Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

Den nuvarande svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”)
trädde i kraft den 1 december 2016. Kodens regler utgör ett
tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen
om Bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning.
Koden är baserad på principen om att ”följa eller förklara”.
Enligt denna princip kan ett bolag välja om bolaget vill följa
en paragraf i Koden eller välja att redogöra varför bolaget
valt att inte följa den.

TILLÄMPNING AV KODEN FÖR
BOLAGSSTYRNING

Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) är ett aktiebolag
(en s.k. exempted company) bildat i enlighet med den
bermudiska aktiebolagslagen (Bermuda Companies Act
1981). Då Bolagets depåbevis är noterade på en reglerad
svensk marknad tillämpar Bolaget Koden. Bolaget tilllämpar Koden fullt ut, i den utsträckning den är förenlig med den bermudiska aktiebolagslagen, eller redogör,
där så är tillämpligt, för avvikelser från den. För närvarande avviker Bolaget från Koden i så måtto att Bolaget
saknar internrevisionsfunktion och att styrelsen inte
utsett någon revisionskommitté, vilket förklaras nedan.
Huvudprinciperna för bolagsstyrning inom Bolaget
beskrivs nedan.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Bolaget
där samtliga aktieägare har rätt att delta personligen eller
genom ombud. Bolagets årsstämma hålls på svenska i
Stockholm en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Årsstämmans uppgift är att redovisa det
ekonomiska resultatet och att fatta beslut i bolagsärenden, däribland utdelning och ändringar i bolagsordningen.
Årsstämman utser även styrelseledamöter och revisorer samt fastställer styrelsens och revisorernas arvoden.
Årsstämman 2017 avhölls den 16 maj 2017.

Större aktieägare

Den största aktieägaren – och den enda aktieägaren
med ett ägande motsvarande mer än 10 procent av aktierna i Bolaget – är Ruane, Cunniﬀ & Goldfarb (”Ruane
Cunniﬀ”), vars aktieägande per balansdagen den
31 december 2017 uppgick till 13 585 125 depåbevis,
motsvarande totalt 16,1 procent av utestående aktier i
Bolaget. Näststörsta ägare är Swedbank Robur fonder,

med 8 250 718 depåbevis, vilket motsvarar totalt 9,8 procent av aktierna i Bolaget.

Valberedning

Till årsstämman har aktieägare i Bolaget rätt att nominera styrelseledamöter och revisorer.
Vid Bolagets årsstämma 2017 beslutades att inrätta
en valberedning bestående av representanter för de tre
största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen
i augusti 2017. Valberedningen för årsstämman 2018
består av följande medlemmar: Jake Hennemuth, företrädare för Ruane, Cunniﬀ & Goldfarb, Evert Carlsson,
företrädare för Swedbank Robur fonder, och Jonathan
Green, företrädare för Luxor Capital. Vid valberedningens första möte valdes Evert Carlsson till valberedningens ordförande. Valberedningens uppgift är att förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2018:
(i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande, (iv) arvode
till styrelseledamöterna, (v) val av revisorer och ersättning till bolagets revisorer, samt (vi) förslag till nomineringsprocessen inför årsstämman 2019.
Valberedningen styrs vid utformningen av sitt förslag
till styrelseledamöter vid årsstämman av Kodens kapitel
4, som innehåller bestämmelser om mångsidighet och
bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas
kompetens, erfarenhet och bakgrund, en jämn könsfördelning samt styrelseledamöternas självständighet i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Utnämning av och ersättning till styrelse och
revisorer

Regler om tillsättande och avsättning av styrelseledamöter återfinns i avsnitt 4.1.1 till 4.1.3 i Bolagets s.k. ByeLaws, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Enligt
dessa Bye-Laws skall styrelsen bestå av icke färre än 3 och
icke fler än 15 ledamöter och inga suppleanter skall utses.
Styrelsen tillsätts årligen vid årsstämman för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöter kan avsättas i förtid på egen begäran hos styrelsen eller av bolagsstämman. Därutöver kan en styrelseledamots mandattid
bringas att upphöra i förtid av styrelsen i följande fall: (i)
om ledamoten förklaras omyndig eller är att betrakta som
patient enligt bestämmelse i någon tillämplig lag avseende
mental hälsa, (ii) om han är insolvent eller på obestånd,
eller (iii) om han är förhindrad enligt lag från att vara
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styrelseledamot. Där en styrelseledamots mandatperiod
avslutats i förtid skall övriga styrelseledamöter vidta steg
för att en ny styrelseledamot utses av bolagsstämman för
återstoden av mandatperioden. Sådan tillsättning kan
dock få bistå till nästa årsstämma då nya styrelseledamöter skall väljas förutsatt att kvarstående styresledamöter
är beslutsföra och att återstående antal styrelseledamöter
inte understiger föreskrivet minimiantal.
Revisorer utses av årsstämman för en period av ett år.

