget ingår även att vara en aktiv ägare som tillför kompetens till varje projekt genom att
bidra med kvalificerade styrelserepresentanter – såväl egna medarbetare som personer i
bolagets nätverk - i alla delägda bolag.
Målsättningen anges närmare i regeringens proposition ”Staten som huvudman för bolag med
verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret
m.m.” (prop. 2008/09:95; bet 2008/09:FiU19; rskr. 2008/09:144).

Väsentliga händelser under året
Fouriertransform inledde sin verksamhet under året, efter det att en ny styrelse utsågs vid extra
bolagsstämma den 29 april 2009.
Under 2009 var Hans Golteus tillförordnad verkställande direktör i Fouriertransform. Under
fjärde kvartalet 2009 undertecknades ett avtal med den nye verkställande direktören Per
Nordberg, som tillträdde sin befattning på heltid den 1 januari 2010. Sedan oktober 2009 har
dock Per Nordberg stått till styrelsens förfogande.
I slutet av året fattade styrelsen beslut om en ny finanspolicy i syfte att nå god avkastning på
likvida medel, men med låg risk. Finanspolicyn innebär att bolagets likvida medel placeras i två
portföljer, en kapitalmarknadsportfölj och en penningmarknadsportfölj. Kapitalmarknadsportföljen uppgår till cirka 2,5 miljarder kronor med en duration på cirka två år.
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Penningmarknadsportföljen uppgår till cirka 500 miljoner kronor med en kort duration som
understiger ett år.
Den första investeringen genomfördes i oktober 2009 då Fouriertransform gick in som ägare i
Powercell Sweden AB, med en investering i två trancher på sammanlagt 60 miljoner kronor.
Powercell Sweden AB utvecklar och marknadsför avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska applikationer. Företaget är under uppbyggnad och
beräknas med 100 anställda bli norra Europas största bränslecellsföretag inom de kommande
tre åren.

Personal
Förutom Per Nordberg hade bolaget inga anställda under 2009.

EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG1)
Resultat efter skatt, Mkr

2008/09
8,3

Balansomslutning, Mkr

3 015,5

Likvida medel och placeringar, Mkr

2 964,5

Periodens kassaflöde, Mkr

2 966,5

Eget kapital, Mkr

3 008,3

Antal anställda
Soliditet, %

1
99,8

1) nyckeltalsdefinitioner framgår av inledningen till Noter till årsredovisningen.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Nya investeringar
I januari 2010 förvärvades aktier och konvertibler for 10,5 miljoner euro i Norstel AB i
Norrköping, ett företag som utvecklar kraftelektronik. Fouriertransform blir därmed största
enskilda ägare i bolaget. Investeringen sker genom en riktad nyemission av aktier och konvertibler. Ägare sedan tidigare är riskkapitalfonder knutna till Eqvitec, Creandum och Northzone
samt Sjätte AP-fonden. Norstel har potential att bli en av världens ledande leverantörer av SiCwafers, som är en betydelsefull industrikomponent för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybrid- och elfordon.
I februari 2010 investerades 40 miljoner kronor i NovaCast Technologies AB. Företaget utvecklar och marknadsför förädlat gjutgods för verktyg till karosskomponenter samt programvaror för
bland annat processkontroll. NovaCast är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap lista.
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Fouriertransform blir genom investeringen delägare till 33 procent av kapitalet och 24 procent
av rösterna, och är därmed den största enskilda aktieägaren i bolaget.
I februari 2010 förvärvade Fouriertransform 37 procent av aktierna i Halmstadföretaget
FlexProp AB som utvecklar och säljer fixturer och gripdon i kompositmaterial till
fordonsindustrin. Investeringen var på 10 miljoner kronor och skedde genom en riktad
nyemission.
I februari 2010 investerade Fouriertransform 40 miljoner kronor genom en riktad nyemission i
Effpower AB. Effpower bildades 1999 för att utveckla en uppfinning inom bipolär batteriteknik
och ägs av bland andra Volvo Technology Transfer och Industrifonden.
Personal
Under första kvartalet 2010 har sju medarbetare rekryterats med särskild kompetens inom
fordonsindustrin och venture capitalbranschen.
Bolaget har ställt i ordning nya lokaler i Stockholm och Göteborg med beräknad inflyttning i
mars 2010.

