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Göteborg den 6 april 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor 

Johan Rippe
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Till årsstämman i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Collector AB för år 2015. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1–42.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisnings-
lagen för kreditinstitut och värdepappersbolag, och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen för 
kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisnings-
lagen för kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Collector AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse



2015

Bolagsstyrningsrapport   43

Collector AB är ett svenskt publik bolag med säte i Göteborg. Bolagets 
aktier noterades på Nasdaq Stockholm, Mid-Cap listan den 10 juni 
2015. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt Svensk kod 
för bolagsstyrning (koden) och årsredovisningslagen (ÅR) och ger en 
sammanfattande beskrivning över Collectors styrning under verksam-
hetsåret 2015. Koden. som finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se, 
bygger på principen ”följa eller förklara” vilket innebär att avvikelser 
från en eller flera bestämmelser kan göras. Eventuella avvikelser ska 
anges och skälen till denna samt beskriva vilken lösning som istället 
har valts.

Under 2015 har ingen avvikelse för koden förekommit. Collector har 
inte heller haft någon överträdelse avseende Nasdaq Stockholms 
Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden.

Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Collectors revisor, se 
sidan 49.

Aktier, ägande och utdelningspolicy 
Vid utgången av 2015 hade Collector ca 4 000 aktieägare enligt det 
av Euroclear Sweden förda aktieägareregistret. Collectors huvud-
aktieägare är Fastighets AB Balder som innehar cirka 44 procent av 
aktie kapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna stod för mot-
svarande cirka 89 procent av kapitalet. Se sidan 3 för Collectors 
största aktie ägare och sidan 3 för Collectors aktiekapital. 

Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector att fokusera 
på tillväxt vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller 
helt utebli på medellång sikt. Styrelsen föreslår att ingen utdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Collectors angelägenheter utövas på 
bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i Collector. 
Bolagsstämman väljer i enlighet med bolagsordningen bolagets
styrelse och utser även revisorer för bolaget. Extra bolagsstämma 
kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Collectors
revisorer eller ägare till minst 10 procent av samtliga aktier i bolaget 
begär det. Den årliga bolagsstämman (årsstämman) hålls i Göteborg 
under våren. Vid bolagsstämman fattas bl a beslut om ändringar
i bolagsordning, förändring i aktiekapital, fastställande av resultat- 
och balansräkning, koncernresultat och koncernbalans räkning,
eventuell ut delning och andra dispositioner beträffande bolagets 
resultat, ansvarsfrihet för styrelse ledamöter och VD, arvode till 
styrelse ledamöter och revisor, val av styrelseledamöter och revisor, 
fast ställande av nominerings förfarande, riktlinjer för ersättning till 
koncern ledningen, liksom andra viktiga angelägenheter. Kallelse till 
årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
årsstämman. Formalia kring årsstämman regleras dels av Aktie-
bolagslagen och dels av bolagsordningen. 

För att kunna delta i beslut ska aktieägaren vara närvarande vid 
stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktie-
ägaren är införd i eget namn i aktieboken vid visst datum före stämman 
och därutöver har anmält om deltagande till bolaget enligt viss ordning. 
Samtliga aktier berättigar innehavaren en (1) röst per aktie

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet, inne-
bärande mer än hälften av totalt avgivna röster, om inte för viss fråga 
annat särskilt anges i aktiebolagslagen. Aktieägare som vill få ett 
ärende behandlat vid årsstämman kan lämna förslag till bolaget fram 
till det datum som finns återgivet på hemsidan där även kontakt-
information finns.  

Collectors årsstämma 2016 äger rum den 28 april på Västsvenska 
Handelskammaren i Göteborg. På hemsidan finns samtliga erforderliga 
dokument inför årsstämman. 

Valberedning
På årsstämman 2015 beslutade stämman att fastställa principer för 
tillsättande av valberedningen. Enligt principerna ska valberedningen 
bildas efter det att styrelsens ordförande snarast den sista bank dagen 
i september identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, 
vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till val beredningen. 
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin 
rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i stor-
leksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa tre ägar-
representanter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra 
Collectors valberedning. På hemsidan återges information om 
instruktion för valberedningen. 