Styrelsen 2017

Vid årsstämman 2017 beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Josh Blachman,
Per Brilioth, Victoria Grace, Lars O Grönstedt, Ylva
Lindquist och Keith Richman till styrelseledamöter, med
Lars O Grönstedt som styrelsens ordförande. Samtliga
styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget
och dess ledning med undantag av Per Brilioth, som är
Bolagets verkställande direktör. Alla är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
För ytterligare uppgifter om styrelsens ledamöter,
se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och
revisorer”.
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder fysiskt minst tre gånger per år
och mer frekvent vid behov. Dessutom genomförs möten
över telefon när så anses nödvändigt, och ibland genom
beslut per capsulam. Verkställande direktören har dessutom regelbundna kontakter med styrelsens ordförande
och de övriga styrelseledamöterna.
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktör
Styrelsens ordförande genomför årligen en utvärdering
av styrelsen genom att distribuera självutvärderingsformulär och genomföra individuella intervjuer med styrelseledamöterna om hur de olika styrelsefunktionerna
fungerar, var styrelsearbetet kan förbättras eller om det
saknas nödvändig kompentens. Styrelsens ordförande
sammanställer resultatet av utvärderingen och presenterar detta och eventuella förbättringsområden för valberedningen under året.
Styrelsen utvärderar den verkställande direktörens
arbete vid ett av de tre fysiska mötena utan ledningsgruppens närvaro. I samband med dessa diskuteras
också ledningsgruppens prestation.

Styrelsens arbete och arbetsordning
Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor som rör
Koncernen vilket inkluderar att förbereda och utfärda
investeringsrekommendationer till styrelsen i dotterbolaget. Styrelsens uppgift är organisation och ledning
av företaget, vilket bland annat innefattar att:
• besluta om verksamhetens inriktning och företagets
riktlinjer;
• ombesörja kapitaltillförsel;
• utse och regelbundet utvärdera verkställande direktörens och företagsledningens arbete;
• godkänna rapporteringsanvisningar för företagsledningen;
• säkerställa att företagets externa kommunikation är
öppen, saklig och relevant för målgrupperna;
• säkerställa att det finns eﬀektiva uppföljnings- och
kontrollsystem för företagets verksamhet och finansiella ställning gentemot uppställda mål; och
• följa upp och bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar, börsregler och vederbörlig praxis på värdepappersmarknaden.
• Då det inte utsetts något revisionsutskott är det styrelsen i dess helhet som ansvarar för att granska Bolagets
finansiella rapportering, inklusive de fyra kvartalsrapporterna och årsredovisningen, samt för att hantera
centrala redovisningsfrågor, inklusive:
2 intern kontroll och tillämpning av relevanta redovisningsprinciper och lagar.
2 oklarheter avseende redovisade belopp, förändringar
i uppskattningar och värderingar.
2 materiella händelser efter rapportperioden.
2 förslag till hantering av konstaterade felaktigheter.
2 diskutera övriga frågor som kan påverka kvaliteten
på Bolagets rapportering.
• Styrelsen ska löpande (minst en gång per år) träﬀa
Bolagets revisorer för att hålla sig informerade om
revisionens riktning och omfattning. Styrelsen och
revisorerna skall också diskutera koordinationen mellan intern kontroll och extern revision samt revisorernas syn på potentiella risker för kvaliteten på Bolagets
rapportering.
• Styrelsen skall årligen i samband med slutet på räkenskapsåret utvärdera revisorernas arbete och informera
valberedningen om resultatet av granskningen så att
de kan ta hänsyn till det när de föreslår revisorer för
årsstämman.
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• Styrelsen skall vidare vara valberedningen behjälplig i
samband med nominering av revisorer och arvode till
revisorerna.
Styrelsekommittéer
Givet den betydande roll värderingen av onoterade
innehav utgör i Bolagets redovisning har styrelsen hittills bestämt att alla styrelsemedlemmar ska hållas
informerade om och delta i Bolaget rapportering. Av
denna anledning har styrelsen inte skapat något särskilt
revisionsutskott. Styrelsen har inte heller några andra
utskott.

