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Viktiga händelser 2009

■ 2 feb: Klartecken för samgåendet mellan Post Danmark 
A/S och Posten AB. Ägarna har undertecknat ett sam-
gåendeavtal. Post Danmark A/S ingår avtal om att 
avyttra sin andel i belgiska posten De Post-La Poste 
till CVC Capital Partners.

■  26 feb: Post Danmark A/S och Posten AB:s  gemen-
samma ansökan om konkurrensprövning lämnas till 
EU-kommissionen.

■  4 mar: Post Danmark A/S ökar sin ägarandel i e-Boks 
till 50 %. e-Boks, som har drygt två miljoner användare 
och är ledande på att distribuera och lagra elektronisk 
post, har under året vunnit en upphandling avseende en 
total digitaliserings- och kommunikationslösning för 
den danska staten. 

■  21 apr: EU-kommissionen godkänner samgåendet. En 
förutsättning för kommissionens godkännande är bland 
annat att marknadsandelen på den danska marknaden 
för företagspaket minskas.

■  15 maj: Post Danmark A/S verkställande direktör Helge 
Israelsen meddelar att han önskar avgå med pension. 

■  24 jun: Det formella samgåendet mellan Post Danmark 
A/S och Posten AB blir klart och den nya koncernens 
(Posten Norden) ledning utses.

■  15 jul : Som en del i samgåendet mellan Posten AB och 
Post Danmark A/S säljer Post Danmark A/S sin kapital-
andel i MIE Group S.A som representerade Post 
Danmarks ägarandel i den belgiska posten De Post-
La Poste till CVC Capital Partners.

■  24 aug: Extra bolagsstämma i Posten Norden AB (publ). 
Komplett koncernstyrelse utses.

■  28 okt: GLS förvärvar delar av Posten Nordens danska 
företagspaketaffär inom Post Danmark A/S och DPD. 
Därmed är EU-kommissionens villkor för samgåendet 
uppfyllda.

■  29 okt: Posten Norden förvärvar det belgiska transport-
företaget EKL.

Årsredovisning 2009
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Styrelse

Styrelsens sammansättningStyrelsens sammansättning
Sedan den extra bolagsstämman den 24 augusti 2009 består styrelsen av åtta ordinarie styrelseledamöter. Fritz H. Schur är ordförande i 
styrelsen. Bland de bolagsstämmovalda ledamöterna är andelen kvinnor 37,5 % och andelen män 62,5 %. I styrelsen ingår även tre arbetstagar-
representanter med tre suppleanter.

Fritz H. schur 
Född 1951. Hemort Klampenborg, Danmark.
Styrelseordförande sedan apr. 2009.
Styrelseordförande sedan 2002 och styrelse- 
ledamot sedan 1995 i Post Danmark A/S.
Generalkonsul.
Adm. direktör eller styrelseordförande i 
företagen i Fritz Schur Gruppen.
Styrelseordförande i DONG Energy A/S, 
F. Uhrenholdt Holding A/S och SAS AB. 
Vice ordförande i Brd. Klee A/S.
Kommitté: Ersättningskommittén (ordf.) 
sedan 2009.

Mats abrahamsson 
Född 1960. Hemort Linköping. 
Styrelseledamot sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Posten AB sedan 2003.
Tekn dr. Professor vid Linköpings Universitet.
Styrelseledamot i Dixma Consultant AB.
Kommitté: Ersättningskommittén sedan 
2009.

Bjarne Hansen
Född 1940. Hemort Charlottenlund, Danmark.
Styrelseledamot sedan aug. 2009. 
Styrelseledamot i Post Danmark A/S sedan 2005.
Skeppsredare och partner i WingPartners IS.
Styrelseordförande i Billund Lufthavn.
Vice ordförande i Skako Industries A/S. 
Styrelseledamot i F. Uhrenholt Holding A/S, 
Aalborg Industries Holding A/S (og Aalborg 
Industries A/S), Keppel Offshore and Marine 
Pty Ltd, Business Work Wear A/S, Newco 
AEP A/S och Wrist Group A/S.
Kommitté: Revisionskommittén sedan 2009.

torben Janholt 
Född 1946. Hemort Holte, Danmark.
Styrelseledamot sedan aug. 2009.
Merkonom.
Administrerande direktör i J Lauritzen A/S. 
Styrelseledamot i Tsakos Energy Navigation 
Ltd, A/S United Shipping & Trading Company, 
Danmarks Rederiforening, Executive 
Committee-medlem av International Chamber 
of Shipping och styrelseordförande i ett antal 
bolag inom Lauritzen-gruppen.
Kommitté: Ersättningskommittén sedan 
2009.