Omvärld och framtidsutsikter
2008 och 2009 års finanskris och djupa lågkonjunktur blottlade även en global överetablering i
fordonsindustrin som fick många länders regeringar och EU att agera. I Sverige tog regeringen
beslut om en rad insatser för fordonsindustrin och ett av dessa initiativ resulterade i bildandet av
Fouriertransform. Bakom beslutet låg bedömningen att den pågående strukturomvandlingen i
fordonsindustrin inte bara var relaterad till lågkonjunkturen utan även till en växande efterfrågan
i marknaden på mer klimatanpassade fordon. Denna efterfrågan har gjort det mycket angeläget
att utveckla nya lösningar och produkter, både inom miljö och säkerhet.
Det svenska fordonsklustret är unikt i sin bredd som tillverkare av både tunga och lätta fordon,
med ett brett forsknings- och utvecklingsarbete och en styrka som globala konkurrenskraftiga
underleverantörer. Förmågan att utveckla och producera nya, miljöanpassade produkter med
högt kunskapsinnehåll är av avgörande betydelse för deras fortsatta konkurrensförmåga på den
internationella marknaden.
Under det gångna året har Fouriertransform tagit emot ett flertal investeringsförfrågningar och
ett 40-tal sådana förfrågningar analyserades. Vid årsskiftet var ett 20-tal förfrågningar under
beredning. Bedömningen är att när verksamheten är i full drift är en investeringstakt om
1-2 projekt i månaden fullt möjlig.
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Ekonomisk utveckling
Resultat
Periodens resultat efter skatt 2009 uppgick till 8,3 Mkr. Resultatet hänför sig främst till ränteintäkter på 20,9 Mkr. Kostnaderna avser projekt- och konsulttjänster.
Kassaflöde
Det totala kassaflödet inklusive investeringar uppgick till 2 966 Mkr efter erhållen nyemission om
3 Mdkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2 965 Mkr vid årets slut.
Eget kapital
Den 31 december 2009 uppgick Fouriertransforms eget kapital till 3 008,4 Mkr, varav årets vinst
utgjorde 8,3 Mkr. Antal aktier uppgick till 3 000 100 000.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Affärsmässiga risker
För att Fouriertransform ska kunna fullfölja sitt uppdrag, att på kommersiella grunder investera i
projekt eller företag som stärker det svenska fordonsklustret, är det avgörande att investeringar
görs i unika projekt eller företag som bidrar till att stärka svensk fordonsindustrins internationella
konkurrenskraft. Fouriertransform har därför utarbetat en metodisk urvalsprocess för
identifiering av lämpliga investeringsobjekt, effektiv inhämtning av potentiella investeringsobjekt
och en snabb analys av hur objektet passar in i Fouriertransforms investeringsstrategi.
Avgörande är objektets innovationshöjd och kommersiella potential.
Fordonsindustrin befinner sig i en kraftig konjunkturnedgång och en återhämtning kan dröja. En
fortsatt svag marknad kan innebära ytterligare volymnedgångar, vilket påverkar våra
investeringar negativt. Fouriertransform har därför målmedvetet anställt medarbetare med hög
kompetens om fordonsindustrins funktionssätt och risker.
Finansiella risker
Fouriertransforms finansiella risk består i att bolaget ska kunna möta sina investeringsåtaganden samtidigt som en god avkastning erhålles på ej investerat kapital. Bolagets
finanspolicy omfattar riktlinjer, mål och ramar för att hantera detta. Finanspolicyn fastställs av
styrelsen som beslutar om förändringar när så är påkallat. VD ansvarar för att den löpande
medelsförvaltningen sker i enlighet med policyn. För att bolaget vid alla tillfällen ska ha en god
betalningsberedskap för investeringsverksamheten delas förvaltningen upp i en kortsiktigt
placerad likviditetsförvaltning och en kapitalförvaltning på något längre sikt. Medlen i
likviditetsförvaltningen uppgår till cirka 300–500 Mkr vid varje kvartals ingång och får enligt
finanspolicyn placeras i konto hos svensk bank, räntebärande värdepapper samt penningmarknadsfond. Medlen i kapitalförvaltningen får placeras i räntebärande värdepapper, svenska
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aktier samt hedgefonder, varav normalportföljen består av 90 procent räntebärande
värdepapper och 10 procent svenska aktier.