Ledning

Verkställande direktören, som är medlem i både styrelsen och ledningsgruppen, förbereder och utfärdar
investeringsrekommendationer tillsammans med övriga
styrelseledamöter. För en närmare presentation av den
nuvarande företagsledningen, se avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisorer”.
Ledningsgrupp 2017
Per Brilioth: verkställande direktör
Nadja Borisova: ekonomichef
Anders F. Börjesson: chefsjurist
En närmare presentation av ledningsgruppen återfinns
på sidan 53 i 2017 års årsredovisning.

Investor Relations

Bolagets investor relations hanteras av Björn von Sivers.

Ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare

Ersättning till Bolagets styrelse
Vid årsstämman 2017 beslutades att styrelsearvodet
skulle uppgå till sammanlagt 349 TUSD, med 133 TUSD
till styrelsens ordförande och 54 TUSD till var och en av
de övriga styrelseledamöterna som inte var anställda i
Bolaget.
Ersättning till ledande befattningshavare
Gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid extrastämma den 18 maj 2007
och bekräftades senast vid årsstämman den 16 maj 2017,
med följande lydelse:
”Ersättningen till den verkställande direktören samt
andra personer i Bolagets ledning skall utgöras av fast lön,
eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.
Med andra personer i Bolagets ledning avses medlemmar
av koncernledningen, för närvarande två personer utöver
verkställande direktören. Den sammanlagda ersättningen
skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast
lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall i första hand hanteras inom ramen för bolagets optionsplan och i de fall annan rörlig ersättning kan
utgå skall denna vara förenad med en marknadsmässig
övre gräns och specificerade resultatmål för Bolaget och/
eller befattningshavaren. Uppsägningstiden skall vara tre
till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från Bolagets sida skall summan av
uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag

Sammansättning av styrelsen som valdes den 16 maj 2017, inklusive mötesnärvaro
Namn

Invald i
styrelsen

Position

Förhållande
till Bolaget

Lars O Grönstedt
Josh Blachman
Per Brilioth
Victoria Grace
Ylva Lindquist
Keith Richman
Antal styrelsemöten

2010
2013
2007
2015
2015
2013

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Oberoende
Oberoende
Bolagsledning
Oberoende
Oberoende
Oberoende

Närvaro
styrelsemöten

100%
100%
100%
100%
100%
100%
12

Styrelsearvode,
TUSD ¹

133
54
–
54
54
54
349

1. Tabellen visar ersättning i enlighet med beslut av årsstämman 2017 den 16 maj. Före detta datum var ersättningen 130 TUSD till ordförande
och 53 TUSD till ordinarie styrelsemedlemmar som inte är anställda av bolaget.
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utgår maximalt vara 12 månader. Pensionsförmåner
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller
en kombination därav, med individuell pensionsålder.
Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställningstid. Styrelsen
skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.”
År 2017 avvek styrelsen liksom under tidigare år från
dessa ersättningar såtillvida att den rörliga ersättningen
till ledningen inte baserades på ”specificerade resultatmål för Bolaget och/eller befattningshavaren”, vilket
riktlinjerna förespråkade. Detta ansågs motiverat med
hänvisning särskilt till den lyckosamma avyttringen
av Zameen på 2,4x, utdelning från Avito, delförsäljning
av Gett samt slutlig köpeskilling från försäljningen av
Quandoo.
I sitt förslag till årsstämman 2018 föreslår styrelsen att riktlinjerna uppdateras för att spegla styrelsens
upparbetade praxis i frågan samt att rätta vissa tidigare
bestämmelser som blivit obsoleta, t.ex. hänvisningar till
en optionsplan, vilken sedermera ersatts av ett långsiktigt incitamentsprogram. De föreslagna principerna är
som följer:
”Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare: Ersättningen till den verkställande
direktören samt andra personer i Bolagets ledning skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pension. Med andra personer i Bolagets
ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande två personer utöver verkställande direktören.
Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar
och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall i första
hand hanteras inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram och i de fall annan rörlig ersättning kan
utgå skall denna vara förenad med milstolpar i Bolagets
och/eller dess portföljbolags utveckling, t.ex. särskilt
framgångsrika investeringar, avyttringar eller liknande
händelser.
Uppsägningstiden skall vara tre till sex månader vid
uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida skall summan av uppsägningstid
och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt
vara 12 månader.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med
individuell pensionsålder.
Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.”
Under 2017 erhöll verkställande direktören en fast
årslön om motsvarande cirka 478 TUSD och en ex
gratie-ersättning om 515 TUSD. Verkställande direktören har en pensionsplan baserad på svensk marknadspraxis, vilket redovisas som avgiftsbestämd plan i
enlighet med IAS 19. Pensionspremien beräknas på basis
av verkställande direktörens grundlön. Verkställande
direktören har rätt till tolv månaders full lön i händelse
av uppsägning från Bolagets sida. Skulle han själv välja
att avgå är uppsägningstiden sex månader.
Den sammanlagda fasta årslönen till övriga i ledningsgruppen uppgick till cirka 381 TUSD. Under 2016 erhöll
medlemmar i ledningsgruppen ex gratie-ersättning om
totalt 154 TUSD. De övriga i ledningsgruppen har ett
pensionsprogram baserat på svensk marknadspraxis,
vilket redovisas som avgiftsbestämd plan i enlighet med
IAS 19. De övriga i ledningsgruppen har en ömsesidig
uppsägningstid om tre månader.
I beslutet om ex gratie-ersättning till verkställande
direktör och ledningsgrupp utnyttjade styrelsen sin rätt
att avvika från ovan beskrivna riktlinjer i så måtto att
ersättningen inte baserades på förhand specificerade
resultatmål. Avvikelsen motiverades av framgångsrika
avyttringar av portföljbolag under 2016.

