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ÅRETS BÖRSBOLAG
Sveriges mest omfattande
tävling inom finansiell
kommunikation
Årets börsbolag är Sveriges mest
omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades
1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007.
I samband med detta infördes de
tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport samt
Bästa IR-webbplats som ligger till
grund för totalresultatet idag.
För ökad transparens
Syftet med Årets börsbolag är att
höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter
samt uppnå en mer enhetlig
rapportering. En transparent
informationsgivning till bolagens
alla intressenter kan resultera i en
minskad riskpremie och en mer
rättvis värdering.
Ett bolag omnämns
Årets börsbolag
Endast ett bolag kan bli Årets
börsbolag, oavsett vilken lista
som det är noterat på. Vinnaren
är det bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa
årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats.
Hedersomnämnande lämnas
till de bolag med bäst resultat i
respektive deltävling.

Omfattning och kriterier
Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som
är primärnoterade på Nasdaq
Stockholms samtliga listor, NGM
Equity Stockholm, First North,
First North Premier samt Nordic
SME.

Statistik och årets jury
För att säkerställa objektiv statistik och jämförelse samt identifiera trender granskar Kanton
samtliga bolag på OMX Nordic
40 och OMX Stockholm 30 med
kriterierna i Årets börsbolag som
underlag.

Bolag som önskat delta har själva
fyllt i en självutvärdering utifrån
kriterier i respektive deltävling.
Tävlingskriterierna är baserade
på internationell forskning inom
området för investerarrelationer
och utformade i samarbete med
Aktiespararna. Bedömningen av
resultaten är kvantitativ och har
sedan kvalitetssäkrats av Kanton.

De fem bolag med högst poäng efter denna granskning har
nominerats till juryns hederspris.
Priset syftar till att lyfta fram
bolag som uppfyller kriterierna
i Årets börsbolag på ett bra sätt
och visar upp en föredömlig,
transparent och enhetlig informationsgivning i de finansiella
rapporterna och på IR-webbplatsen.

BÄSTA
ÅRSREDOVISNING

BÄSTA
DELÅRSRAPPORT

BÄSTA
IR-WEBBPLATS

Läs mer om Årets börsbolag
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INLEDANDE ORD
I vad som nu börjar bli en
tradition delar vi med oss
av vad vi hittat under året i
detta kompendium i form
av statistik, goda exempel,
trender och allmänna observationer. I år inkluderas
inte bara statistik från årsredovisningar utan även
från IR-webbplatser och
delårsrapporter. Hoppas
ni finner det användbart!

Ett speciellt år
Årets börsbolag har som så
mycket annat i samhället detta år
påverkats av den rådande pandemin och vi är glada att vi kunde
hålla avslutningen för tävlingen
den 3 september även om det
den här gången blev i ett digitalt
format. Vi är vana vid ett personligt och diskussionsrikt event och
det blir såklart inte riktigt samma
sak när det sker digitalt. Med det
sagt var det extra kul att se så
många deltagare i år.
Tack för ert starka engagemang
Utöver alla eventdeltagare vill jag
i vanlig ordning tacka alla som
varit delaktiga under året som
gått; deltagarna i tävlingen, vår
nya jury bestående av Agnetha
Jönsson, Erik Sjöström och Hans
Borneroth, alla som hjälpt till
med kvalitetssäkring och planering, samt alla de bolag som även
om de inte deltar i tävlingsmomentet fortsätter använda sig
av kriterierna för att förbättra sin
finansiella kommunikation. Personligen är jag nog gladast över
alla de som bidrar med intressanta frågeställningar, diskussioner
och återkoppling. I ett överraskande jämt flöde under året tillbringar jag i snitt över en timme
i veckan i samtal och mejlkonversationer med intressenter som
hör av sig från såväl noterade och
onoterade bolag som akademin,
privatpersoner, börser och revisionsbolag. Det är mycket tack
vare detta som vi finner inspirationen att köra på år efter år.

Stefan Pedersen
Manager, Kanton
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Platzer Fastigheter vinnare av
Årets börsbolag 2019
Vi riktar ett stort grattis till Platzer
som stod som välförtjänt segrare
av Årets börsbolag 2019 efter att

ha vunnit samtliga tre deltävlingar. Platzer har under flera
år skämt bort oss med väldigt
innehållsrika och transparenta
finansiella rapporter, men i år vill
jag särskilt lyfta deras fantastiska
arbete med att applicera samma
anda även på IR-webbplatsen.
Totalt vann Platzer med imponerande 99 poäng, vilket är de
högsta poängen vi haft sedan
kriterierna viktades om 2017.
Trenden mot en allt jämnare
toppstrid håller i sig och detta
beror främst på att allt fler bolag jobbar mer aktivt med sin
IR-webbplats och lär sig utnyttja
även digatala kanaler för att nå ut
till sina intressenter. Våra deltagare håller en hög nivå även i år och
förtjänar att känna sig stolta över
sitt arbete, även om det såklart
alltid finns förbättringspotential.
Årets spaning och nytt jurypris
I år utökade vi granskningen som
ligger till grund för den statistiska referenspunkten vi använder
oss av. Utöver samtliga årsredovisningar tillhörande bolag på
OMX Nordic 40 innehåller årets
granskning även delårsrapporter och IR-webbplatser samt att
bolag på OMX Stockholm 30
inkluderats. Granskningen ligger
till grund för nomineringarna till
ett nytt hederspris utdelat av vår
jury. Jag vill passa på att säga ett
stort grattis till Investor som vann
mot starkt motstånd mycket tack
vare sin väl förmedlade värdeskapandeprocess.
Jag hoppas att informationen i
detta kompendium kommer er
till god användning och att ni alla
får en fin höst fylld med lyckade
projekt!
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ÅRETS BÖRSBOLAG 2020
PLATZER FASTIGHETER AB
Med maxpoäng både i Bästa årsredovisning och Bästa delårsrapport samt med
högst poäng i Bästa IR-webbplats står
Platzer Fastigheter som totalsegrare i
Årets börsbolag 2019 med 99 poäng av
maximala 102.

”

Genom Platzers heltäckande årsredovisning löper en röd tråd som har sin
utgångspunkt i en tydligt definierad strategisk inriktning och affärsmodell.
Rapporten guidar läsaren i vad bolaget gör och varför, hur dess omvärld ser
ut och fördelen med att som investerare vara med på resan. Den löpande
finansiella rapporteringen under året sker i form av välfyllda och transparenta
delårsrapporter vars genomarbetade innehåll når marknaden strax efter periodens slut. Som komplement till rapporteringen finns en lättnavigerad hemsida där användaren hittar allt från historiska data till aktuella intervjuer med
VD och CFO. Genom att effektivt utnyttja möjligheterna i var och en av de tre
kanalerna gör Platzer det möjligt för sina intressenter att enkelt sätta sig in i
bolaget, följa med i dess utveckling och därmed fatta välgrundade beslut.
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VINNARE AV:
BÄSTA ÅRSREDOVISNING

BÄSTA DELÅRSRAPPORT
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BÄSTA IR-WEBBPLATS
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JURYNS HEDERSPRIS
GÅR TILL...
... Investor AB!
Fem bolag nominerades
efter Kantons gransknig av
OMX Nordic 40 och OMX
Stockholm 30. Efter en
noga överläggning utifrån
transparens, väsentlighet
och enhetlighet i bolagens
finansiella och icke-finansiella informationsgivning
har juryn utsett Investor
AB som vinnare av Juryns
hederspris.
För att säkerställa objektiv statistisk och jämförelse samt identifiera trender granskar Kanton
samtliga bolag på OMX Nordic
40 och OMX Stockholm 30 med
kriterierna i Årets börsbolag som
underlag. De fem bolag med
högst poäng efter denna gransk
ning nominerades till Juryns
hederspris.
De fem nominerade bolagen var:
•
Investor
•
SEB
•
SKF
•
SSAB
•
Swedbank
Juryn består av verksamma experter inom området för investerarrelationer, aktieanalys och förvaltning vilka sedan har granskat,
värderat och jämfört de nominerade bolagen. Juryns bedömning
har utgått från transparens och
väsentlighet i den finansiella och
icke-finansiella informationen
samt enhetlighet i utformningen
av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats.
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”

I sin årsredovisning utgår Investor från ägarperspektivet och beskriver strategi för
värdeskapande, val av innehav, samt synen på ägande och styrning på ett genomgående tydligt och enkelt sätt. Utifrån strategin har Investor satt upp mål av
både finansiell och icke-finansiell natur och presenterar aktuella och historiska
utfall tillsammans med andra för användaren relevanta nyckeltal. Delårsrapporterna publiceras snabbt och effektivt vilket tillsammans med den användarvänliga och informationsrika hemsidan ger en aktuell bild av såväl koncernens som de
individuella innehavens utveckling.
Tillsammans ger de tre kanalerna en god överblick över bolagets värdeskapande,
såväl historiskt som mål och strategier inför framtiden. Oavsett om mottagaren är
finansiella institutioner eller privata investerare, besvarar kommunikationen frågan om varför man ska investera i bolaget.