ingrid Bonde
Född 1959. Hemort Stockholm.
Styrelseledamot sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Posten AB sedan 2005.
Civilekonom. 
VD AMF.
Tidigare: Generaldirektör Finansinspektionen.
Styrelseledamot i S:t Eriks ögonsjukhus 
och SNS.
Kommitté: Ersättningskommittén sedan 
2009.

gunnel Duveblad 
Född 1955. Hemort Danderyd. 
Styrelseledamot sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Posten AB sedan 2007.
Systemvetarutbildning från Umeå universitet.
Tidigare: VD för EDS Norra Europa.
Styrelseledamot i bland annat HiQ Internatio-
nal AB, IBS, Stiftelsen Ruter DAM och 
Sweco AB.
Kommitté: Revisionskommittén (ordf.) 
sedan 2009.
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Suppleanter för arbetstagar- Suppleanter för arbetstagar- 
representanternarepresentanterna

Peter Madsen 
Född 1953. Facklig företrädare. 
Hemort Aalborg, Danmark.
Suppleant sedan jan. 2010.
Styrelseledamot i Post Danmark A/S 
sedan 2007.
Anställd i Post Danmark 1990.

isa Merethe rogild 
Född 1949. Facklig företrädare. 
Hemort Köpenhamn, Danmark.
Suppleant sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Post Danmark A/S 
sedan 1995.
Anställd i Post Danmark

anne-Marie ross 
Född 1951. Facklig företrädare. 
Hemort Strängnäs. 
Suppleant sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Posten AB sedan 
apr. 2005. 
Arbetstagarrepresentant utsedd av Facket 
för service och kommunikation, SEKO. 
Anställd i Posten 1971. Ordinarie ledamot 
i SEKOs förbundsstyrelse.

anne Birgitte lundholt
Född 1952. Hemort Dragør, Danmark.
Styrelseledamot sedan apr. 2009.
Styrelseledamot i Post Danmark A/S 
sedan 2005.
HD i utrikeshandel och cand.scient.pol.
Adm. direktör VIF, Veterinärmedicinsk 
industriförening.
Styrelseordförande i Banedanmark, FOF 
Danmark och Bornholms Erhvervsfond.
Styrelseledamot i SCF Technologies A/S, 
Svaneke Bryghus A/S och IFAH Europe.
Kommitté: Revisionskommittén sedan 2009.

Kjell strömbäck 
Född 1950. Facklig företrädare.
Hemort Tullinge.
Styrelseledamot sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Posten AB sedan juni 
1999. 
Arbetstagarrepresentant utsedd av ST. 
Anställd i Posten 1968. Styrelseledamot i 
förbundsstyrelsen ST.

alf Mellström 
Född 1956. Facklig företrädare. 
Hemort Nyköping. 
Styrelseledamot sedan aug. 2009.
Styrelseledamot i Posten AB sedan 
apr. 2001. 
Arbetstagarrepresentant utsedd av Facket 
för service och kommunikation, SEKO. 
Anställd i Posten 1978.

Jens Bendtsen var facklig företrädare 
i styrelsen aug - dec 2009

lars Chemnitz 
Född 1957. Facklig företrädare. 
Hemort Köpenhamn, Danmark.
Styrelseledamot sedan jan. 2010.
Suppleant sedan aug 2009. 
Styrelseledamot i Post Danmark A/S 
sedan 2007.

richard reinius
Född 1967. Hemort Stockholm. 
Styrelseledamot sedan apr. 2009. 
Styrelseledamot i Posten AB sedan 2007.
Civilekonom. 
Kansliråd på Näringsdepartementets enhet 
för statligt ägande. 
Styrelseledamot i Jernhusen AB.
Kommitté: Revisionskommittén sedan 2009.
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Styrelsens arbete

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen kommer årligen att göra en egen utvärdering  
av styrelsearbetet. Utvärderingen genomförs dels via  
en enkät, dels via samtal mellan styrelseordföranden  
och styrelseledamöterna. Områden som utvärderas är 
exempelvis hur viktiga beslut förbereds, diskuteras och 
behandlas, om det är rätt frågor som tas upp i styrelsen, 
utformningen av beslutsunderlag samt hur väl beslut och 
diskussioner återges i protokollen. Återkopplingen till 
ledamöterna sker dels skriftligen, dels muntligen.