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2016:

Ledamot

Oberoende i
förhållande 
till bolaget 
och bolags-
ledningen

Oberoende i
förhållande till 
bolagets större 
aktieägare

30 december 
2015, % av röster

Erik Selin (ordförande), 
Fastighets AB Balder Ja Nej 44,1

Rolf Lundström,
StrategiQ Capital
och Provobis

Ja Nej 12,7

Fabian Hielte,
Ernström Finans AB Ja Ja 9,5

Lena Apler,
Helichrysum gruppen AB Nej Ja 3,7

Valberedningen har fram till den 1 mars 2016 haft 2 möten samt kontakt 
däremellan. På hemsidan finns samtliga dokument från valberedningen 
inför årsstämman 2016.

Bolagsstyrningsrapport
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Revisor
Enligt bolagsordningen ska Collector ha minst en och högst två
revisorer vars mandatperiod löper intill slutet av den årsstämma som 
hålls efter det år då revisorn utsågs. Vid årsstämman 2015 valdes 
revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB till Collectors revisor för 
tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2016. Huvud-
ansvarig revisor har varit auktoriserande revisor Johan Rippe. Revisorn 
granskar och avlämnar revisionsberättelse över sin revision av
Collectors årsredovisning och koncernredovisning, över bolagets
disposition av sitt resultat, och över styrelsens och VD:s förvaltning.

Vid årsstämman 2015 beslutades att ersättning till revisorn skulle 
utgå enligt godkänd räkning. För specifikation av ersättning till 
revisorn se not 6. 

Styrelse
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och 
förvaltning och ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst 
tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs på ett år. Ingen 
begränsning finns för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. 
Styrelsen har från årsstämman 2015 bestått av sju ledamöter varav 
kvinnor har varit 29 procent.

Styrelsesammansättningen i Collector uppfyller kraven avseende 
oberoende ledamöter. Ingen av styrelsens nuvarande ledamöter 
ingår i företagsledningen. 

Styrelsens arbete 2015
Under året har det hållits 15 styrelsemöten varav 11 ordinarie, ett
konstituerande och tre extraordinarie styrelsemöten. Ledamöternas 
närvaro presenteras i tabellen nedan.

Styrelsens uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och bolags-
ordningen. Arbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som 
omfattar dels de ärendena om styrelsen ska behandla vid varje ordinarie 
sammanträde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda 
åtaganden för ordförande. I arbetsordningen anges också regler för 
den ekonomiska rapporteringen till styrelsen samt närmare regler för 
VD:s ansvar och befogenheter. Styrelsens ordförande utses av styrelsen. 

Styrelsens handlingsplan 2015 har behandlat följande områden:
Jan–mars: Årsredovisningen 2014 samt externrevision och intern-
revision 2014.
April–juni: Konstituerande styrelsemöte, interna processer och IT frågor.
Juli–augusti: Strategi, compliance, HR och organisation.
September–december: Budget och finansiell treårsplan samt
ersättningsfrågor.

Utvärdering av styrelsens arbete
För att förbättra styrelsens effektivitet och utveckla arbetsformen 
görs årligen en styrelseutvärdering. Styrelsens ordförande ansvarar 
för denna utvärdering och presenterar resultatet för valberedningen. 
Syftet med utvärderingen är att få ta del av styrelseledamöternas 
åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som skulle 
kunna vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen 
är kompetensmässigt väl balanserad. Underlaget för utvärderingen 
utgör ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman. 
Under 2015 har ordföranden genomfört enkätundersökning med 
samtliga styrelseledamöter. Resultatet av utvärderingen har rappor-
terats till både styrelsen och valberedningen.

I allt väsentligt bedöms styrelsens arbete fungera mycket väl. En 
sammanfattande kommentar från utvärderingen var att bankverk-
samhet har utvecklats till att bli mer komplext och reglerad. Styrelse-
kompetensen inom detta område bör därför på sikt höjas ytterligare. 
Vidare kräver tillväxt, utveckling och digitalisering spetskompetens 
som inte är helt tillgodosedd.

Styrelseutskott 
Styrelsens har inrättat tre styrelseutskott för att effektivisera, bereda 
och handlägga vissa definierade frågor. 

Kreditutskott
Kreditutskottet utses av styrelsen med styrelseordförande och bolagets 
VD med koncernkreditchefen som föredragande samt två styrelse-
ledamöter. Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsens samman-
träden och fattar beslut avseende kreditåtaganden som överstiger 

Styrelse vald vid stämman 2015:
Mötesnärvaro 2015 Oberoende av:

Ledamot Befattning Invald Född Styrelsemöten
Ersättnings-
utskott

Revisions-
utskott

Bolaget och
bolagets ledning

Bolagets större
aktie ägare

Lena Apler Arbetande ordförande 1999 1951 16/16 1/1 4/4 Nej Ja
Erik Selin Vice ordförande 2011 1967 14/16 1/1 4/4 Ja Nej
Vilhelm Schottenius Ledamot 2008 1956 16/16 Ja Ja 
Claes Kinell Ledamot 2007 1952 14/16 Ja Ja 
Johannes Nyberg Ledamot 2012 1971 15/16 4/4 Ja Ja 
Helena Levander Ledamot 2012 1957 14/16 4/4 Ja Ja 
Christoffer Lundström Ledamot 2007 1973 16/16 1/1 Ja Ja 
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belopp definierade i av styrelsen fastställd kreditinstruktion. Det 
nuvarande kreditutskottet består av styrelseledamöterna Lena Apler 
(ordförande), Erik Selin, Johannes Nyberg och Helena Levander (fram 
till april 2015).

Revisionsutskott
Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella 
rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell 
rappor tering, internkontroll, internrevision och riskbedömning efter-
levs och är tillämpbara. Revisionsutskottet har även till uppgift att 
stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och 
revisorsarvoden. Revisionsutskottet sammanträder minst tre gånger 
per år. Revisionsutskottet har under tiden 1 januari–1 november 
bestått av styrelseordförande Lena Apler, vice ordförande Erik Selin 
samt ledamöterna Helena Levander och Johannes Nyberg. Fr o m 2 
november utgör hela styrelsen revisionsutskottet. 

Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets 
främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen 
som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till VD och 
övriga medlemmar i koncernledningen samt följa upp och utvärdera mål 
och principer för rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram.

Ersättningsutskottet har även som uppgift att föreslå riktlinjer för 
ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet 
ska bestå av minst två styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman. 
Det nuvarande ersättningsutskottet består styrelseordförande Lena 
Apler, vice styrelseordförande Erik Selin och styrelseledamot 
Christoffer Lundström.

VD och koncernledning
VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med 
aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD ansvarar för att hålla 
styrelsen informerad om bolagets verksamhet och att säkerställa att 
styrelsen har ett så rättvisande och korrekt beslutsunderlag som möjligt. 
VD har en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande för att 
informera om koncernens utveckling.

Collectors koncernledning består av Stefan Alexandersson (VD), 
Pia-Lena Olofsson (CFO), Åsa Hillsten Eklund (CMO), Clara Bolinder-
Lundberg (IR chef), Alexander Todoric (Koncernkreditchef), Jessica 
Sparrfeldt (Chef Företag), Mikael Anstrin (Chef Privat) och Camilla 
Dorvall (IT chef).

Ersättning
Ersättning till styrelse 
Arvode och annan ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. 

Vid årsstämman 2015 beslutades att arvode till styrelsen, för perioden 
intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 125 000 SEK att 
fördelas med 150 000 SEK till de styrelseledamöter som inte är anställda 
i Collector med tillägg för 75 000 SEK till ledamöter med uppdrag i 
revisions- och kreditutskottet vilka inte är anställda av Collector. 
Ersättning till arbetande styrelseordförande utgår som lön enlig avtal 
med Collector och uppgick till 3 392 000 SEK.

Styrelsearvode utgick år 2015 till de sex ordinarie styrelseledamöter 
som inte var anställda av bolaget med totalt 1 125 000 SEK, fördelat med 
150 000 SEK till respektive styrelseledamot som inte var anställd av 
Collector med tillägg för 75 000 SEK till Erik Selin, Johannes Nyberg 
och Helena Levander för uppdrag i styrelsens utskott. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2015 antogs riktlinjer för ersättning och andra villkor för 
ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning bestå av 
fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. 

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas lön och andra 
anställningsvillkor som är sådana att koncernen alltid kan attrahera 
och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimlig kostnad 
för Collector. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baserad 
på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens 
erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Utöver fast lön kan 
ledande befattningshavare erbjudas rörlig i form av bonus. 

För ledande befattningshavare förekommer, utöver fast lön under 
uppsägningstiden, avgångsvederlag. Lön och avgångsvederlag ska, 
för envar som omfattas av riktlinjerna, sammantaget inte överstiga 24 
fasta månadslöner. Andra förmåner ska motsvara vad som kan anses 
rimlig i förhållande till praxis på marknaden.

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är 
marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattnings-
havarna stadigvarande är bofasta. 

 
Ersättning till ledande befattningshavare 
Den totala utbetalda bruttoersättningen till VD och personer i led-
ningsgruppen, inklusive grundlön, rörlig ersättning, pensions-
betalning samt övriga förmåner och ersättning uppgick 2015 till 
13 671 000 SEK. Av den totala ersättningen utgjorde 4 014 000 SEK 
ersättning till VD och 9 657 000 SEK ersättning till ledande befatt-
ningshavare, varav 100 000 SEK var rörlig ersättning.