Å
R
E
T
S
J
U
R
Y
Kanton Årets börsbolag 2019

Agnetha Jönsson är i dag analytiker på
Dagens Industri. Hon har i många år följt
aktiemarknaden i olika roller, som aktiemäklare hos SEB och aktiechef på Trevise
Private Banking. Sedan 2004 har Agnetha
arbetat som ekonomijournalist, bland
annat som börsredaktör på Affärsvärlden
samt som chefredaktör för Aktiespararen
och Finansliv.

Erik Sjöström har arbetat som aktieanalytiker och portföljförvaltare sedan 1997. Erik
har bland annat varit ansvarig för den fundamentala aktieförvaltningen på Skandia
och är idag ledamot i Första AP-fondens
styrelse.

Hans Borneroth har mer än 20 års erfarenhet från kapitalmarknaden. Hans har
arbetat som analytiker, konsult, utredare
och föreläsare på bland annat DI Akademi,
Aros Securities, Deloitte och Aktiespararnas
företagsutbildning med inriktning finansiell ekonomi. Hans är idag Senior Adviser
på Kanton Finansiella Rådgivning AB.
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GRANSKNING
OCH STATISTIK
Statistiken från årets
granskning ger inblick i
hur väl Nordens största
bolag uppfyller tävlingens kriterier. Den har även
gett Kanton möjlighet att
identifiera trender och
utvecklingsområden inom
finansiell rapportering och
investerarkommunikation.

För att säkerställa objektiv
statistik och jämförelse samt
identifiera trender granskar
Kanton samtliga bolag på OMX
Nordic 40 och OMX Stockholm
30 med kriterierna i Årets börsbolag som utgångspunkt.
Tävlingskriterier
Kriterierna i Årets börsbolag är
baserade på internationell forskning på området för investerarrelationer och har utformats
tillsammans med Aktiespararna.
Kriterierna täcker ett brett spektrum av bolagens investerarkommunikation och är uppdelade i
tre delar; Bästa årsredovisning,
Bästa delårsrapport och Bästa
IR-webbplats. Exempel på områden som beaktas är grundläggande bolagsbeskrivning,
marknads- och hållbarhetsinformation, nyckeltalsöversikt och
uppföljning av mål.
Kriterierna för Bästa årsredovisning innehåller 15 huvudkriterier
fördelade på 43 poäng. Kriterierna för Bästa delårsrapport
innehåller 8 huvudkriterier fördelade på 23 poäng och kriterierna
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OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30
består av de 40 största och
mest aktivt omsatta
aktierna på de nordiska börserna och de 30 mest omsatta aktierna på
Stockholmsbörsen.

för Bästa IR-webbplats innehåller
12 huvudkriterier fördelade på 36
poäng.
Kriterierna presenteras i sin
helhet i slutet av detta kompendium.

ett intressant komplement till
årets statistik. Resultatet av denna bonusspaning återfinns inom
relevanta områden i detta kompendium.

Granskningsunderlag
De finansiella rapporter som
ligger till underlag för statistiken
är bolagens årsredovisningar för
räkenskapsåret 2019 alternativt
2018/2019 för de bolag med brutet räkenskapsår samt bolagens
delårsrapporter för perioden
januari–september 2019. Bolagens IR-webbplatser har granskats under perioden
maj–juli 2020.
Årets granskning omfattar utöver
kriterierna även ett antal extra
granskningspunkter som är aktuella inom finansiell rapportering
just nu och som bedöms utgöra
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Baserat på resultaten i granskningen av bolagens finansiella rapporter
och IR-webbplatser har Kanton valt ut ett antal förbättringsområden i
vilka bolag kan stärka sin informationsgivning. Dessa områden presenteras som fokusområden genom kompendiet och varvas med statistik
och goda exempel som stöd och vägledning i förbättringsprocessen.
Årets utvalda fokusområden är:

Kanton Årets börsbolag 2019

•

Allmänna observationer

•

VD- och ordförandeord

•

Investment case

•

Finansiella och
icke-finansiella mål

•

Affärsidé, affärsmodell och
strategier

•

Marknad och konkurrenter

•

Hållbarhetsinformation

•

Översikt nyckeltal

•

Risker och osäkerhetsfaktorer
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ALLMÄNNA
OBSERVATIONER
Sidantalet i bolagens rapporter fortsätter öka. Globala målen trendar bland
de stora bolagen och allt
fler inkluderar hållbarhetsrelaterade nyckeltal i delårsrapporten. Det är dock
fortfarande få bolag som
utnyttjar möjligheten att
sälja in bolaget som en bra
investering genom ett så
kallat investment case.

Sidantalet i bolagens rapporter
fortsätter öka
Omfånget på bolagens rapporter
fortsätter växa. Det är inte ovanligt att hitta delårsrapporter på
över 50 sidor eller årsredovisningar på över 200 sidor. Trots det
ökade sidantalet ligger medianpoängen bland de stora bolagen
på 7 poäng av 23 möjliga för delårsrapporterna och 22 poäng av
43 möjliga för årsredovisningarna. Omfånget på IR-webbplatsen
är svårare att meningsfullt kvantifiera men även här är resultatet
lägre än förväntat med en median på 12 poäng av 36 möjliga.

9

2018

23 % av bolagen presenterar årsredovisningen i ett liggande format.

Bolagen är ambitiösa i sitt arbete
och rapporterna blir både längre
och mer bolagsspecifika. Frågan
vi ställt oss efter årets granskning
är dock om relevant, väsentlig
och användarvänlig information
tyvärr överskuggas av det informationsöverflöd vi nu ser.

177

2019

Andra lösningar bolag tar till för
att anpassa sin kommunikation
till det digitala landskapet är
bland annat att årsredovisningen
laddas ner i ett liggande format.
Mer än var femte bolag har sin

144

2010

av bolagen på OMX Nordic 40 och OMX
Stockholm 30 presenterar digitala årsredovisningar på sina IR-webbplatser.

Digitala årsredovisningar åter
på frammarsch?
Redan för tio år sedan var intresset stort för digitala redovisningar, men på grund av resurser och
det fortsatta behovet av den analoga årsredovisningen tog den
aldrig riktigt fäste hos en bredare
grupp. Nu ser vi dock åter ett
uppsving. Nästan var femte bolag
har en fulländad digital årsredovisning som komplement till den
traditionella nerladdningsbara
pdf:en.

Antal sidor i årsredovisningen
i snitt:

165

15 %

årsredovisning i ett liggande
format anpassat efter dagens
skärmanvändning.
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Trender inom hållbarhetsredovisning
En tydlig trend som håller i sig är
bolagens rapportering om FN:s
Globala mål för hållbar utveckling. Närmare nio av tio bolag
refererar i någon grad till de Globala målen i sin årsredovisning.

17 %

Allt fler väljer att på något sätt
följa upp sitt hållbarhetsarbete i
den löpande delårsrapporteringen. Dock visar granskningen att
av de 17 procent som redovisar
hållbarhetsrelaterade nyckeltal i
delårsrapporten är det bara cirka
hälften som följer upp sina hållbarhetsrelaterade mål. Det finns
i detta avseende en diskrepans i
vilka nyckeltal bolagen uttrycker
sina mål i och vilka som sedan
löpande följs upp.

av bolagen på OMX Nordic 40 och OMX
Stockholm 30 presenterar hållbarhetsrelaterade nyckeltal i delårarapporten.

Grundläggande
bolagsinformation
Bland den mest grundläggande
bolagsinformationen visar årets
granskning fortsatt att stora
koncerner har svårt att beskriva sin affärsidé men tycker att
utelämnandet av en beskrivning
av värdeskapandemodellen är
mer kritisk att åtgärda. Fortsatt
beskriver enbart sju av tio bolag
sin affärsmodell i årsredovisningen och mindre än hälften
av bolagen beskriver den på sin
IR-webbplats.
Det är något fler bolag än tidigare år som presenterar ett investment case men fortfarande är
det mindre än vart fjärde bolag
som samlat motiven att investera i bolaget i sin årsredovisning
och knappt vart tredje bolag
presenterar ett investment case
på sin webbplats. Det är förvånansvärt få bolag som tar tillvara
på möjligheten att på ett tydligt
sätt sälja in bolaget som en bra
investering, vilket borde ligga i
alla noterade bolags intresse.

Endast 63 % av bolagen som presenterar hållbarhetsrelaterade nyckeltal i
delårarapporten följer upp på hållbarhetsrelaterade mål.
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ALLMÄNNA OBSERVATIONER
GODA EXEMPEL

Exempel - Electrolux
Electrolux har under flera år haft en
välfylld årsredovisning med en tydlig
och och grafiskt tilltalande bolagsbeskrivning. I årsredovisningen 2019
löper VD-ordet genom framvagnen
varvat med en sammanfattning av
bolagets strategier, mål och värdeskapandeprocess. Fördjupad
information kring dessa delar hittas
sedan i bolagets digitala årsredovisning som tack vare det digitala
formatet lyfter samma information
på ett mer levande vis.
Se årsredovisning

Se digital
årsredovisning

11
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ALLMÄNNA OBSERVATIONER
GODA EXEMPEL

Exempel - Boliden
Bolden presenterar kvartalsvis uppföljning av för verksamheten relevanta hållbarhetsrelaterade nyckeltal
i sin delårsrapport.
Se delårsrapport
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VD- OCH
ORDFÖRANDEORD
VD-orden i bolagens årsredovisningar innehåller
överlag mer information
än tidigare. Det är dock få
bolag som presenterar ett
VD-ord i delårsrapporten
och än färre som lämnar
kommentar om hållbarhetsarbetet bolaget bedriver.