Styrelsens arvode
Styrelsens arvode fastställdes av en extra bolagsstämma 
den 24 juni 2009. Det beslutade arvodet till de bolags-
stämmovalda ledamöterna uppgår till 250 TSEK och till 
styrelsens ordförande till 600 TSEK. För revisionskom-
mittéarbete ersätts ledamot med 50 TSEK och ordföran-
den med 62,5 TSEK och för ersättningskommittéarbete 
ersätts ledamot med 25 TSEK och ordföranden med 37,5 
TSEK. Se vidare not Anställda, personalkostnader och 
ledande befattningshavares ersättningar sidan 46.

Revisionskommitté
Revisionskommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen 
och syftet är att bereda styrelsens arbete med kontroll av 
bolagets finansiella rapportering. Kommittén bistår även 
ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del 
av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet 
bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt 
sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Kommittén 
består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder 
minst fyra gånger per år. Bolagets revisorer ska närvara vid 
det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredo-
visning och revisorsrapporten avhandlas samt därutöver 
så snart det behövs för bedömning av koncernens ställ-

Arbetsordning / ansvarsfördelning
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsord-
ningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, 
information till styrelsen och ansvarsfördelning mellan 
VD och styrelse. Ingen uppdelning finns mellan styrelsele-
damöterna av styrelsearbetet utöver de kommittéer som 
presenteras i denna rapport. VD och andra tjänstemän i 
bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredra-
gande eller i administrativa funktioner. Posten Nordens 
chefsjurist är sekreterare i styrelsen.

Styrelsearbetet 2009
Styrelsen har hållit 5 ordinarie sammanträden och  
ett konstituerande. 

Närvaro Antal styrelsemöten

n  Fritz H. Schur* 5

n  Mats Abrahamsson** 4

n  Ingrid Bonde** 4

n  Gunnel Duveblad** 4

n  Bjarne Hansen** 3

n  Torben Janholt** 2

n  Anne Birgitte Lundholt* 5

n  Marianne Nivert* 1) 1

n  Richard Reinius* 5

n  Jens Bendtsen** 4

n  Alf Mellström** 4

n  Kjell Strömbäck** 4

* valdes in vid en extra bolagsstämma den 30 april 2009 

** valdes in vid en extra bolagsstämma den 24 augusti 2009
1) avgick vid den extra bolagsstämman den 24 augusti 2009

Styrelsemöten Huvudämne Ytterligare väsentliga frågor

23 juni Utnämning av ny koncernledning 
och internrevisor

• Utnämning av vice verkställande direktörer i Posten Norden AB
• Val av firmatecknare

31 augusti Halvårsrapport Pro forma • Principer för outsourcing
• Tvångsinlösen av minoritetsaktier i Post Danmark A/S
• Fastställande av Posten Nordens Finanspolicy

9 oktober IT-integration och outsourcing inom 
Posten Nordenkoncernen

• Val av Revisionskommitté 
• Val av Ersättningskommitté

11 november Delårsrapport • Betänkande: Ny svensk postlag
• Ansvarsförsäkring för styrelsen och VD

10 december Budget 2010 • Target Picture-processen
• Kanalstrukturen i Sverige

Styrelsearbetet 2009

BolagSStYrNiNgSraPPort
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Koncernledningen
VD, biträdd av den övriga koncernledningen, svarar för 
den löpande förvaltningen av verksamheten enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Förhållandet mellan 
styrelse och VD regleras i arbetsordningen och VD
instruktionen. Koncernledningen leder verksamheten 
utifrån principen att det ska vara enkelt att fatta beslut 
samt att styra och följa upp verksamheten.

Koncernledningen består från den 1 juli 2009 av VD 
och koncernchefen, cheferna för sju koncernfunktioner
(Affärsutveckling, Produktionsutveckling, Ekonomi 
& Finans, HR, Kommunikation, Business Information 
Services samt Juridik) samt affärsområdescheferna för 
Breve Danmark, Meddelande Sverige, Informations
logistik samt Logistik. 

I koncernledningen är andelen kvinnor 8 % och 
andelen män 92 %.