Compliance och riskkontroll (Chief Risk Officer)
Collector har inrättat dels en Compliance- och dels en Riskkontroll-
funktion. Compliancefunktionen är direkt underställd VD men rappor-
terar även direkt till styrelsen. Compliancefunktionens syfte är att 
utgöra ett stöd för verksamheten och tillse att verksamheten drivs 
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enligt de regler och föreskrifter som gäller för den tillståndspliktiga verk-
samheten, genom utredningar och kontroller följa upp regelefterlevnad 
samt genom proaktivt arbete minimera verksamhetsrisker.
I Compliancefunktionen ingår även Collectors säkerhetschef, som
tillika är It- och informationssäkerhetsansvarig. Compliance funktionen 
utgör en självständig funktion i förhållande till den verksamhet som 
granskas. 

Riskkontrollfunktionens arbete utgår från Collectors övergripande 
riskpolicy och innefattar riskkontroll, med vilket avses uppföljning 
och granskning av Collectors riskhantering. Riskkontrollfunktionen 
ska verka för att samtliga risker i verksamheten identifieras och 
tydlig görs samt att identifierade risker genom ändamålsenliga kontroller 
och adekvata analyser regelbundet utvärderas och rapporteras. Se 
vidare under avsnitt finansiell riskhantering sidan 13. 

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion vars arbete 
baseras på en riskanalys och den revisionsplan som fastställs av 
bankens styrelse. KPMG är utsedda av styrelsen till internrevisor i 
Collector. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål 
genom att systematiskt och strukturerat värdera riskhantering, styrning 
och kontroll samt ledningsprocesser och föreslå förändringar där detta 
kan bidra till ökad effektivitet. Internrevisionsarbetets inriktning och 
omfattning utgår från god internrevisionssed.

Det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna styrningen 
och kontrollen ligger alltid på bolagets styrelse, som har internrevi-
sionen som sitt kontrollerande organ. Internrevisionens roll beskrivs 
ibland som ”tredje linjens försvar”. I detta synsätt ses den operativa 
verksamheten som ”första försvarslinjen” och de oberoende kontroll-
funktionerna för compliance och riskkontroll som den ”andra försvars-
linjen”. Styrelsen får regelbundet återkoppling direkt ifrån intern-
revisorn gällande bolagets interna kontroll och kan om man så önskar 
utöka kontrollen vid behov.
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Lena Apler
Arbetande styrelseordförande 
sedan 2014. Styrelseledamot sedan 
1999. VD i Collector 1999–2014
Född 1951, svensk

Beroende ledamot av bolaget.
Oberoende ledamot av större
aktieägare. 

Kurser i ekonomi och marknads-
föring, Göteborgs Universitet, 
SEB IHU (intern högre bank-
utbildning).

Andra styrelseuppdrag
Stryelseledamot i Platzer Fastigheter
Holding (publ), Västsvenska
Handelskammaren, ordförande
i Mitt Liv AB (svb), Hand in Hand, 
Skistar AB (publ), Exceed AB, Connect 
Väst och Finanskompetenscentrum.

Arbetslivserfarenhet
VD och grundare av Collector-
koncernen. Bakgrund från SEB,
Den norske Creditbank (DnC) och 
Société Générale samt VD för
Securum Finans.

Aktieinnehav i Collector:
3 465 617 aktier genom bolag

Erik Selin 
Vice styrelseordförande sedan 
2014. Styrelseledamot sedan 2011.
Född 1967, svensk

Oberoende ledamot.

Gymnasieekonom.

Andra styrelseuppdrag
Stryelseledamot i Fastighets AB
Balder (publ), Hexatronic och
Västsvenska Handelskammaren

Arbetslivserfarenhet
VD i Fastighets AB Balder (publ).

Aktieinnehav i Collector:
500 000 aktier (eget)
och 41 136 900 genom
Fastighets AB Balder

Christoffer Lundström 
Styrelseledamot sedan 2007.
Född 1973, svensk

Oberoende ledamot.

Bachelor of Arts vid Webster
University och Hotel Management 
Diploma vid HOSTA.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Katjingkoncernen,
Provobis Holding AB-koncernen, 
Provobis Investkoncernen, RCL
Holding-koncernen och KL Capital-
koncernen. Styrelseledamot i Table-
flip Entertainment AB, Feelgood 
Svenska AB, Rasta Group AB. 
Styrelse ledamot och ordförande
i AM Brands AB.