I kriterierna för Årets börsbolag
tittar vi på innehållet i VD-och
ordförandeord i bolagens årsredovisningar och delårsrapporter.
I årsredovisningen fokuserar
kriterierna på innehållet i de
ledande befattningshavarnas
uttalandet, bolagen får poäng
om kommentar lämnas kring
framtidsutsikter, hur affärsmässiga vägval inverkat på bolagets
utveckling, den finansiella utveklingen samt om hållbarhetsarbetet bolaget bedriver kommenteras. I ordförandeordet efterfrågas
även kommentar kring bolagsstyrningen.
I delårsrapporten tittar vi först
och främst efter om bolagen
lämnat ett VD-ord med rubrik.
I uttalandet ges sedan poäng
för följande kommentarer; hur
affärsmässiga vägval inverkat på
bolagets utveckling, den finansiella utveklingen samt om hållbarhetsarbetet bolaget bedriver.

13

47 %
av bolagen på OMX Nordic 40 och OMX
Stockholm 30 presenterade ett ordförandeord i årsredovisningen, av dessa
kommenterade 77 % av bolagen
bolagsstyrningen.

Syftet med kriterierna är att de
ska bidra till en utveckling mot
förtroendeingivande VD-ord som
underlättar för aktieägare att fatta investeringsbeslut och utkräva
ansvar.
Det kommer vid varje tillfälle
att finnas specifika händelser i
och utanför bolaget som kräver
kommentarer från VD. Detta
behöver bedömas från fall till fall.
Det viktiga är det grundläggande
förhållningssättet. Vad behöver
bolagets intressenter veta för att
fatta ett välgrundat investeringsbeslut och för att bilda sig en
uppfattning om hur väl bolaget
presterat?
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Innehållet i ett VD-ord måste avgöras från
fall till fall men här kommer några handfasta
tips att tänka på:

Förhåll dig till tidigare
lämnad information
Se på VD-ord som länkar i en
kedja. Följ upp föresatser och
avsiktsförklaringar som lämnats i
tidigare ord.

Var balanserad
Ge en allsidig belysning av bolagets utveckling och VD:s sätt att
fullgöra sitt uppdrag. VD-ordet
bör redogöra för såväl framgångar som motgångar. Ingen verksamhet är fri från utmaningar
och problem. Att utelämna eller
tona ned dem skapar en missvisande och ofullständig bild.

Använd data jämförbara
över tid och med
företagets mål
Resultat ska inte bara vara jämförbara över tid, de ska också
kunna ställas mot till exempel
bolagets egna mål. Närmar sig
företaget sina mål och i vilken
takt? Om företagsledningen
duckar för en diskussion om
måluppfyllelse försvåras investeringsbeslut och utkrävande av
ansvar.

Var precis
Det måste vara möjligt att bedöma bolagets prestationer och
styrkor. VD bör därför presentera information på ett sätt som
läsaren kan förstå och avstå från
uttalanden som lämnar stort
tolkningsutrymme. Kvalitativ
information bör kompletteras av
kvantitativ data.
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VD-OCH ORDFÖRANDEORD
GODA EXEMPEL

Exempel - Securitas
I årsredovisningen 2019 leder Securitas VD oss genom bolagets finan
siella utveckling och affärsmässiga
vägval såväl som den strategiska
planen framåt.
Se årsredovisning
91 % av bolagen på OMX Nordic 40
och OMX Stockholm 30 kommenterade i något av VD- eller ordförandeordet i årsredovisningen hur
strategiska vägval har inverkat på
bolagets utveckling.
Dock kommenterade enbart 74 %
av bolagen den finansiella
utvecklingen.

15
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VD-OCH ORDFÖRANDEORD
GODA EXEMPEL

Exempel - CHR Hansen Holding
CHR Hansen Holding har slagit ihop
VD- och ordförandeordet i sin årsredovisning 2019 och får nästintill full
pott gällande uppfyllnad av kriterier i
VD- och ordförandeordets innehåll.
Se årsredovisning

Det är inte helt ovanligt att VD- och
ordförandeord presenteras tillsammans. Av de bolag som presenterade ett ordförandeord i årsredovisningen hade 23 % av bolagen
samlat VD- och ordförandeord.

Exempel - Investor AB
I anslutning till VD-ordet i årsredovsningens inledning presenterar
Investor ett ordförandeord som tar
fasta på både bolagets framgångar
och utmaningar framåt.
Se årsredovisning
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VD-OCH ORDFÖRANDEORD
GODA EXEMPEL

66 %
Exempel - Novo Nordisk
Novo Nordisk presenterar både ett
VD-ord och ordförandeord i årsredovisningens inledning. De båda orden
är välskrivna och kompletterar varandra, orden leder läsaren igenom
bolagsstyrningen under året såväl
som den finansiella utvecklingen.

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade ett
VD-ord med rubrik i delårsrapporten, av dessa kommenterade endast
16 % av bolagen hållbarhetsarbetet
bolaget bedriver.

Se årsredovisning

17
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VD-OCH ORDFÖRANDEORD
GODA EXEMPEL

Exempel - Electrolux
Electrolux presenterar ett kort men
innehållsrikt VD-ord i delårsrapporten, ordet täcker kommentarer kring
affärsmässiga vägval och framtidsutsikter på ett tydligt vis.

Se delårsrapport

Exempel - Telia Company
Telia kommenterar periodens utveckling såväl som affärsmässiga
vägval och förhoppningar om framtiden i delårsrapportens VD-ord.
Se delårsrapport

Av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 som presenterade ett VD-ord med rubrik i delårsrapporten kommenterade 77 % av
bolagen hur affärsmässiga vägval
inverkat på bolagets utveckling och
65 % av bolagen lämnade kommentar om framtidsutsikter.

Kanton Årets börsbolag 2019
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INVESTMENT
CASE
Få bolag drar nytta av
möjligheten att sälja in
bolaget som en bra investering genom ett så kallat
investment case. Det är
något vanligare att presentera ett investment
case på IR-webbplatsen
än i årsredovisningen.

23 %
av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade ett
investment case i årsredovisningen.

I kriterierna för Årets börsbolag
tittar vi på om bolagen presenterar en samlad redogörelse för
motiven att investera i bolaget i
årsredovisningen såväl som på
IR-webbplatsen.

bättre. Kom ihåg att det tar tid
att arbeta in ett budskap, så ett
investment case måste kommuniceras enhetligt i bolagets olika
kanaler och vara värt att upprepa
över tid.

Investment case är en viktig del
av bolagets kommunikation. Det
har som syfte att skapa en snabb,
begriplig och inbjudande överblick över bolagets framtida utveckling. Ett bra investment case
ökar genomslagskraften mot kapitalmarknaden och underlättar
för investerare, analytiker, journalister och andra intressenter
att förstå och prata om bolagets
verksamhet.

Sammanfattningsvis är ett
investment case en kort redogörelse för skälen att investera i
bolaget som sammanfattar de
egenskaper hos bolaget, branschen och marknaden som är
attraktiva för en investerare. Det
bör vara sakligt och välskrivet
samt besvara frågan “Varför investera i just ert bolag?”

Innehållet i ett investment case
är individuellt och beror på var
bolaget befinner sig i sin utveckling. Oavsett om det gäller ett
väletablerat bolag eller ett s.k.
förhoppningsbolag är en av nycklarna att våga förenkla. Lägg tid
på att identifiera era viktigaste
argument och beskriv dessa med
enkla formuleringar och språk,
ju kortare och tydligare beskrivningarna om bolaget är desto

19
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Ett investment case kan konstrueras på ett antal olika
sätt och med hjälp av en mängd olika verktyg. Här är
våra bästa rekommendationer för att bygga ett väl
underbyggt, informationsrikt och differentierat
investment case:

1.
Inkludera investment case i alla
huvudsakliga kommunikationskanaler, dvs. i bolagets årsredovisning,
IR-webbplats och företagspresentationer och se till att informationen är
konsekvent i samtliga kanaler.

2.

4.

När ni bygger ert investment case
bör ni beakta vilken typ av investerare ni vill attrahera och hur ert investment case kan anpassas efter dem.

Varje skäl att investera bör underbyggas med välskrivna och genomtänkta texter, statistik och grafer.

3.

5.

Ange fyra till fem skäl att investera i
bolaget som täcker de områden som
är relevanta för er bransch och ert
syfte.

Se till att ert investment case är tydligt och framhävs på en framstående
sida i samtliga kommunikationskanaler.

Kanton Årets börsbolag 2019
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INVESTMENT CASE
GODA EXEMPEL

Exempel - Corem Property Group
Corem har paketerat fyra tydliga
anledningar att investera i bolaget
vilket också underbyggs med
hjälp av infografik i årsredovisningen 2019.
Se årsredovisning

32 % av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade ett
investment case på bolagets
IR-webbplats.