Principer för ersättningar till ledningen
Lönesättningen för anställda på Posten Norden ska vara 
marknadsmässig. VD:s anställningsvillkor beslutas av 
styrelsen efter beredning i ersättningskommittén. För 
ytterligare detaljer kring ersättningar till ledande 
befattningshavare, se not Anställda, personalkostnader 
och ledande befattningshavares ersättningar sidan 46.

ning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen 
fortlöpande informeras om kommitténs arbete. I revisions
kommittén ingår Gunnel Duveblad (ordförande), Bjarne 
Hansen, Anne Birgitte Lundholt samt Richard Reinius.

ersättningskommitté
Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till 
styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen samt principer 
för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamö
ter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén ska 
bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska 
vara ordförande i kommittén. Kommittén sammanträder 
minst två gånger per år. Kommitténs ordförande ansvarar 
för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs 
arbete. Kommittén består av Fritz H. Schur (ordf.), Mats 
Abrahamsson, Ingrid Bonde och Torben Janholt.

Revisorer
Ernst & Young AB har uppdraget, med auktoriserade 
revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor. Reviso
rerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år och 
deltar också vid ett antal möten i revisionskommittén.

Verksamhetsstruktur

n Koncernens operativa struktur består av fyra 
affärs områden.

n Den traditionella postverksamheten i respektive land 
bedrivs i affärsområdena Breve Danmark respektive 
Meddelande Sverige.

n Informationslogistikverksamheten samt övriga 
verksamheter i Strålfors AB samlas i affärsområdet 
Informationslogistik.

n Koncernens samlade logistikverksamhet bedrivs
i affärsområdet Logistik.

n För koncernens ledning och samordning har sju 
koncernfunktioner inrättats: Affärsutveckling, 
Business Information Services, Finans & Ekonomi, HR, 
Juridik, Kommunikation och Produktionsutveckling.

ekonomi & Finans

Kommunikation

Produktionsutveckling

Juridik

Business information services

Hr

affärsutveckling

styrelse

Koncernchef
internrevision

Breve Danmark Meddelande sverige informationslogistik logistik

Verksamhetsstruktur

BolagsstyrNiNgsraPPort
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lars g Nordström, VD och koncernchef 
Född 1943. 
Studerade juridik vid Uppsala Universitet.
VD och koncernchef i Posten AB 
2008-2009.
Tidigare: VD och koncernchef i Nordea Bank 
AB 2002-2007. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nordea 
Bank AB, TeliaSonera, Viking Line Abp. 
Dessutom ordförande i FinskSvenska 
Handelskammaren och ledamot i Svensk-
Amerikanska Handelskammaren. 

K. B. Pedersen, vice VD
Chef för koncernfunktion 
Produktionsutveckling.
Född 1948. 
Utbildad hos Post- & Telegrafvæsenet i 
Danmark.
Anställd i Post Danmark A/S sedan 1995.
Vice administrerande direktör i Post 
Danmark A/S 1995-2009.
Tidigare: Vicedirektör i P&T 1988-1995.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
De Post-La Poste, Belgien och  e-Boks A/S.

göran sällqvist, vice VD
Chef för koncernfunktion Affärsutveckling.
Inköps- och logistikekonom. 
Född 1957. 
Anställd i Posten AB sedan 2003. 
Vice verkställande direktör i Posten AB 
2003-2009.
Tidigare: Stf VD Coop Sverige AB, vVD med 
ansvar för Division Produktion & Logistik, 
Posten AB. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
BergendahlsGruppen AB.

Viveca Bergstedt sten, Chefsjurist
Jur. kand. och civilekonom. 
Född 1959. 
Anställd som chefsjurist i Posten AB 
sedan 2002. 
Tidigare: Chefsjurist LetsBuyIt.com och 
SMART AB samt Corporate Legal Counsel 
i Scandinavian Airlines.

Joss Delissen, Chief information officer 
Civilekonom.
Född 1963. 
Anställd som CIO i Posten AB sedan 2006. 
Tidigare: Olika befattningar inom Unilever, 
senast Director Solutions Architecture.

andreas Falkenmark, chef för 
affärs område Meddelande sverige
Jur. kand. 
Född 1955. 
Anställd i Posten AB sedan 2005. 
VD för Posten Meddelande AB 2007-2009. 
Tidigare bland annat: VD för NK Förvaltnings 
AB, VD för Duka AB, VD för Coop Sverige AB 
samt VD för Observer Northern Europe, vVD 
med ansvar för Division Marknad & Försäljning, 
Posten AB.
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Bo Friberg, Chief Financial officer
Civilekonom. 
Född 1957. 
Anställd som CFO i Posten AB sedan 2002. 
Tidigare bland annat: Direktör Affärsut-
veckling NCC, ekonomi- och IT-direktör 
NCC, Business Controller Beckers, 
Kanthal-Höganäs och Nordstjernan, 
revisor PriceWaterhouse-Coopers.