Förslag till disposition av vinst
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas utan vinsten i sin helhet balanseras i
ny räkning.
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:
Årets vinst

KR
8 256 088
8 256 088

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs

8 256 088
8 256 088
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING, TKR

NOT

2008-12-04–
2009-12-31

1
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

-5 181

Personalkostnader

3

-3 508

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-2

Summa rörelsens kostnader

-8 691

Rörelseresultat

-8 691

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-5

Summa resultat från finansiella poster

20 910

Resultat efter finansiella poster

12 219

Skatt på årets resultat

-3 963

ÅRETS VINST
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20 915

8 256

Balansräkning
BALANSRÄKNING, TKR
TILLGÅNGAR

NOT

2009-12-31

1

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

32

7

43 945

Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag
Summa anläggningstillgångar

43 977

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 969

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank

2 555 778
408 789

Summa omsättningstillgångar

2 971 536

SUMMA TILLGÅNGAR

3 015 513

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

Eget kapital

9

Bundet eget kapital
Aktiekapital

3 000 100

Fritt eget kapital
Årets vinst
Summa eget kapital

8 256
3 008 356

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 002

Aktuella skatteskulder

3 963

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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158
2 034
7 157
3 015 513

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS, TKR

2008-12-04–2009-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

-8 691

Avskrivningar

2

Erhållen ränta

19 612

Erlagd ränta

-5

Kassaflöde efter finansiella poster

10 918

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-3 737

Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 002
2 192
10 375

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-33

Investeringar i portföljbolag

-43 945

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-43 978

Finansieringsverksamheten
Nyemission

3 000 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 000 100

Årets kassaflöde

2 966 497

Annan ökning/minskning av bokförda värdet
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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-1 930
2 964 567

Noter till årsredovisning
Beloppen nedan redovisas i Tkr, där inget annat anges. Eftersom bolaget bildades i december
2008 och första månaden ingår i räkenskapsåret 2009 finns det nedan inga jämförelseposter.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet = Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande
till balansomslutningen.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med
utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern
rapportering för företag med statligt ägande.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas:
ANTAL ÅR
Inventarier

5

Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde
samt utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Har en finansiell anläggningstillgång på
balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde
om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Kortfristiga placeringar
Obligationer värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Kortfristiga innehav av aktie- och räntefonder redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och
marknadsvärde på balansdagen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Not 2

Ersättning till revisorerna

REVISION
Deloitte AB

49

Riksrevisionen

46

Summa

95

Revisorer och revisionsföretag har under 2009 erhållit ersättningar för arbete med revision,
rådgivning och revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.

Not 3

Löner, ersättningar och andra förmåner

Inledning
Fouriertransform är ett nybildat statligt bolag som följer de statliga riktlinjerna för ersättningar.
Fouriertransforms ersättningspolicy
Den totala ersättningen till Fouriertransforms ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl
avvägd och på en sådan nivå att det främjar bolaget och därmed dess ägare. Samtidigt ska den
uppmuntra befattningshavarna samt initialt stödja det merarbete som ett nystartat bolag
innebär. Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig utan att för
den skull vara löneledande, vilket säkerställs genom att Fouriertransform kontinuerligt inhämtar
marknadslöneinformation.
Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna i Fouriertransform baseras därför på:
en konkurrenskraftig fast grundlön,
marknadsmässiga förmåner som fri bil och friskvård, och
marknadsmässig avsättning till pensioner som kan uppgå till högst 30 procent av grundlön.
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Ersättning till verkställande direktören
Per Nordberg, bolagets verkställande direktör från 1 januari 2010, har stått till styrelsens förfogande sedan oktober 2009. Ersättningen för det arbete som utfördes 2009 redovisas nedan.
Inga övriga ledande befattningshavare eller andra anställda avlönades under 2009.
Ersättningen till verkställande direktören utgörs av en fast grundlön, tjänstebil och pension.
Pensionsförmånen är avgiftsbestämd och omfattar 30 procent av den fasta grundlönen.
Ersättningen till den tidigare tillförordnade verkställande direktören bestämdes via ett konsultavtal och redovisas därför inte som personalkostnader. Arvodets totala belopp redovisas dock i
tabellen nedan.