Exempel - Platzer Fastigheter
Platzer sammanfattar kortfattat och
tydligt fem anledningar att investera i bolaget i sitt investment case i
årsredovisning 2019.
Se årsredovisning

21
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INVESTMENT CASE
GODA EXEMPEL

Exempel - Assa Abloy
Assa Abloy presenterar ett heläckande investment case som innehåller
bolagets resultat och utveckling
såväl som strategisk riktning och
marknadsutsikter. Det presenteras
dessutom enhetligt i både årsredovisningen 2019 och på bolagets
IR-webbplats.
Se årsredovisning

Se IR-webbplats
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FINANSIELLA OCH
ICKE-FINANSIELLA MÅL
Rapportering av finansiella och icke-finansiella
mål i årsredovisningen har
minskat sedan föregående
år.

66 %
av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade sina
finansiella mål i årsredovisningen.

Vi ser en minskning i antal bolag
som väljer att redovisa sina mål
i årsredovisningen, samtidigt
ser vi en trend att digitalisera
årsredovisningens innehåll och
dela upp innehållet i separata
rapporter. Detta leder till att
viss bolagsbeskrivning flyttas ut
från årsredovisningen och skulle
kunna förklara årets minskning.
Även uppföljning av resultaten
kan förbättras. Kvalitativa diskussioner kring utfallen är den punkt
där bolag främst kan bli bättre. Vi
ser även att icke-finansiella mål
integreras och presenteras i allt
större utsträckning tillsammans
med övriga mål även om bolagen fortfarande brister i kvantifiering av icke-finansiella mål.

Presenterade och fastlagda mål,
oavsett om de är finansiella eller
icke-finansiella, är de viktigaste
kortfristiga mål som bolaget förväntar sig kunna uppnå med sin
strategi och affärsmodell. Utförliga förklaringar av målen och dess
utfall är därför högst relevanta för
investerare och andra intressenter. Informationsnyttan ökar när
utfall och uppföljning med kvalitativa diskussioner presenteras.
Bolag bör även tänka på att
presentationen av målen bör
avspegla verksamheten. Är exempelvis hållbarhet en integrerad del av bolagets strategi bör
därmed redovisning och presentation av mål avspegla detta.

I kriterierna för Årets börsbolag
vill vi förutom att bolagen de
facto redogör för sina mål även
se uppföljning av målen i form
av kvantitativa resultat samt att
bolagen lämnar kvalitativa kommentarer och resonemang kring
utfallen. Kriterierna för finansiella
och icke-finansiella mål gäller för
bolagens årsredovisningar och
IR-webbplatser.
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Mål är kortfristiga objektiv för bolaget, inte nödvändigtvis,
men ofta baserade ”per bokslut”. Uppsatta mål ska vara
realistiskt uppbyggda kring bolagets förutsättningar, och
baseras på hur det kan eller bör prestera om det utnyttjar
sina resurser väl. Ställ er följande frågor:

•

Förklaras för användaren varför just dessa
mål är uppsatta?

•

Är målen konsekventa genom åren?

•

Går de att följa upp?

•

Presenteras utfallen?

•

Presenteras historisk jämförelsedata?

•

Förs en kvalitativ diskussion om utfallet och
hur det uppstod?

Av de 66 % av bolagen som
presenterade sina finansiella mål i
årsredovisningen redogjorde 74 %
för utfallet och av de som presenterade utfall lämnade endast 61 %
kvalitativa kommentarer.

Kanton Årets börsbolag 2019
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FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA MÅL
GODA EXEMPEL

57 %

Exempel - Investor AB
Investor presenterar både
operativa och hållbarhetsmål samlat
i sin årsredovisning 2019. Årets utfall
presenteras med jämförelseperioder
och en kvalitativ diskussion förs kring
utfallen.
Se årsredovisning

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade sina
kvantifierade icke-finansiella mål i
årsredovisningen.
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FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA MÅL
GODA EXEMPEL

Av de 57 % av bolagen som
presenterade sina kvantifierade
icke-finansiella mål i årsredovisningen redogjorde 85 % för utfallet
och av de som presenterade utfall
lämnade 30 % kvalitativa
kommentarer.

Exempel - Platzer Fastigheter AB
I årsredovisningen 2019 presenterar
Platzer tydligt och fullt integrerat
både finansiella och icke-finansiella
mål. Här presenterar Platzer även
hur de egna målen och arbetet mot
dessa stödjer måluppfyllnad mot
FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
Se årsredovisning
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FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA MÅL
GODA EXEMPEL

Exempel - Boliden
Boliden ger ett tydligt exempel på
konsekventa mål, utvecklingen över
fem år och uppföljning i i form av
kvalitativa kommentarer i sin årsredovisning från 2019.
De finansiella målen, utfall och uppföljning presenteras på liknande sätt
på IR-webbplatsen vilket underlättar
för bolagets intressenter i dess informationsinsamling kring bolaget och
dess utveckling.
Se årsredovisning

Se IR-webbplats
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FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA MÅL
GODA EXEMPEL

Exempel - Volvo
Volvo presenterar sina finansiella
mål på IR-webbplatsen tillsammans
med tydlig uppföljning av resultat
och kvalitativa diskussioner kring
utfallen.
Se IR-webbplats

53 % av bolagen på OMX Nordic 40
och OMX Stockholm 30 presenterade
sina finansiella mål på IR-webbplatsen.
Av dessa bolag presenterade 60 %
utfall och 1/3 av de som presenterade utfall förde en kvalitativ diskussion
kring detta.

Kanton Årets börsbolag 2019
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AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL
OCH STRATEGIER

13 %

Trots digitaliseringens
framfart verkar merparten av bolagen prioritera
grundläggande bolagsinformation som affärsidé,
affärsmodell och strategier i bolagens årsredovisningar framför IR-webbplatsen.

Få stora bolag presenterar den
grundläggande affärsidén i
kommunikationen med sina
intressenter. Tydliga strategier
kommuniceras oftare än affärsmodellen. Det är få bolag som
presenterar den grundläggande
bolagsinformationen i sina delårsrapporter.

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade
den grundläggande affärsidén i
årsredovisningen.

vem” och ”varför” medan affärsmodellen bör klargöra vad som
krävs för att bolaget ska lyckas
med sin affärsidé. En affärsmodell kan beskrivas på olika sätt,
utmaningen ligger ofta i att på
ett enkelt och kortfattat vis förklara och skapa förståelse för en
komplex verklighet.

Poäng utifrån kriterierna i Årets
börsbolag ges till de bolag som
presenterar sin affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier.
Denna grundläggande bolagsinformation ska utifrån kriterierna
presenteras i samtliga kommunikationskanaler som omfattas; årsredovisningen, delårsrapoprten
och IR-webbplatsen.
En värdeskapandeprocess beskriver hur ett bolag skapar olika
typer av värden, och hur bolagets
verksamhet fungerar. Då värdeskapandeprocessen är unik för
varje bolag ger affärsmodellen
en investerare grundläggande
förståelse för det specifika bolaget och dess förutsättningar.
Affärsidén är bolagets kärna och
besvarar frågorna ”vad”, ”hur”, ”till
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En väl förklarad värdeskapandeprocess är inte bara till nytta för
investerare, den ger även övriga intressenter en tydligare bild av
bolaget och dess motivation. En genomarbetat affärsmodell är
även användbar för att utvärdera och omvärdera den befintliga
verksamheten. Några av värdeskapandeprocessens
byggstenar är:

•

Affärsidén är bolagets kärna och den första delen i bolagets
affärsmodell. En bra affärsidé beskriver kortfattat den grundläggande idén bakom värdeskapandeprocessen.

•

Affärsmodellen är en mer omfattande beskrivning av hur
bolagets värdeskapandeprocess är tänkt att fungera. Den
bör bland annat beskriva var i värdekedjan bolaget befinner
sig samt vad som är dess input och output.

•

Strategier är bolagets planerade tillvägagångssätt att bland
annat behålla och förstärka sina positioner.

Av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade
70 % sin affärsmodell och 89 %
av bolagen presenterade sina
strategier i årsredovisningen.

Kanton Årets börsbolag 2019
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AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL OCH STRATEGIER
GODA EXEMPEL

Exempel - Sandvik
Sandvik presenterar sin affärsidé
i årsredovisningen 2019. Som likt
många andra görs det i direkt
anslutning till bolagets vision och
strategier.
På efterföljande sida presenteras
sedan en fördjupad beskrivning av
bolagets strategier.
Se årsredovisning
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Av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade
endast 9 % av bolagen sin affärsidé på IR-webbplatsen. Däremot
presenterade 49 % sin affärsmodell och 72 % presenterade sina
strategier.
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AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL OCH STRATEGIER
GODA EXEMPEL

Exempel - Essity
Även Essity presenterar sin affärsidé
i en samlad beskrivning av bolagets
strategiska ramverk i årsredovisningen 2019. På efterföljande sidor beskrivs även bolagets affärsmodell på
ett lättillgängligt vis.
Se årsredovisning

Exempel - Boliden
Boliden beskriver sin komplexa
affärsmodell på ett förståeligt och
tilltalande vis i årsredovisning 2019.
Se årsredovisning
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AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL OCH STRATEGIER
GODA EXEMPEL

Exempel - Investor AB
I sin årsredovisning 2019 besvarar
Investor tydligt frågorna vad, varför,
hur och till vem i sin affärsmodell.
Se årsredovisning

Av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade
9 % sin affärsidé, 11 % sin affärsmodell och 17 % presenterade
sina strategier i delårsrapporten.
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AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL OCH STRATEGIER
GODA EXEMPEL

Exempel - SKF
På sista sidan i sin delårsrapport
presenterar SKF kortfattad grundläggande bolagsinformation som
affärsidé och strategier.
Se delårsrapport

Exempel - Novozymes
På sin IR-webbplats beskriver
Novozymes sin affärsmodell både
grafiskt och på ett tydligt och tillgängligt vis i text. Bolaget redogör
även för makrotrender och hur dessa
påverkar bolagets affärsmodell.