Finn Hansen, chef för affärsområde 
Breve Danmark
Cand. scient. (Master). 
Född 1956.
Anställd i Post Danmark A/S sedan1987. 
Tidigare: Vicedirektör för Distribution 
2008-2009 och olika ledningsposter i Post 
Danmark A/S sedan 1993, bl.a. som 
teknologi- og produktionschef. Vicedirektör i 
Brevproduktion och Transport 2003-2008.

Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde 
logistik
Född 1965. 
Anställd i Posten AB som VD för Posten 
Logistik sedan 2007.
Tidigare bland annat: Skeppsmäklare i 
Danmark, Storbritannien och Hong Kong, 
chef för TNT International Express i 
Danmark, VD för TNT International Express 
i Sverige, VD och koncernchef för Busslink 
i Sverige AB, VD för Keolis Nordic AB.

Palle Juliussen, Hr-direktör
Cand. (Master) jur. 
Född 1948. 
Anställd i Post Danmark A/S sedan 1995. 
Senast ledamot av Post Danmarks direktion 
med HR som ett av sina ansvarsområden.
Tidigare bland annat: Direktör i Tele Danmark 
1991-95.

Per Mossberg, 
Kommunikationsdirektör
Ekonom. 
Född 1953. 
Anställd som kommunikationsdirektör 
i Posten AB sedan 2004. 
Tidigare bland annat: Partner i JKL AB, 
kommunikationsdirektör Telia, informations-
direktör Trygg-Hansa SPP, Nobel Industrier 
och Bofors, VD Näringslivets EU-Fakta och 
Näringslivets Ekonomifakta.

Per samuelson, chef för affärsområde 
informationslogistik
Civilekonom. 
Född 1957.
Anställd i Posten AB sedan 2006 och VD 
för Strålfors AB sedan 1999. 
Tidigare bland annat: Lärare på Handels hög-
skolan Stockholm samt IFL. Olika be fattningar 
inom Perstorp- och PLM-koncernerna, 
senast divisionschef och medlem i PLM 
koncernledning. 
Övriga uppdrag: Ordförande BTJ Group AB, 
ledamot i Sydsvenska Industri- och Handels-
kammaren och Aniagra.
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Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen för perioden jul-dec 2009

Kontrollaktiviteter och uppföljning
Posten Nordens koncerncontrolling genomför den 
affärsmässiga analysen och rapporterar det operativa 
resultatet från verksamheten. Såväl den legala som den 
interna rapporteringen sker i nära samarbete med Posten 
Nordens specialistfunktioner skatte, pensions, finans
och juridiska enheterna samt med affärsområden för 
att säkerställa en korrekt rapportering avseende den 
finansiella rapporteringen. 

Uppföljningar av mål, risker och handlingsplaner görs 
kvartalsvis under ledning av VD och CFO. 

Processbeskrivningar som tydligt beskriver hela affärs 
och verksamhetsprocessen har dokumenterats i Postens 
verksamhetssystem. 

Styrelsen har inom sig utsett en revisionskommitté med 
uppgift att bland annat bedöma processer och former för 
intern kontroll samt omfattning och inriktning av koncer
nens riskhantering i den finansiella rapporteringen.

Samtliga bolag i Posten Norden genomför årligen en 
självutvärdering avseende den interna kontrollen. Bolag 
som valts genom ett stickprovsurval har besökts för att 
verifiera självutvärderingen. Resultatet sammanställs och 
avrapporteras för Posten Nordens revisionskommitté 
samt för ekonomiansvariga inom affärsområdet som 
ansvarar för att vid behov förbättring av kontrollåtgärder 
genomförs.

Posten Nordens internrevision har i uppgift att gran
ska och utvärdera den interna kontrollen i koncernen. 
Revisionsplanen fastställs av revisionsutskottet och det 
interna revisionsarbetet utförs huvudsakligen med hjälp 
av interna och externa resurser. 

Kommunikation
Posten AB och Post Danmark A/S har effektiva kommu
nikationskanaler, bland annat genom respektive intranät 
som är tillgängligt för anställda i koncernen. Därtill finns 
en gemensam webbplats för alla chefer i Posten Norden.

 Kommunikationsbehov mellan enheter i de två bola
gen sker i arbetsgrupper avseende integrationsarbetet och 
via epost för löpande kommunikation. Posten Nordens 
interna regelverk är tillgängligt via intranätet och distri
bueras vid behov via epost. Förändringar i redovisnings 
och rapporteringsprinciper uppdateras löpande enligt de 
förutsättningar som gäller för ett certifierat verksamhets
system. 

Kommunikationsprocessen, som fastställs av styrelsen, 
säkerställer att såväl den externa som den interna infor
mationen är korrekt och fullständig. Av denna framgår 
vad som ska kommuniceras, av vem samt på vilket sätt 
informationen ska utges. 

Posten Nordens beskrivning av intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen har upprättats enligt Svensk 
kod för bolagsstyrning. Beskrivningen utgör inte en del av 
den formella årsredovisningen och har inte granskats av 
bolagets externa revisorer.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
definieras som den process genom vilken styrelsen, verk
ställande direktören och medarbetarna med rimlig säkerhet 
säkerställer den externa rapporteringens tillförlitlighet. 
Den interna kontrollen inom Posten Norden beskrivs med 
utgångspunkt från COSOmodellen.

Kontrollmiljö
Bolaget har upprättat en beslutsordning vilken utgår från 
den arbetsordning som är fastställd av styrelsen och vil
ken reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 
VD. I Posten Nordens beslutsordning regleras beslutande
rätten på koncernnivå. Delegering av befogenheter utgår 
från den operativa strukturen, som också är koncernens 
utgångspunkt för styrning. Delegering sker till respektive 
affärsområde vilka delegerar vidare till bolag och enheter 
till den lägsta tillämpliga nivån. 

Posten AB och Post Danmark A/S har intill samgåendet 
haft uppförandekoder respektive policies som uttrycker 
kultur och värderingar som anger vad bolagen står för och 
hur de vill uppfattas av våra intressenter, både som företag 
och individer. 

Posten Nordens ekonomiorganisation leder en väl 
etablerad process för finansiell rapportering vilken 
säkerställer en intern kontroll på hög nivå, principer för 
styrning av verksamheten sammanfattas i dokumentet 
Styrformer i Posten.

Riskhantering 
Riskhanteringen är en kontinuerlig process och utgör ett 
naturligt led i affärsplanering och den löpande uppfölj
ningen av verksamheten. Posten Norden arbetar med ett 
program för riskhantering, Enterprise Risk Management 
(ERM), som omfattar alla delar av koncernen. Syftet är 
att skapa en ökad riskmedvetenhet i hela organisationen, 
vara ett stöd i det strategiska beslutsfattandet för styrelse 
och ledning samt medverka till förbättrat operativt 
beslutsfattande för ledningen och att säkerställa kontroll 
över företagets riskexponering.

De identifierade riskerna avseende den finansiella rap
porteringen hanteras via koncernens kontrollaktiviteter.

BolagsstyrNiNgsraPPort
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Samhällsuppdragen

är frankerade för övernattbefordran, delas ut inom hela 
landet påföljande arbetsdag (övernattbefordran). Minst 
97 % av breven ska delas ut inom tre arbetsdagar. Under 
2009 var Postens leveranskvalitet för övernattbefordrade 
försändelser 95,9 (94,9) %. För övernattbefordrande brev 
gäller ett pristak för enstaka försändelser upp till 500 gram 
som innebär att priset maximalt får höjas i takt med 
konsumentprisindex.

tillsyN
I Danmark är Færdselsstyrelsen den nationella 
regulatören inom postområdet. Færdselsstyrelsen 
utövar tillsynen över Post Danmark och de privata 
postföretag som verkar på den danska marknaden. 
Antalet postverksamheter i Danmark beräknas uppgå 
till cirka 900 stycken. Enligt dansk postlagstiftning 
definieras postverksamhet som en verksamhet som 
bedriver affärsmässig postbefordran av adresserade 
försändelser som väger upp till 20 kg. Postverksam
heterna ska på begäran lämna ett flertal upplysningar 
till Færdselsstyrelsen, bland annat uppgifter om 
befordrade postvolymer.

n I Sverige övervakar PTS att postverksamheten i landet 
fungerar i enlighet med postlagstiftningen samt att 
Posten uppfyller statens krav på den samhällsomfat
tande posttjänsten. PTS har lämnat tillstånd till drygt 
30 företag att bedriva postverksamhet i Sverige. Enligt 
PTS rapport ”Service och konkurrens 2009” uppfyller 
Posten statsmakternas krav vad gäller service och 
kvalitet på tjänsterna. Vidare anges att i fråga om andel 
försändelser som kunnat delas ut påföljande dag, 
uppfyller Posten med god marginal de minimikrav som 
anges i tillståndsvillkoren.

Posten Nordens dotterbolag Post Danmark A/S och 
Posten AB har i uppdrag att tillhandahålla den samhälls
omfattande posttjänsten i Sverige respektive Danmark. 
Uppdragen baseras på EUdirektivet som reglerar post
befordran inom EU samt Världspostfördraget som regle
rar internationell postbefordran.

Danmark
Postbefordran i Danmark regleras i ”lag om postbeford
ran”. Den rikstäckande postbefordran och kraven kopp
lade till denna framgår av Post Danmark A/S koncession. 
I koncessionen fastställer Færdselsstyrelsen villkoren för 
servicenivå, kvalitet och priser utifrån postlagen och inter
nationella överenskommelser inom postområdet. Enligt 
koncessionen ska Post Danmark samla in och dela ut post 
sex dagar i veckan (för paket gäller fem dagar i veckan), 
dela ut adresserade försändelser, dags, vecko och månads
tidningar samt brev upp till 2 kilo, adresserade paket upp 
till 20 kilo och blindskrifter upp till 7 kilo. Post Danmark 
har ensamrätt avseende befordran av adresserade brev 
upp till 50 gram. Adresserade Abrev distribueras från en 
dag till nästa, adresserade Bbrev levereras inom tre dagar 
och Cbrev inom fyra dagar – alla med ett kvalitetskrav 
på 93 %. Alla tjänster inom befordransplikten ska er
bjudas till enhetligt pris i hela landet. Priserna ska vara 
ickediskriminerande, rimliga och transparanta och stå i 
relation till kostnaderna. Priserna på tjänster med ensam
rätt får inte höjas snabbare än tjänsteprisindex. Dessutom 
finns krav att upprätthålla ett servicenät med minst ett 
serviceställe i varje kommun och att det ska vara högst 
5 km till närmaste postserviceställe. Under 2009 var Post 
Danmarks leveranskvalitet på Abrev 95,7 (93,7) %.

n Sverige
Den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige regleras i 
postlagen, postförordningen och i tillståndsvillkor som 
utfärdats av Post och telestyrelsen (PTS). Enligt postlagen 
ska det finnas en posttjänst i hela landet som möjliggör att 
alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser 
som väger högst 20 kilo (den samhällsomfattande posttjäns
ten). Posttjänsten ska vara av god kvalitet och det ska finnas 
möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till 
rimliga priser. Dessutom ska enstaka försändelser befordras 
till enhetliga priser. Det ska finnas möjlighet att försäkra 
försändelser och att få kvitto från mottagaren på att en 
försändelse har tagits emot. Statens servicemål för postför
sändelser upp till 20 kilo är en insamling och ett överläm
nande varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan i hela 
landet. Enligt postförordningen ska minst 85 % av de brev 
som lämnats in före angiven senaste inlämningstid, och som 
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särsKilDa BestäMMelser, BlaND aNNat 
För glesBygD
I Danmark är det genom förordning om postverksam
het och postbefordran utarbetat regler för installation 
av postlådor och fastighetsboxar. Postlådor i villa och 
radhusområden ska placeras vid ingången till varje 
adressat om byggnaden är uppförd i enlighet med 
byggtillstånd utställt efter den 1 januari 1973. Samtliga 
flervåningshus ska innan utgången av 2009 installera 
fastighetsboxar i entrén. Äldre personer (65 år eller 
äldre) och funktionshindrade kan beviljas att få post 
levererad till dörren. Færdselsstyrelsen kan begränsa 
postdistribution till ytterområde, som till exempel 
särskilt avlägsna områden och öar utan färjeförbin
delse. Till Bornholm läggs en extra dag till för distribu
tion av nationella adresserade paket.

n I Sverige har PTS utfärdat Allmänna Råd om utdel
ning av post vid tillhandahållandet av den samhälls
omfattande posttjänsten. Av det Allmänna Rådet 
framgår bland annat att utanför tätort bör post delas 
ut i postlåda i lådsamling utmed brevbärarens färdväg. 
Utdelning av försändelser till postmottagaren som bor 
mindre än 200 meter in på en sidoväg från brevbära
rens huvudväg bör ske i lådsamling vid huvudvägen. 
Finns det minst två postmottagare som är bosatta eller 
verksamma per kilometer sidoväg bör utdelning ske 
längs sidoväg. Äldre och funktionshindrade ska dock 
på begäran kunna få sin post vid tomtgränsen i stället 
för i lådsamling.

