
En grupp i huvudsak svenska institutionella investerare har varit långsiktiga 

ägare i Boliden sedan vi åternoterades i Sverige för snart 15 år 

sedan men vi har ingen tydlig huvudägare. Detta sätter ett speciellt krav 

på styrelsen att ”tolka” ägarnas ambitioner. 

Vi arbetar i en industri som kännetecknas av hög volatilitet, det vill 

säga snabba och kraftiga resultatsvängningar både uppåt och nedåt. Det 

här är något som våra aktieägare måste förstå. Det ställer också stora krav 

på ledning och styrelse att hantera de snabba förändringarna utan att 

drabbas av vare sig hybris i uppgången eller uppgivenhet i nedgången. 

Samtidigt måste styrelse och ledning också hantera stora och långsiktiga 

investeringsprojekt. Ett exempel på ett sådant projekt är uppskalningen 

av vår verksamhet i Garpenberg. Beslutet att investera nära 

4 miljarder kronor togs av styrelsen i januari 2011. Investeringarna i 

gruva och anrikningsverk togs i bruk under 2014 och kommer att 

påverka vår verksamhet under en lång tid framöver. Den här typen 

av projekt innehåller naturligtvis en hel del risker, som diskuteras i 

styrelsen under en förhållandevis lång tid innan beslutet tas och är 

avgörande för värdeskapandet i bolaget. 

En förutsättning för ett värdeskapande styrelsearbete är även att styrelsen 

har ett bra grepp om verksamhet och vad som händer i omvärlden. 

Detta får vi bland annat genom månadsrapporter och ett väl strukturerat 

styrelsematerial. Vi besöker också varje år normalt två av Bolidens verksamheter 

för att på plats kunna göra en djupdykning i just den verksamheten 

och träffa lokal ledning och anställda. 

För att säkerställa att vi lägger tillräcklig tid på de mer långsiktiga 

frågorna enas vi varje år om ett antal teman som vi lägger in i vår 

styrelseagenda. I bolagsstyrningsrapporten framgår vilka teman vi 

behandlade under det gångna året. Några av dem är årligt återkommande. 

Exempelvis behandlar vi CSR-frågor speciellt vid vårt oktobermöte 

och ledarskapsutveckling vid vårt decembermöte. 

Den utvärdering av styrelsens arbete som vi gjorde under 2014 

visar på ett väl fungerande styrelsearbete. Utvärderingen är ett underlag 

för valberedningens arbete och är för styrelsen ett viktigt instrument i 

vår strävan att ständigt förbättra vårt arbete. 
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