Se IR-webbplats
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MARKNAD OCH
KONKURRENTER

36 %

Trots omfattande marknadsavsnitt i både årsredovisning och på IR-webbplatsen är det fortsatt få
bolag som uppfyller kriterierna gällande marknad
och konkurrenter.

Vi ser en avsaknad av redogörelser för marknadsandelar, storleken på marknaden och marknadstillväxt. Bolag är generellt
även dåliga på att redogöra för
sina konkurrenter och än sämre
på att redogöra för konkurrenternas marknadsandelar.
I kriterierna för Årets börsbolag
ges poäng till bolag som anger
sin marknadsandel, marknadens
storlek och tillväxt samt anger
namn och marknadsandel på
sina konkurrenter i årsredovisningen och på IR-webbplatsen. I
kriterierna för delårsrapporten efterfrågas ett separat avsnitt som
beskriver marknadsutvecklingen.
Information om marknaden,
kunder, konkurrenter, bolagets
position och marknadsandelar är
mycket viktig för att kunna bedöma ett bolags prestationer och
dess förmåga till framtida värdeskapande. I en marknadsbeskrivning har bolaget möjlighet att ge
sin egen syn på den spelplan där
det agerar och den position det
har på den planen, istället för att
låta läsaren söka information från
andra källor.
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av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 angav sin marknadsandel i årsredovisningen.

Kriterierna i Årets börsbolag syftar till att främja en transparent
bild av marknaden som gör det
möjligt att placera bolaget och
dess prestationer i relation till
andra aktörer.
Att beskriva marknaden på ett
tydligt och transparent sätt med
underbyggd data kan vara en
svår och ibland kostsam utmaning beroende på marknad och
bransch. Detta gör att det ibland
är svårt för mindre bolag med
begränsade resurser att lämna
all den information som efterfrågas i kriterierna. Men oavsett
förutsättningar är det ändå alltid
viktigt att i så stor utsträckning
som möjligt underbygga marknadsbeskrivningen med konkret
och transparent information som
ger användaren en helhetssyn.
Tänk på att förmedla de drivkrafter som finns på marknaden och
att det kan finnas behov av en
redogörelse för övergripande sociala, demografiska, teknologiska,
politiska eller makroekonomiska
faktorer som påverkar utveckling.
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Marknaden är där bolagets utbud möter efterfrågan. Att
förstå marknaden är av största vikt för såväl bolaget som
dess intressenter. Viktiga faktorer för förståelse av
marknadssituationen är exempelvis:

•

Beskrivning av marknadsmiljön, inklusive
mikro- och makrofaktorer

•

Tillväxt och drivkrafter

•

Marknadstrender och implikationer för bolaget

•

Bolagets utveckling och marknadsposition

•

Konkurrenssituation

•

Marknadssituationens påverkan
på bolagets strategi

13 % av bolagen på OMX Nordic 40
och OMX Stockholm 30 angav sin
marknadsandel på IR-webbplatsen.
9 % av bolagen angav marknadens
storlek i SEK och 17 % av bolagen angav marknadens tillväxt på
IR-webbplatsen.
Namn på konkurrenter angavs av
15 % av bolagen medan konkurrenternas marknadsandelar endast angavs av 2 % av bolagen på IR-webbplatsen.
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - Swedish Match
I årsredovisningen 2019 redogör
Swedish Match för sin position på
sina olika marknader såväl som för
den generella marknadsutvecklingen.
Se årsredovisning

26 % av bolagen på OMX Nordic 40
och OMX Stockholm 30 beskrev storleken på sin marknad i SEK medan
marknadens tillväxt angavs av 34 %
av bolagen i årsredovisningen.
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - Skanska
I delårsrapporten presenterar Skanska en överblick över de olika marknadernas utsikter och förväntade
utveckling.
Se delårsrapport

51 % av bolagen på OMX Nordic 40
och OMX Stockholm 30 har ett separat avsnitt i delårsrapporten som
redogör för marknadens utveckling.

Exempel - SEB
SEB har på sin IR-webbplats en
heltäckande marknadssida som ger
läsaren en förståelse både för bolagets marknadsposition och för den
generella marknadsutvecklingen.
Se IR-webbplats
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - Essity
I årsredovisningen 2019 redogör Essi
ty för bolagets marknad, position,
trender och drivkrafter på ett tydligt
och pedagogiskt vis.
Se årsredovisning
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - DSV Panalpina
Det danska transport- och logistikbolaget DSV har löst uppgiften att
presentera konkurrenter och deras
marknadsandelar på ett enkelt och
tydligt sätt med hjälp av ett diagram
i sin årsredovisning 2019.
Se årsredovisning

32 %

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 namngav sina
konkurrenter i årsredovisningen och
endast...

4%
av bolagen angav konkurrenternas
marknadsandelar i årsredovisningen.
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HÅLLBARHETSINFORMATION

55 %

Nästan hälften av bolagen
har en separat hållbarhetsredovisning skild från
årsredovisningen. Av bolagen som har hållbarhetsredovisningen inkluderad i
årsredovisningen redogör
ungefär en tredjedel för
sin väsentlighetsanalys
och viktiga hållbarhetsfrågor.

På IR-webbplatsen är det än färre
bolag som redogör för sin väsentlighetsanalys och dess resultat. Vi
ser även likt föregående år att allt
fler bolag kartlägger sin verksamhet mot FN:s Globala mål för
hållbar utveckling.
I kriterierna för Årets börsbolag
ges poäng till bolag som redogör
för bolagets väsentlighetsanalys
och viktigaste hållbarhetsfrågor
samt hur bolagets intressenter
involverats i processen. Kriterierna bedöms i bolagens årsredovisningar och IR-webbplatser.
Genom att identifiera verksamhetens viktigaste hållbarhetsfrågor kan bolaget använda sina
resurser där de skapar bäst nytta.
De viktigaste hållbarhetsfrågorna
identifieras genom en väsentlighetsanalys som utgår från
bolagets ekonomiska, sociala
och miljömässiga påverkan samt
intressenternas kärnfrågor.

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 inkluderar
hållbarhetsredovisningen i
årsredovisningen.

och säkerställa att den övergripande affärsstrategin tar hänsyn
till inte bara ekonomiska, utan
även viktiga sociala och miljömässiga aspekter.
Den negativa och positiva påverkan verksamheten har på omvärlden kan leda till såväl positiva
som negativa konsekvenser för
bolaget, dess affärsmodell, rykte
och förmåga att uppnå sina mål.
Det är därför mycket viktigt att
hållbarhetsarbetet utgår från
väsentlighet och att resultatet av
arbetet presenteras i en fokuserad och transparent hållbarhetsredovisning som utgår från
organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor.

Arbetsprocessen som leder fram
till de viktigaste hållbarhetsfrågorna ger bolaget möjlighet att
identifiera risker och möjligheter
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Fokusera rapporteringen på de mest väsentliga frågorna och var transparent kring såväl positiv som negativ påverkan. Var noga med att
beskriva varför de viktiga hållbarhetsfrågorna är väsentliga och hur
bolaget arbetar med dessa frågor. Var finns påverkan? Vilken typ av
påverkan är det? Går den att mäta på något sätt?
Tänk på att:
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•

Konkreta utfästelser och långsiktiga, mätbara mål
istället för ambitioner är vad som krävs för att skapa
förtroende hos användaren.

•

Vara transparent kring investeringar i hållbarhetsarbetet som görs för att uppnå uppsatta mål.

•

Redogöra för vilka de viktigaste intressenterna är, vilka
som är intressenternas mest väsentliga frågor och hur
bolaget identifierat dessa på ett tydligt sätt.

•

Ange om de viktiga hållbarhetsfrågorna har olika
prioritet.
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HÅLLBARHETSINFORMATION
GODA EXEMPEL

Exempel - UPM
UPM beskriver tydligt i sin årsredovisning 2019 vilka deras viktigaste
intressentgrupper är och hur de fört
dialog med dessa. De har även valt
att mer djupgående ge exempel på
dialoger som förts.
På nästkommande sida redogörs
även för väsentlighetsanalysen i sin
helhet och resultatet av denna. Den
presenteras även på ett för läsaren
tydligt och pedagogiskt vis.

36 %

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 redogör för sin
väsentlighetsanalys och viktigaste
hållbarhetsfrågor samt hur bolagets
intressenter involverats i processen i
årsredovsiningen.