Arbetslivserfarenhet
VD för RCL Holding AB och
affärs utvecklare inom
Provobis-sfärens investeringar.

Aktieinnehav i Collector:
150 000 aktier

Vilhelm Schottenius 
Styrelseledamot sedan 2008.
Född 1956, svensk

Oberoende ledamot.

Civilekonom vid Handelshögskolan 
vid Göteborgs Universitet.

Andra styrelseuppdrag
Ledamot i bolag inom RCL Holding-
koncernen, Saddler Intressenter-
koncernen och Schottenius &
Partners AB-koncernen. Styrelse-
ledamot i Handelsbankens Region-
styrelse Västra Sverige, Ernström-
gruppen AB, C Jahn AB, 
Nilörngruppen AB, Procurator AB, 
Partner Fondkommission AB,
Vertiseit AB, S V Visual Communi-
cation AB och Svea Medical Sport AB 

Arbetslivserfarenhet
Medgrundare till Björn Borg och 
Lunarworks (Lunarstorm) och
erfarenhet av affärsutveckling med 
specialområden inom utarbetande 
och implementering av nya affärs-
modeller och strategier.

Aktieinnehav i Collector:
18 200 aktier

Styrelse och VD
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Claes Kinell 
Styrelseledamot sedan 2007.
Född 1952, svensk

Oberoende ledamot.

Business Course, London School of
Foreign Trade.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot inom Muirfield 
Investkoncernen, IES Internet 
Express Scandinavia AB, Collector 
Bank AB, COT-Clean Oil Technology 
AB, PGA of Sweden National AB, 
Green Office AB, Dreamwork Scandi-
navia AB och StayAtHotelApart AB.

Arbetslivserfarenhet
VD i Muirfield Invest AB och
privat entreprenör med mångårig 
erfarenhet av olika typer av
affärsverksamhet.

Aktieinnehav i Collector:
2 967 632 aktier genom bolag

Johannes Nyberg 
Styrelseledamot sedan 2012.
Född 1971, svensk

Oberoende ledamot.

Civilekonom, MSc. Ek., vid Uppsala 
universitet, Commerce Program, 
School of Business vid Queen’s
University, Betriebvirtshaftsvissen-
schaftsfakultät vid Humboldt
Universätet.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot och VD i bolag 
inom Skandrenting koncernen,
Oscar Properties-koncernen och 
Snellman Properties-koncernen. 
Styrelse ledamot i Aktiebolaget 
Epistrofeus och RL-Nordic AB.

Arbetslivsrerfarenhet
VD i Skandrenting AB och erfarenhet 
från finans-och kreditgivnings-
verksamhet.

Aktieinnehav i Collector:
Inget innehav

Helena Levander 
Styrelseledamot sedan 2012
Född 1957, svensk

Oberoende ledamot.

Civilekonom vid Handelshögskolan
i Stockholm.

Andra styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Hans Andersson
Recycling AB, Concordia Maritime 
AB, Stampen AB, NeuroVive Pharma-
ceutical AB, Pensare Grande AB och 
Medivir AB. Ordförande och huvud-
ägare i Nordic Investor Services Aktie-
bolag.

Arbetslivserfarenhet
Bakgrund från SEB, senior aktie-
fondförvaltare på Nordea Asset 
Management, VD för Odin Fonder, 
grundare och VD Nordic Investor 
Services Aktiebolag samt VD
i Neonet Securities AB.

Aktieinnehav i Collector:
Inget innehav

Stefan Alexandersson
Ej ledamot i styrelsen.
Anställd sedan 2005,
VD sedan 2014.
Född 1963, svensk

Civilekonom vid Umeå universitet.

Andra styrelseuppdrag
Styrelse ledamot i Colligent Inkasso 
AB och ALEXAB Consulting AB.
 

Arbetslivserfarenhet
Vice verkställande direktör,
ekonomichef och informationschef
i Collector AB, ledande befattningar 
från bl a Simonsen, Yves Rocher 
Norden samt Dockers div of
Levi Strauss.
 
Aktieinnehav i Collector:
291 545 aktier
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Till årsstämman i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för
år 2015 på sidorna 43–48 och för att den är upprättad i enlighet med
års redovisningslagen. 

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning 
och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig 
grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genom-
gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om fattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess 
lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten

Göteborg den 6 april 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor 

Johan Rippe
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor




