
Bolagsstyrning
Strukturerade processer för kontrollerade risker

Det är insidan som räknas.

Assemblin har etablerat effektiva 
bolagsstyrningsprocesser som hjälper 
oss att tillvarata framtida möjligheter 
med ett kontrollerat risktagande. Vik-
tiga utgångspunkter i detta arbete är 
en tydlig ansvarsfördelning, en effektiv 
operativ organisation, ett strukturerat 
arbete med riskhantering och intern-
kontroll samt en transparent intern 
och extern rapportering.



Assemblinkoncernen består av nära 30 lega-
la bolag som bedriver verksamhet i fem 
operativa affärsområden på den svenska, 
norska och finska installationsmarknaden. 
Moderbolag är det svenska aktiebolaget 
Assemblin Financing AB (publ), 559077-
5952, som huvudsakligen ägs av invest-
mentbolaget Triton. 

En tydlig ansvarsfördelning
En viktig utgångspunkt för bolagsstyrning-
en är en tydlig ansvarsfördelning mellan 
Assemblins bolagsorgan, som främst 
regleras genom bolagsordningen och en 
arbetsordning för styrelsen. Assemblins 
bolagsordning, styrelse och koncernled-
ning presenteras på bolagets hemsida.
Assemblins verksamhet är starkt decen-
traliserad. Den operativa styrningen sker 
genom ett väl definierat ramverk som 
bland annat innehåller gemensamma styr-
dokument, en operativ roll- och ansvarsför-
delning med väl definierade mandat samt 
strukturerad uppföljning. 

Externt och internt regelverk
 
Utgångspunkten för vår bolagsstyr-
ning är den svenska aktiebolags-
lagen, svensk redovisningslagstift-
ning samt andra tillämpliga lagar 
och regler i de länder där verksam-
het bedrivs. Eftersom Assemblin har 
noterat en obligation tillämpas även 
regelverket för emittenter på TISE 
(CI) och Svensk kod för bolags-
styrning. Därutöver har Assemblin 
valt att tillämpa principerna i FN:s 
”Global Compact”. 
Utöver detta externa regelverk 
har Assemblin ett väl utvecklat 
heltäckande internt regelverk med 
koncerngemensamma policyer och 
instruktioner samt gemensamma 
värderingar.

Internkontroll och riskhantering
Assemblins arbete med internkontroll 
har sin grund i det internationella stan-
dardramverk som COSO har tagit fram. 
Bärande komponenter i COSO är en tydlig 
definition av bolagets kontrollmiljö, riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter, information 
och kommunikation samt uppföljning och 
löpande förbättring. 
När det gäller riskhantering så arbetar 
Assemblin enligt en strukturerad riskhan-
teringsprocess och en riskhanteringspo-
licy, som innebär att bolaget genomför en 
gemensam riskkartläggning och riskbe-
dömning en gång per år. Riskkartläggning-
en summerar till en toppriskrapport som 
presenteras för styrelsen. 

Årliga bolagsstyrningsrapporter
Assemblin producerar årliga bolagsstyr-
ningsrapporter som en del av bolagets 
publika års- och hållbarhetsredovisning, 
och som publiceras på bolagets hemsida. 

En väl strukturerad verksamhet, aktivt kontroll- och riskarbete samt en sund företagskultur 
är grunden i vår bolagsstyrning. Syftet är att säkerställa ett uthålligt värdeskapande med 
begränsade risker. 

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, energi och vatten. System 
du ofta inte ser, men som får byggnader att fungera och människor att trivas. Installerade av skick-
liga medarbetare med hjärtat på rätt ställe. Läs mer på assemblin.se

En väl fungerande bolagsstyrning

Operativ organisation

Verksamheten i Assemblin är 
decentraliserad, och ansvaret för 
resultat, personal, försäljning och 
kundrelationer ligger i de lokala 
avdelningarna/filialerna. Som stöd för 
den lokala filialen/avdelningen finns 
specialistfunktioner på region- eller 
affärsområdesnivå. Gemensamma 
koncernfunktioner finns för finans, 
juridik, kommunikation/hållbarhet, IT 
samt risk/internkontroll. 