Se årsredovisning
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HÅLLBARHETSINFORMATION
GODA EXEMPEL

Exempel - SCA
I årsredovisningen 2019 har SCA gett
plats för resultatet av sin intressentdialog på en hel sida där de redogör
för de olika intressentgrupperna,
respektive intressentgrupps
kärnfrågor samt hur SCA arbetar
med dessa frågor.
SCA presenterar även sina
väsentliga frågor på ett bra och
tydligt sätt vilket indikerar på grad av
prioritet.
Se årsredovisning
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HÅLLBARHETSINFORMATION
GODA EXEMPEL

Exempel - SSAB
SSAB presenterar tydligt på sin
IR-webbplats både resultatet av sin
väsentlighetsanalys och hur intressenterna involverats i processen. De
lämnar sedan även fördjupad information om de viktigaste hållbarhetsfrågorna.
Se IR-webbplats

36 %

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 redogör för sin
väsentlighetsanalys och viktigaste
hållbarhetsfrågor samt hur bolagets
intressenter involverats i processen i
årsredovisningen.

45

Kanton Årets börsbolag 2019

HÅLLBARHETSINFORMATION
GODA EXEMPEL

85 %

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 refererar i
någon grad till FN:s Globala mål
för hållbar utveckling i årsredovisningen.

Exempel - Telia Company
I årsredovisningen 2019 redogör Telia
för hur verksamheten i olika grad
bidrar till FN:s Globala mål för hållbar
utveckling.
Se årsredovisning

Exempel - Alfa Laval
I årsredovisningen 2019 presenterar
Alfa Laval sitt arbete med FN:s Globala mål genom att beskriva hur de
arbetar med de olika målen och om
det sker genom att skapa förändring
eller genom att bidra till utveckling.
Se årsredovisning
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ÖVERSIKT
NYCKELTAL

6%

Bolag kan generellt bli
bättre på att redogöra för
relevanta nyckeltal med
jämförelseperioder som
sträcker sig över flera
redovisningsperioder.

Granskningen visar att det är få
bolag som har en nyckeltalsöversikt avseende de åtta senaste
kvartalen i sin delårsrapport,
endast ett av tio bolag redogör
för något av de efterfrågade
nyckeltalen. I årsredovisningen
är det nyckeltalet Kassaflöde från
den löpande verksamheten per
aktie1 som är minst representerat.
Nyckeltalet redovisas enbart av
en femtedel av bolagen.
I kriterierna för Årets börsbolag
efterfrågas en flerårsöversikt i
årsredovisningen och en kvartalsöversikt i delårsrapporten. I
årsredovisningen tilldelas poäng
för vardera av sju stycken nyckeltal i en översikt över fem år. I
delårsrapporten tilldelas poäng
för vardera av sex stycken nyckeltal i en översikt över de senaste
åtta kvartalen.

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 redogör för
samtliga nyckeltal i en femårsöversikt i årsredovisningen.

Ett sammandrag över historisk
utveckling under ett flertal redovisningsperioder tillför läsaren
mycket användbar information.
Det gör det möjligt att enkelt få
en bild av bolagets utveckling
över tid och sätta nuvarande
prestationer i relation till denna.
En kvartalsöversikt över minst
åtta kvartal tillför även förståelse
för säsongsbetonade variationer.
Det är viktigt att inte missa att
kommentera jämförelsestörande
poster, ändrade redovisningsprinciper, större strukturella
förändringar och liknande faktorer som påverkat utfallet. Detta
görs med fördel med hjälp av en
fotnot och kommenteras därefter
även i årsredovisningens förvaltningsberättelse och delårsrapportens kommentarer till utvecklingen.

Finansiella nyckeltal används
framförallt för att beskriva bolagets utveckling över tiden. För att
investerare och andra intressenter ska kunna göra jämförelser
finns ett intresse av nyckeltal som
är applicerbara på de flesta bolag
och branscher. Olika nyckeltal
kan vara olika lämpade för att
beskriva utvecklingen i ett bolag,
men de nyckeltal som ingår i kriterierna har valts ut därför att de
anses tillföra väsentlig information och samtidigt är rättvisande
för majoriteten av alla bolag.

1
I enlighet med definition av kassaflöde
från den löpande verksamheten i IAS 7.
Kan för bankverksamhet ersättas med
kreditförlustnivå och för investmentbolag
med förvaltningskostnad i procent av
portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent av substansvärdet.
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NYCKELTAL

Femårsöversikt i
årsredovisningen

Kvartalsöversikt avseende
de åtta senaste kvartalen i
delårsrapporten

Räntabilitet på eget kapital

64 %

2%

Rörelsemarginal

45 %

11 %

Resultat efter skatt per aktie

45 %

2%

Eget kapital per aktie

40 %

2%

Utdelning per aktie

64 %

-*

Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie

19 %

2%

Aktiekurs vid årets slut

43 %

2%

* Kriteriet avseende utdelning per aktie efterfrågas endast i årsredovisningen.

11 %

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 redogör för
något av nyckeltalen i en kvartalsöversikt avseende de åtta senaste
kvartalen i delårsrapporten.
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FLERÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL
GODA EXEMPEL

Exempel - SKF
SKF presenterar flerårsöversikt över
samtliga nycketal som efterfrågas i
tävlingskriterierna. I årsredovisningen 2019 presenteras en sjuårsöversikt
som kompletteras med en separat
översikt över data per aktie.
Delårsrapporten innehåller en heltäckande nyckeltalsöversikt avseende de åtta senaste kvartalen.
Se årsredovisning

Se delårsrapport
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FLERÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL
GODA EXEMPEL

Exempel - Nordea
Nordea presenterar en tydlig och
samlad översikt av de viktigaste
nyckeltalen över de senaste fem
åren i sin årsredovisning 2019.
Se årsredovisning

Exempel - H&M
H&M presenterar en nyckeltalsöversikt avseende de fem senaste åren i
sin årsredovisning för 2019. Nyckeltalen är uppdelade efter kategori och
det aktuella året är markerat på ett
tydligt vis.
Se årsredovisning
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RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER

96 %

De flesta bolag beskriver
sin riskhantering i årsredovisningen, men endast hälften presenterar
samma information på
IR-webbplatsen.

Få bolag redogör, på ett meningsfullt sätt, för hur olika risker
står i förhållande till varandra utifrån sannolikheten att de inträffar och vilken påverkan det skulle
få om så sker. Majoriteten av bolagen presenterar någon form av
känslighetsanalys för finansiella
risker men mer sällan för övriga
kategorier av risker. Denna typ av
information är dock sällsynt på
IR-webbplatsen.
Utifrån kriterierna för Årets börsbolag tilldelas poäng för beskrivning av bolagets riskhantering,
redogörelse för utvalda risker
utifrån sannolikhet och påverkan
samt en beskrivning av säsongsvariationer alternativt att sådana
ej föreligger.
Poäng tilldelas även för kvantifiering av finansiella- och/eller
rörelserisker.
Samtliga kriterier avseende risker
och osäkerhetsfaktorer gäller
för både årsredovisningen och
IR-webbplatsen. För delårsrapporter efterfrågas enbart en redogörelse för säsongsvariationer.
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av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade
en beskrivning av sin riskhantering i
årsredovisningen.

Ett strukturerat arbete med
intern styrning och kontroll är en
bra grund för ett bolag ska kunna
arbeta framgångsrikt med att
identifiera och hantera risker och
nå affärsmässiga mål. Inom intern styrning och kontroll innebär
risk den samlade bedömningen
av sannolikheten för en oönskad
händelse och konsekvensen av
om den skulle inträffa. Kopplingen mellan mål och risk är mycket
stark. Finns inga mål, får ordet
risk ingen meningsfull betydelse.
Risk kan också kopplas till önskade händelser. Det handlar om att
bolaget är berett att ta ett visst
mått av risk för att nå ett uppsatt
mål. Normalt gäller detta främst
affärsstrategiska risker som att
exempelvis kliva in på en ny
marknad eller den kreditrisk som
en bank tar för att kunna bedriva
sin verksamhet.

i en årsredovisning eller på en
IR-webbplats bygger på en tydlig
redogörelse för hur bolaget arbetar med att identifiera och hantera risk. De allra flesta bolag utgår i
någon grad från COSO:s ramverk
för intern styrning och kontroll
och arbetssättet här är en bra
ram att luta sig mot i beskrivningen. Var noga med att visa på
de viktigaste riskerna för organisationen och utelämna inget,
även om det är ”obekvämt”. Att
gradera riskerna utifrån sannolikhet och påverkan ger en mycket
transparent redovisning.

Att förstå ett bolags möjligheter
och risker är av största vikt för att
läsaren ska kunna skapa sig en
uppfattning om dess framtida
utveckling och intjäningsförmåga. Ett välskrivet riskavsnitt

Kanton Årets börsbolag 2019

För intressenter är det viktigt att bolaget påvisar god riskkännedom och riskhantering samt att de kan förklara varför risken
tas och accepteras. Detta så att användaren kan göra en korrekt
bedömning av riskerna och bolagets situation.
Det som efterfrågas är exempelvis:

•

Beskrivning av de väsentligaste riskerna bolaget
står inför oavsett kategori.

•

Vad är sannolikheten att risken realiseras och vilken påverkan har risken om så sker.

•

Hur bolaget arbetar för att hantera dessa risker.

•

Vilka möjligheter medför riskerna.

•

Känslighetsanalyser som på ett meningsfyllt vis
illustrerar hur bolaget påverkas av förändringar.

53 %
av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade en
beskrivning av sin riskhantering på
IR-webbplatsen.
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
GODA EXEMPEL

Exempel - Securitas
Securitas presenterar sitt riskavsnitt
som en del av bolagsstyrningsrapporten som inkluderats i årsredovisningen för 2019. Här återfinns en
utförlig redogörelse för de koncernövergripande kontrollaktiviteter
som genomförs för att säkerställa att
ledningens direktiv för riskhantering
verkställs. Därefter följer en tydlig redogörelse av en process för Enterprice Risk Management som syftar till
att identifiera, prioritera och hantera
de viktigaste riskerna.
Se årsredovisning
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
GODA EXEMPEL

Endast 17 % av bolagen på OMX
Nordic 40 och OMX Stockholm 30
redogjorde för utvalda risker utifrån
sannolikhet och påverkan i årsredovisningen.
På IR-webbplatsen var det endast
4 % av bolagen som redogjorde för
utvalda risker utifrån sannolikhet
och påverkan.

Exempel - DSV
I sin årsredovisning 2019 presenterar
DSV tydligt de allra viktigaste riskernas sannolikhet och påverkan samt
hur riskbilden har ändrats sedan
föregående år.
På efterföljande sidor presenteras
även en djupare beskrivning av vardera av de utvalda riskerna, hur de
hanteras och hur de har utvecklats
under året.
Se årsredovisning
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
GODA EXEMPEL

81 %

av bolagen på OMX Nordic 40 och
OMX Stockholm 30 presenterade
kvantifiering av känslighet för finansiella risker i årsredovisningen och
38 % för rörelserisker.
På IR-webbplatsen presenterade
9 % kvantifiering av känslighet för
finansiella risker och 11 % för rörelserisker.
Exempel - Castellum
Castellum har en heltäckande riskbeskrivning på sin webbplats med
klassificiering utifrån sannolikhet
och påverkan. Möjlighet finns även
att gå in och få fördjupad information om varje identifierad risk.
Se IR-webbplats

Exempel - Cloetta
Cloetta har en föredömlig beskrivning av identifierade risker, riskhantering och hur dessa förhåller sig
till sannolikhet och påverkan. Detta
exempel från bolagets IR-webbplats.
Se IR-webbplats
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
GODA EXEMPEL

Exempel - SAS
SAS har ett tydligt och välskrivet
riskavsnitt i årsredovisningen 2019.
Avsnittet inleds med en övergripande bild över identifierade risker och
dess risknivå. På efterföljande sidor
får läsaren en fördjupad beskrivning
av riskerna och det aktuella riskläget.
Se årsredovisning

Säsongseffekter eller förtydligande
att sådana ej föreligger presenterades av 27 % av bolagen i årsredovisningen och av 15 % av bolagen i
delårsrapporten.
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KRITERIER
ÅRETS BÖRSBOLAG 2020

Om tävlingskriterierna
Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och är utformade i samarbete med Aktiespararna. Kriterierna ligger
till grund för bedömningen av tävlingen och är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning,
Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats.
Kriterierna kan även användas av bolag som inte deltar i
tävlingsmomentet som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av finansiella rapporter och investerarinformation på bolagens IR-webbplatser.
Underlag för forskning och finansiella studier
Kriterierna och resultatet av Kantons granskning har givit
underlag till flera finansiella studier* genom åren som
visar på värdet av en korrekt och transparent informationsgivning.

*Bland andra: Jankensgård, Håkan. The Relationship between Voluntary
Disclosure, External Financing, and Financial Status. 2014
Jankensgård, Håkan. A Tale of Beauties and Beasts: Testing the Optimal
Disclosure Hypothesis. In Multinational Finance Journal. 2014
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BÄSTA ÅRSREDOVISNING
A. INLEDANDE INFORMATION – 1 POÄNG
1.

Innehållsförteckning, 1 p.

1.1

Länkad innehållsförteckning [1 p]
Innehållsförteckning med klickbara länkar i nedladdningsbar version av
årsredovisningen.

B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – 6 POÄNG
1.

VD-ord, 1 p.

1.2

Kommentar kring framtidsutsikter [1 p]

2.

Ordförandeord, 2 p.

2.1

Ordförandeord med rubrik [1 p]

2.2

Kommentar till bolagsstyrning [1 p]

3.

Följande ska tydligt framgå i VD-ord alternativt ordförandeord, 3 p.

3.1

Kommentar till hur strategiska/affärsmässiga vägval har inverkat på bolagets
utveckling [1 p]

3.2

Kommentar till finansiell utveckling [1 p]

3.3

Kommentar till hållbarhetsarbetet bolaget bedriver [1 p]

C. BOLAGSBESKRIVNING – 19 POÄNG
1.

Affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier, 3 p.

1.1

Affärsidé [1 p]
Poäng ges när affärsidén är explicit uttryckt.

1.2

Affärsmodell [1 p]
Hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja. Kan för investment bolag
ersättas med kvantifiering av andelen onoterade respektive noterade bolag i portföljen.

1.3

Konkreta strategier [1 p]
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2.

Investment case, 3 p.

2.1

En samlad redogörelse för motiven till att investera i bolaget [3 p]
Redogörelse utifrån värdedrivande faktorer på makro-, bransch- respektive företagsnivå
eller en kombination.

3.

Finansiella mål, 3 p.
Informationen ska återfinnas i samlad form.

3.1

Finansiella mål [1 p]

3.2

Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]

3.3

Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring
utfallet [1 p]

4.

Marknad och konkurrenter, 5 p.

4.1

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/
delverksamheternas marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent [1 p]

4.2

Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK [1 p]

4.3

Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent [1 p]

4.4

Namn på konkurrenter [1 p]

4.5

Konkurrenternas kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent [1 p]

5.

Hållbarhet, 5 p.
Informationen ska framgå i årsredovisningen. 5.2 – 5.5 ska återfinnas i samlad form.
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5.1

Redogörelse för bolagets väsentlighetsanalys och viktigaste
hållbarhetsfrågor samt hur bolagets intressenter har involverats i
processen [1 p]

5.2

Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål [1 p]

5.3

Motivering till val av hållbarhetsrelaterade mål [1 p]

5.4

Utfall av hållbarhetsmål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]

5.5

Uppföljning av hållbarhetsmål i form av en kvalitativ diskussion kring
utfallet [1 p]
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D. FEMÅRSÖVERSIKT – 7 poäng
1.

Femårsöversikt nyckeltal, 7 p.
För nynoterade bolag: pro forma. Bolag som haft verksamhet kortare tid än fem år måste ange
detta.

1.1

Räntabilitet på eget kapital [1 p]

1.2

Rörelsemarginal [1 p]
Kan ersättas med överskottsgrad eller K/I-tal när tillämpligt.

1.3

Resultat efter skatt per aktie [1 p]

1.4

Eget kapital per aktie [1 p]
Kan ersättas med substansvärde per aktie när tillämpligt.

1.5

Utdelning per aktie [1p]
Nyckeltalet ska anges även om ingen utdelning skett.

1.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie [1 p]
I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7.
Kan för bankverksamhet ersättas med kreditförlustnivå och för investmentbolag med
förvaltningskostnad i procent av portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent
av substansvärdet.

1.7

Aktiekurs vid periodens slut [1 p]

E. STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING – 2 poäng
1.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret, 2 p.

1.1

Redogörelse för styrelsens arbete under verksamhetsåret [2 p]
Avser ärenden som har behandlats och beslut som fattats.

F. AKTIEN – 2 poäng
1.

Värdeöverföringar till aktieägare, 2 p.

1.1

Redogörelse för utdelning, inlösen och avknoppningar samt bakomliggande
resonemang [2 p]
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G. RISK-OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 5 poäng
1.

Risk och känslighetsanalys, 5 p.

1.1

Kvantifiering av känslighetsanalys för rörelserisker [1 p]

1.2

Kvantifiering av känslighetsanalys för finansiella risker [1 p]

1.3

Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej
föreligger [1 p]
Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets
nettoförvärv och nettoförsäljningar.

1.4

Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker [1 p]

1.5

Redogörelse för sannolikhet och påverkan av utvalda risker inklusive
hållbarhetsrisker [1 p]

H. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 1 poäng
1.

Ordlista och definitioner, 1 p.

1.1

Företagsspecifik/branschspecifik ordlista [1 p]

TOTALT: 43 POÄNG
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BÄSTA DELÅRSRAPPORT
A. INLEDANDE INFORMATION – 7 POÄNG
1.

VD-ord, 7 p.

1.1

VD-ord med rubrik [3 p]

1.2

Kommentar kring hur affärsmässiga vägval inverkat på bolagets
utveckling [1 p]

1.3

Kommentar kring framtidsutsikter [1 p]

1.4

Kommentar till hållbarhetsarbetet bolaget bedriver [2 p]

B. NYCKELTAL – 3 POÄNG
Notera att B.1 – B.3 avser delårsperioden om nio månader och ej endast det senaste kvartalet.

1.

Räntabilitet på eget kapital, 1 p.

1.1

Delårsperioden [0,5 p]

1.2

Jämförbar delårsperiod [0,5 p]

2.

Eget kapital per aktie, 1 p.
Kan ersättas med substansvärde per aktie när tillämpligt.

2.1

Delårsperioden [0,5 p]

2.2

Jämförbar delårsperiod [0,5 p]

3.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, 1 p.
Kan för bankverksamhet ersättas med kreditförlustnivå och för investmentbolag med
förvaltningskostnad i procent av portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent av
substansvärdet.