Återköpsbemyndigande

Till skillnad från svensk rätt, som kräver bemyndigande
från bolagsstämma för återköp av egna aktier, innehåller
varken bermudisk rätt eller bolagets Bye-Laws några
begränsningar i rätten att återköpa egna aktier. Den 16
maj 2016 meddelade Vostok New Ventures att Bolagets
styrelse beslutat ge mandat till ledningen att återköpa
upp till 10 procent av de vid tiden för beslutet utestående depåbevisen i Bolaget. Styrelsen beslutade den 11
augusti 2017 om ett förnyat mandat om ytterligare upp
till 10 procent av depåbevisen. Under 2017 återköpte
Vostok New Ventures totalt 1 105 952 depåbevis enligt
mandaten från 2016 och 2017. De återköpta depåbevisen
och de underliggande aktierna innehas av Bolaget och
kan användas för att infria framtida skyldigheter gentemot deltagare I Bolagets långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (se nedan).
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Incitamentsprogram

Incitamentsprogram avseende Bolaget
Ett aktiebaserat incitamentsprogram antogs vid årsstämman den 5 maj 2010. Programmet beskrivs i detalj
i not 23. Sammanlagt 100 000 optioner utfärdade under
det aktiebaserade incitamentsprogrammet 2010 var utestående per den 31 december 2017.
Incitamentsprogram avseende Bolagets portföljbolag
Vid en extra bolagsstämma den 29 augusti 2007
antogs ett incitamentsprogram enligt vilket Bolaget kan
utställa och överlåta köpoptioner till ledande befattningshavare och andra anställda i samband med investeringar i icke-noterade portföljbolag för att därigenom
möjliggöra för anställda att ta del av en framtida värdeutveckling. Genom att möjliggöra för Bolagets anställda att
förvärva optioner på aktier i portföljbolag skapas möjligheter för Bolagets anställda att delta i en framtida värdetillväxt på liknande sätt som gäller för personer som är
verksamma inom s.k. private equity-företag. Optionerna
skall innebära en rätt att från Koncernbolag förvärva
aktier i portföljbolaget för ett visst lösenpris uppgående
till 110–150 procent av marknadsvärdet på portföljbolagets aktie vid tidpunkten för förvärvet av optionerna.
Optionernas löptid skall vara högst fem år. Bolaget skall
vidare ha rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om innehavarens anställning i koncernen upphör.
Antalet optioner som ställs ut kan ej motsvara mer än 10
procent av de underliggande aktierna i ett av Vostok New
Ventures ägt portföljbolag. Styrelseledamöter i Bolaget
som inte samtidigt är anställda skall inte i något fall
erbjudas deltagande. Ännu har inga köpoptioner avseende Bolagets portföljbolag utställts eller överlåtits till
anställda inom koncernen.
Aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2016)
Vid årsstämman den 17 maj 2016 beslutades att inrätta
ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok
New Ventures-koncernen. Programmet löper från
1 januari 2016 till 31 mars 2019, och omfattar maximalt
430 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseﬀekt
om ca 0,59% av det totala antalet utestående aktier.
Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier
i Bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren
möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k.
prestationsaktier förutsatt att ett av styrelsen bestämt

prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde uppfylls. I enlighet med IFRS 2 kommer kostnaderna för
programmet att redovisas över resultaträkningen under
intjänandeperioden (31 augusti 2016–31 december
2018).
Aktierätterna konverteras automatiskt till aktier
(depåbevis) vid programmets slut till ett lösenpris på
noll. Deltagarna erhåller ingen utdelning och är inte
berättigade till att rösta för dessa depåbevis under intjänandeperioden. Om deltagaren under denna period
avslutar sin anställning i koncernen, kommer rätten att
erhålla aktier att förfalla, förutom i begränsade fall som
godkänns av styrelsen från fall till fall.
Aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2017)
Vid årsstämman den 16 maj 2017 beslutades att inrätta
ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok
New Ventures-koncernen. Programmet löper från
1 januari 2017 till 31 mars 2020, och omfattar maximalt
450 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseﬀekt
om ca 0,53% av det totala antalet utestående aktier.
Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier
i Bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren
möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k.
prestationsaktier förutsatt att ett av styrelsen bestämt
prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde uppfylls. I enlighet med IFRS 2 kommer kostnaderna för
programmet att redovisas över resultaträkningen under
intjänandeperioden (16 maj 2017–31 december 2019).
Aktierätterna konverteras automatiskt till aktier
(depåbevis) vid programmets slut till ett lösenpris på
noll. Deltagarna erhåller ingen utdelning och är inte
berättigade till att rösta för dessa depåbevis under intjänandeperioden. Om deltagaren under denna period
avslutar sin anställning i koncernen, kommer rätten att
erhålla aktier att förfalla, förutom i begränsade fall som
godkänns av styrelsen från fall till fall.
Övriga ersättningsrelaterade frågor
För styrelsen finns ingen uppsägningstid. Det finns vidare
inga avtal om avgångsvederlag eller pension för styrelseledamöterna förutom för den verkställande direktören i
hans egenskap av verkställande direktör, se ”Ersättning
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare” ovan. Utöver vad som särskilt anges finns
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inga avsatta eller upplupna belopp hos Bolaget för pensioner eller andra förmåner efter frånträdande av tjänst
eller efter det att uppdraget avslutats för styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna.

Revisorer

Enligt beslut vid årsstämma i Bolaget den 16 maj 2017
valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till
bolagets revisorer fram till och med nästa årsstämma.
Ulrika Ramsvik, född 1973. Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor. Revisor i Vostok New Ventures sedan
2012. PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg, Sverige.
Bo Hjalmarsson, född 1960. Auktoriserad revisor. Revisor i Vostok New Ventures sedan 2014.
PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, Sverige.
Under året har revisionsbolaget inte haft några andra
uppdrag för Vostok New Ventures i tillägg till revisionsarbetet som redovisas i avsnittet ”Revisionsberättelse”
på sidorna 84–86.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket inkluderar intern kontroll. Intern kontroll i detta sammanhang
avser de åtgärder som vidtas av Bolagets styrelse, ledning
och övrig personal för att i möjligaste mån säkerställa
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och i överensstämmelse med relevant lagstiftning, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga
krav på noterade bolag. Denna granskning utförs av styrelsen i sin helhet. Rapporten om internkontroll i detta
avsnitt har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 7.4,
som behandlar intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen, och i enlighet med den vägledning som
framtagits av FAR i samarbete med Svenskt Näringsliv.
Vostok New Ventures är ett investmentbolag vars
huvudsakliga verksamhet är att genomföra finansiella
investeringar. Därmed är den interna kontrollen för
finansiell rapportering främst inriktad på att säkerställa
väl fungerande och tillförlitliga rutiner för att genomföra
och redovisa köp, försäljningar och innehav av aktier och
aktiebaserade instrument. Enligt Koden ska styrelsen

säkerställa att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande utvärdera hur bolagets system för intern kontroll
fungerar. Med anledning av att Vostok New Ventures är
en relativt liten organisation har styrelsen gjort bedömningen att någon internrevisionsfunktion inte är nödvändig utan den interna kontrollen kan upprätthållas genom
den organisation och de arbetsformer som beskrivits
ovan. Den interna kontrollen beskrivs oftast utifrån de
fem komponenter som ingår i det internationellt etablerade ramverk som lanserades 1992 av The Committee of
Sponsoring Organizations in the Treadway Commission
(COSO). Dessa fem komponenter, som beskrivs nedan, är
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.
Företagsledningen följer löpande upp bolagets verksamhet i enlighet med det ramverk som beskrivs nedan.
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön, som är basen för bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen, utgörs i
stor utsträckning av de mjuka värden som styrelsen och
ledningen kommunicerar och verkar utifrån. Vostok New
Ventures arbetar för att organisationen skall karaktäriseras av värderingar som noggrannhet, professionalism
och integritet. En annan viktig del av kontrollmiljön är
att den organisatoriska strukturen, beslutsvägar och
befogenheter är klart definierade och kommunicerade.
Detta åstadkoms genom skriftliga instruktioner och formella rutiner för arbetsfördelningen mellan å ena sidan
styrelsen och å andra sidan VD:n och övrig personal. De
övergripande riktlinjerna för Vostok New Ventures kärnverksamhet som utgörs av köp, försäljningar och innehav
av aktier och aktiebaserade instrument fastställs av styrelsen. För att garantera en tillförlitlig och lättövervakad
procedur för köp och försäljningar av värdepapper har
bolaget upprättat en sekventiell process för dess investeringsverksamhet. Styrelsen som helhet ansvarar för att
identifiera och granska potentiella investeringar eller försäljningar av befintligt innehav. Efter granskning behövs
en majoritet för att utfärda en köp- eller säljrekommendation, på vars grunder styrelsen för Vostok New Ventures
(Cyprus) Limited sedan formellt fattar investeringsbeslut. Liksom för investeringsförfarandet som all övrig
kringverksamhet regleras detta genom interna riktlinjer
och instruktioner. Vostok New Ventures karaktäriseras
av en tät och platt företagsstruktur. Bolagets begränsade
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personalantal och nära samarbete bidrar till hög transparens inom bolaget vilket kompletterar fasta kontrollrutiner. Vostok New Ventures ekonomichef har ansvar för att
kontrollera och rapportera bolagets konsoliderade ekonomiska situation till ledning och styrelse.
Riskbedömning
Styrelsen i Vostok New Ventures ansvarar för att väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Vid riskbedömningen tas särskild
hänsyn till risken för oegentligheter och otillbörligt gynnande av annan part på Vostok New Ventures bekostnad samt risk för förlust eller förskingring av tillgångar.
Vostok New Ventures ambition är att minimera risken
för fel i den finansiella rapporteringen genom att kontinuerligt identifiera de säkraste och mest eﬀektiva rutinerna för rapporteringen. Bolagets ledning genomför en
intern kontroll som granskas av styrelsen på kvartalsbasis i samband med granskningen av Bolagets kvartalsrapporter. Bolagets platta organisationsstruktur och öppna
kommunikation underlättar arbetet med att identifiera
potentiella brister i den finansiella rapporteringen, samt
gör det enklare att snabbt implementera nya och säkrare
rutiner. För de processer som av styrelsen anses bära den
största risken för fel, alternativt vars potentiella fel har
störst eﬀekt, ägnar man mest tid åt för att garantera tillförlitlighet. Detta innefattar exempelvis tydliga krav för
klassificering och beskrivning av bokföringsposter enligt
god redovisningssed och gällande lagar samt att investeringsförfarandet utgörs av en uppdelad och sekventiell
process för investeringsbeslut och verkställande.
Kontrollaktiviteter
Riskbedömningen och dess resulterande krav och rutiner behöver konkreta kontrollaktiviteter för att säkerställa efterlevnad. Kontrollaktiviteterna ämnar således
förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser i
den finansiella rapporteringen. För Vostok New Ventures
innefattar dessa kontrollaktiviteter bland annat upprättande av skriftliga beslutsdokument vid varje instans
i investeringsförfarandet. Därtill sker uppföljning av
hela investeringsprocessen efter varje transaktion, från
investeringsrekommendation till investeringsbeslut
till beslutsverkställande och bokföring av transaktion.
Banktillgodohavanden och aktieböcker stäms också av
och jämförs med Bolagets rapportering. Vidare innefattar