VD, Per Nordberg
Tf VD, Hans Golteus
Summa

Fast
grundlön

Förmån

Pensionskostnad

Arvode

Totalt

434

-

112

-

546

-

-

-

1 826

1 826

434

-

112

1 826

2 372

Uppsägning och avgångsvederlag
Verkställande direktören kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Om
anställningen upphör på Fouriertransforms initiativ har verkställande direktören utöver en uppsägningstid om sex månader rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar arton månadslöner av
den fasta grundlönen. Om verkställande direktören påbörjar ny anställning under uppsägningsoch avgångsvederlagstiden ska ersättningen från Fouriertransform reduceras med det belopp
som motsvarar den nya inkomsten.
Ersättning till styrelsen
Ersättningen till styrelsens ledamöter för 2009 består av styrelsearvode och beslöts på extra
bolagsstämma. Styrelsen består av sju ledamöter, varav tre kvinnor och fyra män.
Då bolaget initialt inte har haft kontor och personal har det av ordföranden delägda bolaget Four
Seasons Venture Capital AB, ställt kontorslokaler och administrativ personal till förfogande.
Ersättning härför har debiterats med 41 Tkr för perioden april-december 2009. I avsaknad av
företagsledning har, förutom styrelsearvode, styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson via
TA Associates AB även fått ersättning för operativa konsulttjänster utförda åt Fouriertransform
under 2009 om 200 Tkr.
Styrelsen har beslutat att inte ha ett speciellt ersättningsutskott eller revisionsutskott utan
frågorna behandlas i sin helhet av styrelsen.
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STYRELSEARVODE PER LEDAMOT 2009
Lars-Olof Gustavsson, ordförande

300

Cecilia Schelin Seidegård

150

Hasse Johansson

150

Karin Kronstam

150

Lars-Göran Moberg

150

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,

150

Lars Erik Fredriksson

150

Summa ersättningar till styrelsen

1 200

LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER
Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till verkställande direktören

1 200
434
1 634

Sociala avgifter enligt lag och avtal

445

Pensionskostnader för verkställande direktören

112

TOTALT

2 191

Härutöver har konsultarvode enligt avtal utgått till:
Tillförordnad VD, HGL Consulting AB
Styrelseordförande, TA Associates AB
Four Seasons Venture Capital AB

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

1 826
200
41

ANTAL

Män

1

TOTALT

1

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
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Män

1

TOTALT

1

Not 4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avseende banktillgodohavanden
Ränteintäkter avseende obligationer

7 373

Realisationsresultat vid försäljningar övriga kortfristiga placeringar

4 920

Nedskrivning räntefonder

-1 930

SUMMA

20 915

Not 5

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande

5

SUMMA

5

Not 6

Inventarier

Inköp

34

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34

- Avskrivningar

-2

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

32

Not 7

Investeringar i portföljbolag

Powercell Sweden AB
Kostnader direkt hänförliga till förvärvet

16 (25)

10 552

43 333
612

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

43 945

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE, TOTALT

43 945

Not 8

Kortfristiga placeringar
BOKFÖRT VÄRDE

MARKNADSVÄRDE

Obligationer

497 450

497 495

Summa Obligationer

497 450

497 495

Aktiefonder

164 189

164 480

Summa Aktiefonder

164 189

164 480

1 896 069

1 894 139

-1 930

-

Summa Räntefonder

1 894 139

1 894 139

SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2 555 778

2 556 114

Räntefonder
Nedskrivning räntefonder

Not 9

Förändring av eget kapital

Bolagets bildande 2008-12-04
Nyemission
Årets vinst
EGET KAPITAL 2009-12-31

Antalet aktier uppgår till 3 000 100 000.
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AKTIEKAPITAL

FRITT EGET
KAPITAL

SUMMA
EGET KAPITAL

100

-

100

3 000 000

-

3 000 000

-

8 256

8 256

3 000 100

8 256

3 008 356

Bolagsstyrningsrapport
Fouriertransform AB är ett svenskt aktiebolag som är helägt av svenska staten. Ägarrollen
utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att
den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga.
Bolagsstyrningen i Fouriertransform utgår från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som är
en del i regeringens ramverk för ägarförvaltningen, liksom aktiebolagslagen och annan relevant
lagstiftning som rör publika bolag.
För de helägda statliga företagen tillämpas egna principer, som ersätter Kodens, när det gäller
beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Extra bolagsstämma 2009
Extra bolagsstämma hölls den 29 april 2009 i Stockholm.
Beslut
Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet: Lars Erik Fredriksson, Jenny Lahrin, Fredrik
Ahlén och Per Östensson.
Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Sex av dessa
nyvaldes: Lars-Olof Gustavsson, Cecilia Schelin Seidegård, Hasse Johansson, Karin
Kronstam, Lars-Göran Moberg och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Lars Erik Fredriksson
omvaldes. Lars-Olof Gustavsson valdes till styrelsens ordförande.
Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor per år, varav arvode till
styrelsens ordförande uppgår till 300 000 kronor och till övriga ledamöter till 150 000 kronor
per år. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Nomineringsprocessen
Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp har analyserat kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet
och rekryteringsarbetet har genomförts på basis av den analysen. Urvalet av ledamöter kommer
från en bred rekryteringsbas för att kunna uppnå balans när det gäller kompetens, bakgrund,
ålder och kön.

Styrelsen
Styrelsen i Fouriertransform ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har 2009 bestått av sju stämmovalda ledamöter. Regeringen
anser att det är viktigt att särskilja styrelsens och verkställande direktörens roller och därför ska
inte verkställande direktören vara ledamot i styrelsen i statliga företag.
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Styrelsens ledamöter
Ledamot

Andra styrelseuppdrag eller annan tjänst

Närvaro vid styrelsens
161) möten under 2009

Lars-Olof Gustavsson,
ordförande

– Four Seasons Venture Capital AB (ordf.)
– Siem Capital AB
– Industrifonden
– SJ AB
– TA Associates AB
– Mikroponent Intressenter AB
– DataRespons ASA

9 (9)

Cecilia Schelin Seidegård

– KTH (ordf.)
– Systembolaget AB (ordf.)
– Qlucore AB (ordf.)
– SNS
– AB Previa
– Landshövding/Gotland

9 (9)

Hasse Johansson

– Fd Chef FoU Scania AB
– Lindholmen Science Park Aktiebolag (ordf.)
– Norstel AB (ordf.)
– Electrolux AB
– C-Garden AB

8 (9)

Karin Kronstam

–
–
–
–
–

8 (9)

Lars-Göran Moberg

– Fd VD Volvo Powertrain,
– Haldex AB (ordf.)
– Deutz AG (ordf.)
– Volvo Aero AB
– Cross Country System AB
– Cross Co Investment AB

8 (9)

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

– Stiftelsen för strategisk forskning (ordf.)
– Sintercast AB (ordf.)
– Ruter Dam (ordf.)
– Stockholm Environment Institute
– Castellum AB
– e-man AB
– Tällberg Foundation AB
– Kongsberg Automotive
– Svenska Rymdaktiebolaget

9 (9)

Lars Erik Fredriksson

– Departementssekreterare,
Näringsdepartementet
– Sundsvalls Mätcenter AB (ordf.)
– RISE Research Institutes of Sweden Holding
AB (fr o m april 2010)

1)

Svolder AB (ordf.)
Arbetslivsresurs AR AB (ordf.)
Rabbalshede Kraft AB
Praktikertjänst AB
MPT Intressenter AB

16 (16)

Förutom Lars Erik Fredriksson valdes ovanstående ledamöter in i Fouriertransforms styrelse den 29 april
2009. Därefter hölls 9 styrelsemöte.
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Oberoende
Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Förutom Lars Erik
Fredriksson, som är anställd på Näringsdepartementet och Cecilia Schelin Seidegård som är
landshövding på Gotland, är alla ledamöter även oberoende i förhållande till aktieägaren.
Styrelsens arbete
Det första verksamhetsåret har styrelsen haft fler möten än vad som är brukligt, eftersom
bolaget befunnit sig i ett uppbyggnadsskede. Sammanlagt har 16 möten hållits, varav 9 möten
hållits sedan den nya styrelsen valdes på extra bolagsstämma den 29 april. För ledamöternas
närvaro se tabellen ovan.
Vid beslut rörande investering i bolag där ledamot kan bedömas ha intressekonflikt, har ledamot
inte deltagit i vare sig behandling av eller beslut om ärendet, vilket framgår av bolagets
styrelseprotokoll.
Styrelsen har under året bland annat preciserat bolagets investeringspolicy, antagit finanspolicy
och informationspolicy, beslutat om investeringar samt rekryterat ny verkställande direktör.
Styrelsen har även initierat ett samarbete med bolagets franska motsvarighet FMEA (Fonds de
modernisation des équipementiers automobiles). FMEA är ett riskkapitalbolag som samägs av
franska staten, Renault och Peugeot Citroën.
Utskott
Styrelsen i Fouriertransform har beslutat att inte inrätta några utskott utan att styrelsen i sin
helhet bereder de frågor som annars delegeras till utskott.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson ansvarar för att utvärdering av styrelsens arbete
sker. Styrelsens ordförande har beslutat att en årlig utvärdering ska genomföras av styrelsens
arbete där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer som styrelsematerial,
sina egna och övriga ledamöters insatser liksom uppdragets omfattning. Styrelsens arbete
startade i april 2009 och utvärdering för 2009 kommer att genomföras med hjälp av en extern
konsult före årsstämman 20 april 2010.
För ersättning till styrelsens ledamöter se not 3 i Fouriertransforms årsredovisning 2009.

Revisorer
Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende granska styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av
revisorer ligger alltid på ägaren och beslutas av årsstämman.
Auktoriserade revisorn Hans Andersson, Deloitte AB, är vald till revisor.
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Filip Cassel är av Riksrevisionen förordnad revisor.

Ledning
Verkställande direktören tillsätts av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av
bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt.
Under 2009 var Hans Golteus tillförordnad VD i Fouriertransform. Den tillförordnade VDn och
styrelsens ordförande har haft ett nära samarbete under året. Rekrytering av en ny ledningsgrupp initierades och under fjärde kvartalet undertecknades ett avtal med den nye VDn Per
Nordberg som tillträdde sin befattning på heltid 1 januari 2010.
Per Nordberg, född 1956, är civilekonom och kom närmast från befattningen som vice VD och
CFO, Sandvik AB 2004–2009. Tidigare uppdrag har varit: CFO, OMX 2002–2004, Group
Treasurer, Astra Zeneca Plc 1999–2002 och Astra AB 1995–1999, ledande ekonombefattningar
inom Atlas Copco 1981–1994.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll
Fouriertransforms finansiella rapportering följer Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i
Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för
företag med statligt ägande.
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Fouriertransform har valt att inte inrätta något revisionsutskott utan frågor som rör finansiell
rapportering och intern kontroll bereds av styrelsen i sin helhet. Verkställande direktören är inte
ledamot i styrelsen.
Styrelsens ambition är att säkerställa en intern kontroll på hög nivå. Det innefattar rutiner för:
Kontrollstruktur
Kontrollmiljö
Riskbedömning
Kontrollaktiviteter
Information och kommunikation
Uppföljning
Ansvarig i företaget för att styrelsens riktlinjer följs och följs upp är VD.
Styrelsen kommer att minst en gång per år träffa bolagets revisor utan närvaro av verkställande
direktören eller någon annan person från bolagsledningen.
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