3.1

Delårsperioden [0,5 p]

3.2

Jämförbar delårsperiod [0,5 p]
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C.

KVARTALSÖVERSIKT – 6 POÄNG

1.

Flerkvartalssiffror avseende de åtta senaste kvartalen, 6 p.
Ställning tas ej till huruvida redovisning sker på kvartalsbasis eller tolv månader rullande.

1.1

Räntabilitet på eget kapital [1 p]

1.2

Rörelsemarginal [1 p]
Kan ersättas med överskottsgrad eller K/I-tal när tillämpligt.

1.3

Eget kapital per aktie [1 p]
Kan ersättas med substansvärde per aktie när tillämpligt.

1.4

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie [1 p]
I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7.
Kan för bankverksamhet ersättas med kreditförlustnivå och för investmentbolag med
förvaltningskostnad i procent av portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent
av substansvärdet.

1.5

Resultat efter skatt per aktie [1 p]

1.6

Aktiekurs vid periodens slut [1 p]

D.

SÄSONGSEFFEKTER – 1 POÄNG

1.

Säsongseffekter, 1 p.

1.1

Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej
föreligger [1 p]
Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets nettoförvärv
och nettoförsäljningar.

E.

MARKNAD – 2 POÄNG

1.

Marknadsutveckling. 2 p.

1.1

Avsnitt om utvecklingen inom den marknad/de marknader där bolaget
verkar [2 p]
Information avseende generell marknadsutveckling, ej det egna bolagets utveckling på
marknaden. Kan för investmentbolag ersättas med beskrivning av portföljbolagens
utveckling.
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F.

KORT OM BOLAGET – 3 POÄNG

1.

Affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier, 3 p.
Informationen ska återfinnas i tydlig och samlad form.

1.1

Affärsidé [1 p]
Poäng ges när affärsidén är explicit uttryckt.

1.2

Affärsmodell [1 p]
Hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja. Kan för investmentbolag
ersättas med kvantifiering av andelen onoterade respektive noterade bolag i portföljen.

1.3

Konkreta strategier [1 p]

G.

ÖVRIGT – 1 POÄNG

1.

Rapportpublicering, 1 p.

1.1

Rapportpublicering inom sex veckor [1 p]

TOTALT: 23 POÄNG
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BÄSTA IR-WEBBPLATS
A. BOLAGSBESKRIVNING– 16 POÄNG
Behöver ej redovisas under separat flik för Investor Relations/Finansiell information.

1.

Samlad bolagssbeskrivning, 3 p.
Informationen ska återfinnas i samlad form under en eller flera gemensamma flikar.

1.1

Affärsidé [1 p]
Poäng ges när affärsidén är explicit uttryckt.

1.2

Affärsmodell [1 p]
Hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja. Kan för investmentbolag
ersättas med kvantifiering av andelen onoterade respektive noterade bolag i portföljen.

1.3

Konkreta strategier [1 p]

2.

Hållbarhet, 5 p.
Informationen ska framgå på webbplatsen. 2.2 – 2.5 ska återfinnas i samlad form.

2.1

Redogörelse för bolagets väsentlighetsanalys och viktigaste hållbarhetsfrågor samt hur bolagets intressenter har involverats i processen [1 p]

2.2

Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål [1 p]

2.3

Motivering till val av hållbarhetsrelaterade mål [1 p]

2.4

Utfall av hållbarhetsmål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]

2.5

Uppföljning av hållbarhetsmål i form av en kvalitativ diskussion kring
utfallet [1 p]

3.

Finansiella mål, 3 p.
Informationen ska återfinnas i samlad form.
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3.1

Finansiella mål [1 p]

3.2

Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]

3.3

Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring
utfallet [1 p]
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4.

Marknad och konkurrenter, 5 p.

4.1

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/
delverksamheternas marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent [1 p]

4.2

Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK [1 p]

4.3

Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent [1 p]

4.4

Namn på konkurrenter [1 p]

4.5

Konkurrenternas kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent [1 p]

B. FINANSIELL INFORMATION – 4 POÄNG
För att erhålla poäng i följande kriteriekategorier (B-I) krävs att informationen redovisas under en separat
flik för Investor Relations/Finansiell information.

1.

Räkenskapstabeller från årsredovisningar i nedladdningsbart format, 5 år
tillbaka i tiden eller så länge som bolaget bedrivit verksamhet i
nuvarande form, 2 p.

1.1

Resultaträkning [0,5 p]

1.2

Balansräkning [0,5 p]

1.3

Kassaflödesanalys [0,5 p]

1.4

Nyckeltal [0,5 p]

2.

Räkenskapstabeller från delårsrapporter i nedladdningsbart format, 5 år
tillbaka i tiden eller så länge som bolaget bedrivit verksamhet i
nuvarande form, 2 p.

2.1

Resultaträkning [0,5 p]

2.2

Balansräkning [0,5 p]

2.3

Kassaflödesanalys [0,5 p]

2.4

Nyckeltal [0,5 p]
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C. WEBBSÄNDNINGAR – 1 POÄNG
1.

Webbsändningar eller telefonkonferens, 1 p.

1.1

Webbsändningar eller telefonkonferens med VD-presentationer av samtliga
delårsrapporter från 2019 [1 p]
Poäng ges när video och/eller ljud med VD:s presentation av materialet finns med.

D. KALENDARIUM – 1 POÄNG
1.

Kalendarium, 1 p.

1.1

Bolaget redovisar i sitt kalendarium datum för exempelvis finansiella
rapporter, kapitalmarknadsdagar, produkt-/servicemöten eller dylikt, samt
tysthetsperiod [1 p]

E. RISKER OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 5 POÄNG
1.

Risk och känslighetsanalys, 5 p.

1.1

Kvantifiering av känslighetsanalys för väsentliga rörelserisker [1 p]

1.2

Kvantifiering av känslighetsanalys för väsentliga finansiella risker [1 p]

1.3

Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej
föreligger [1 p]
Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets nettoförvärv
och nettoförsäljningar.

1.4

Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker [1 p]

1.5

Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan inklusive
hållbarhetsrisker [1 p]

F. KONTAKT – 1 POÄNG
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1.

Kontaktinformation, 1 p.

1.1

Namn, titel, telefonnummer samt e-postadress till minst en IR-kontakt i
bolaget, däribland VD, ekonomidirektör, informationsansvarig eller
IR-ansvarig [1 p]
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G. INVESTMENT CASE – 5 POÄNG
1.

Investment case, 5 p.

1.1

En samlad redogörelse för motiven till att investera i bolaget [3 p]
Redogörelse utifrån värdedrivande faktorer på makro-, bransch- respektive företagsnivå
eller en kombination.

1.2

Information om utdelning, återköp och/eller inlösen av egna aktier samt
avknoppningar [1 p]

1.3

Information om totalavkastning i form av utdelning och aktiekursutveckling
för de senaste 5 åren [1 p]
Poäng ges när totalavkastningen uttrycks explicit.

H. AKTIEN OCH ÄGARE – 2 POÄNG
1.

Aktieinformation, 1 p.

1.1

Uppdaterad börskursdiagram eller länk till uppdaterat börskursdiagram [1 p]

2.

Ägarinformation, 1 p.

2.1

Segmenterad ägarbild med uppgift om datum. Olika ägares/ägarkategoriers
procentuella innehav [1 p]
Exempelvis andelen utländska, institutionella eller ursprungliga ägare.

I. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 1 POÄNG
1.

Ordlista och definitioner, 1 p.

1.1

Företagsspecifik/branschspecifik ordlista [1 p]

TOTALT: 36 POÄNG
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OM KANTON
Kanton erbjuder heltäckande tjänster inom
strategisk finansiell rapportering till styrelser
och ledningar i publika, privata och offentligt
ägda företag. Vi ger råd inom framför allt
redovisning, värdering, intern styrning och
kontroll och informationsgivning.
Vår samlade kompetens och erfarenhet ger
oss unika förutsättningar att hjälpa kunder i
uppdrag som kräver både helhetssyn och
specialistkunskaper.

KONTAKTA OSS
+ 46 8 613 39 00
info@kanton.se

www.kanton.se

FINANSIELL RAPPORTERING

HÅLLBARHETSREDOVISNING

BOLAGSSTYRNING

•

•

•

•
•
•
•

Årsredovisningar och
delårsrapporter
Redovisningsteknisk
rådgivning inom IFRS
Proformaredovisning
Framtagning av PPA
Nedskrivningsprövning

•
•
•

Upprätta
hållbarhetsrapport
Implementering av GRI
Mål, strategier och
nyckeltal
Väsentlighetsanalys och
intressentdialog

•
•
•

Dokumentering och
effektivisering
Policydokument och
styrmedel
Implementering av COSO
Upprätta
bolagsstyrningsrapport

STRATEGISK IR-RÅDGIVNING

VÄRDERING

BÖRSINTRODUKTION

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

IR-strategier
Informationsgivning
Företagspresentationer
Investment case
Budskap och paketering
av finansiella rapporter
och IR-kommunikation

Företagsvärdering
Skadeberäkning
Utredningar
Expertvittne
Värderingar av t.ex.
företag, optioner,
tillgångar

•
•

IFRS-konvertering
Utveckling av
ekonomistyrning
Upprättande av finansiella
rapporter
Börsfähighetstest
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