kontrollaktiviteterna fasta redovisnings- och rapporteringsrutiner för hela bolaget, exempelvis månadsvisa
avstämningar av Vostok New Ventures tillgångar och
skulder samt kvartalsvis avstämning av portföljförändringar. Särskilt fokus läggs även på att de krav och rutiner för redovisningsprocessen inklusive upprättande av
bokslut och konsolidering av koncernens räkenskaper
överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar
samt god redovisningssed och övriga krav på noterade
bolag. Kontroller har också utförts för att säkerställa att
de IT-/datasystem som är involverade i rapporteringsprocessen har tillräckligt hög tillförlitlighet för sin uppgift.
Efterlevnad av lagar och regler
Vostok New Ventures fäster stor vikt vid att efterleva
utvecklad internationell s.k. best practice i förhållande
till sådana områden som antikorruption, antipenningtvätt och internationella sanktioner. Dessa områden
blir särskilt relevanta i takt med att Bolagets geografiska
spridning utökas till att omfatta jurisdiktioner som kan
vara föremål för internationella sanktioner och med en
upplevd förhöjd risk för korruption. För att säkerställa
Bolagets efterlevnad av internationella normer har
Bolaget beställt en skräddarsydd s.k. verktygslåda för
regelefterlevnad (Compliance Tool Box), som innehåller
checklistor för användning före och efter investeringar,
due diligence-frågelistor och modellklausuler, samtliga
med syftet att tillförsäkra att regelefterlevnad genomsyrar alla led i investeringsprocessen. Bolagsledningen
arbetar fortfarande med implementering och justering
av verktygslådans innehåll för att upprätthålla rätt
balans mellan stringent kontroll och eﬀektivitet.
Information och kommunikation
Vostok New Ventures har i möjligaste mån försökt att
säkerställa en eﬀektiv och korrekt informationsgivning
både internt och externt. För detta ändamål har bolaget upprättat fasta informationsrutiner samt investerat
i tillförlitliga tekniska applikationer för att underlätta
ett snabbt och relevant informationsutbyte inom hela
organisationen. Interna policyer och övergripande riktlinjer för finansiell rapportering kommuniceras mellan
styrelse, ledning och personal via regelbundna möten
och e-post. Vostok New Ventures platta organisation
och begränsade personalstorlek bidrar vidare till ett
mycket eﬀektivt och pålitligt informationsutbyte. För
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att säkerställa kvaliteten på den externa rapporteringen
som är förlängningen av den interna rapportering finns
en skriftlig kommunikationspolicy som anger vad och på
vilket sätt information skall utges.

REVISORS YTTRANDE OM
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Uppföljning
Styrelsen erhåller månatliga substansvärdesrapporter
och utförliga kvartalsrapporter som beskriver den finansiella ställningen och periodens utveckling av Vostok
New Ventures innehav. Vid varje styrelsemöte diskuteras bolagets ekonomiska situation och strategi för framtiden, samt eventuella problem och brister i den gångna
periodens verksamhet och finansiella rapportering.
Uppföljning av rapporterade brister görs via ledningen.
Bolaget upprättar kvartalsrapporter fyra gånger per år
som granskas av styrelsen. En översiktig granskning av
koncernens räkenskaper görs av revisorerna vid minst
ett tillfälle per år utöver i anslutning till upprättandet av
bolagets årsredovisning.
Vostok New Ventures efterlever till fullo NOREX
medlemsregler för emittenter, vilka är regler och föreskrifter för medlemmar och handel i SAXESS-systemet
för varje börsplats inom NOREX-alliansen, det vill säga
Nasdaq Nordic Exchanges i Köpenhamn, Helsingfors,
Island och Stockholm samt Oslo Börs. Det har inte
skett någon överträdelse av god sed på den svenska
aktiemarknaden.

Uppdrag och ansvarsfördelning

Till bolagstämman i Vostok New Ventures Ltd, org.nr
39861.

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 38–45 och för att den är
upprättad i enlighet med svenska 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 våra
uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar
i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6
enligt svenska årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§
andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med svenska årsredovisningslagen.
Stockholm den 28 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB
Ulrika Ramsvik
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
Bo Hjalmarsson
Auktoriserad revisor
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