Ny PostlagstiFtNiNg
I februari 2008 beslutades Europaparlamentets och 
Ministerrådets direktiv 2008/6/EG beträffande fullstän
digt genomförande av gemenskapens inre marknad för 
posttjänster. Det nya direktivet innebär bland annat att 
postmarknaderna i EU därmed avregleras senast 31 
december 2010 med undantag för 11 länder som har fått 
dispens till 31 december 2012.

I Danmark väntas det nya EUdirektivet implementeras 
i en ny dansk postlag under 2010. Post Danmarks 
nuvarande koncession gäller till den 1 juli 2010.

n I Sverige har regeringens utredare lämnat ett förslag 
om hur den svenska postlagstiftningen ska anpassas till 
det nya EUdirektivet. Förslaget innebär bland annat 
följande. 

Postlagen ersätts med en helt ny postlag som föreslås träda 
ikraft den 30 juni 2010. Den samhällsomfattande post
tjänsten ska ha samma omfattning och försäkra samma 
kvalitet som idag. Ingen närmare precisering av vilka 
tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande post
tjänsten föreslås. Marknaden ska tillgodose behovet av 
samhällsomfattande posttjänster, vilket innebär att ingen 
särskild postoperatör behöver utses. Vid behov får dock 
Post och telestyrelsen utse en postoperatör att tillhan
dahålla en samhällsomfattande posttjänst. Uttrycklig 
reglering av ickediskriminering föreslås, vilket medför 
att Post och telestyrelsen också ges en konkurrensöver
vakande roll. Pristaket bibehålls samt föreslås att frågan 
om s.k. down stream access ska överlåtas till Post och 
telestyrelsen att utreda vidare. Nästa steg är att regeringen 
lämnar en proposition till riksdagen.
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Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan 
Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder 
kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom 
Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK 
och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i 
affärs områdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, 
Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett 
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för Posten Norden AB, organisationsnummer 
556771-2640, för moderbolagets räkenskapsår 
1 december 2008 till 31 december 2009 och 
koncernredovisningen med räkenskapsår 1 juli 
2009 till 31 december 2009.
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Viktiga händelser 2009

■ 2 feb: Klartecken för samgåendet mellan Post Danmark 
A/S och Posten AB. Ägarna har undertecknat ett sam-
gåendeavtal. Post Danmark A/S ingår avtal om att 
avyttra sin andel i belgiska posten De Post-La Poste 
till CVC Capital Partners.

■  26 feb: Post Danmark A/S och Posten AB:s  gemen-
samma ansökan om konkurrensprövning lämnas till 
EU-kommissionen.

■  4 mar: Post Danmark A/S ökar sin ägarandel i e-Boks 
till 50 %. e-Boks, som har drygt två miljoner användare 
och är ledande på att distribuera och lagra elektronisk 
post, har under året vunnit en upphandling avseende en 
total digitaliserings- och kommunikationslösning för 
den danska staten. 

■  21 apr: EU-kommissionen godkänner samgåendet. En 
förutsättning för kommissionens godkännande är bland 
annat att marknadsandelen på den danska marknaden 
för företagspaket minskas.

■  15 maj: Post Danmark A/S verkställande direktör Helge 
Israelsen meddelar att han önskar avgå med pension. 

■  24 jun: Det formella samgåendet mellan Post Danmark 
A/S och Posten AB blir klart och den nya koncernens 
(Posten Norden) ledning utses.

■  15 jul : Som en del i samgåendet mellan Posten AB och 
Post Danmark A/S säljer Post Danmark A/S sin kapital-
andel i MIE Group S.A som representerade Post 
Danmarks ägarandel i den belgiska posten De Post-
La Poste till CVC Capital Partners.

■  24 aug: Extra bolagsstämma i Posten Norden AB (publ). 
Komplett koncernstyrelse utses.

■  28 okt: GLS förvärvar delar av Posten Nordens danska 
företagspaketaffär inom Post Danmark A/S och DPD. 
Därmed är EU-kommissionens villkor för samgåendet 
uppfyllda.

■  29 okt: Posten Norden förvärvar det belgiska transport-
företaget EKL.

Årsredovisning 2009
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