
Bolagsstyrningsrapport
Apoteket AB är ett publikt aktiebolag med säte i Solna. 
Svenska staten äger samtliga aktier i Apoteket.
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Bolagets organisation

Ägare 

Ägaren svenska staten styr Apoteket genom 
ägarpolicyn, ägaranvisningen och bolagsord-
ningen samt fastställer ekonomiska mål. Ägaren 
utser också styrelse och extern revisor på års-
stämman samt fastställer arvoden till dessa.

styrelse 

styrelsen ansvarar för övergripande
organisationsfrågor och den strategiska
inriktningen av Apoteket. styrelsen fast-
ställer även övergripande policyer.

verkstÄllande direktör 

Ansvarar för den löpande förvaltningen av 
Apoteket inom de ramar som styrelsen har 
fastställt. verkställande direktör utser övriga 
medlemmar i företagsledningen.

extern revisor

granskar bolagets finan-
siella rapportering samt 
styrelsen och verkställande 
direktörens förvaltning av 
bolaget.

företagsledning

Utför den operativa ledningen av  Apoteket.

revisionsutskott

Bistår styrelsen med att 
kvalitetssäkra  finansiell 
rapportering samt risk-
hantering.

ersÄttningsutskott

Förbereder frågor om ersätt-
ning och andra anställnings-
villkor för ledande befattnings-
havare.

Ägaren utövar sitt inflytande över bolaget vid årsstämman genom att bland 
annat utse styrelsen, styrelsens ordförande och revisor samt fastställa resultat- 
och balansräkning, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, utdelning till ägaren, 
arvode till styrelse och revisor samt riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare. Styrelsen ansvarar för Apotekets strategiska inriktning och över-
gripande organisationsfrågor samt utser verkställande direktör, vd. Vd ansva-
rar för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen fastställer och 
utser medlemmar i företagsledningen.

ÄgAren

Ägandet utövas i praktiken av Näringsdepartementet genom enheten för 
statlig bolagsförvaltning. Statens ägarpolicy ligger till grund för styrning av 
Apoteket tillsammans med bolagsordning, ekonomiska mål och ägaranvis-
ningar. I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, 
tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor. Ägarpolicyn 
omfattar även särskilda riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och för 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ägaren ställer krav på att 
Apoteket ska agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket 
innefattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorrup-
tion, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Apoteket ska även tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Avsteg från Koden redovisas i 
avvikelse tabellen på sidan 50. Avstämning under året mellan ägaren och 
bolaget samordnas från bolagets sida av styrelsens ordförande. Även vd 
deltar vid dessa möten.
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årSStÄmmA

Vid årsstämman den 18 april 2016 omvaldes 
Christian W Jansson (ordförande), Gert Karn-
berger, Kristina Schauman, Maria Curman,  
Leif Ljungqvist och Sussi Kvart. 

Stämman beslöt att dela ut 1 100 miljoner  
kronor till ägaren. Apoteket erhöll uppdraget att 
behålla befintliga apoteksombud till och med   
den 30 juni 2017.

Årsstämman var öppen för allmänheten som 
gavs möjlighet att ställa frågor i anslutning till 
stämman. Endast ett fåtal personer närvarade och 

ingen riksdagsledamot, som enligt bolagsord-
ningen har rätt att närvara vid stämman.

reviSorer

Årsstämman utser revisor och vid årsstämman 
omvaldes KPMG AB till revisor med Ingrid 
Hornberg Román som huvudansvarig revisor. 
Revisorerna ansvarar för att granska bolagets 
finansiella rapportering samt styrelsens och vd:s 
förvaltning av bolaget. Revisorernas oberoende 
ställning säkerställs av lagstiftning samt interna 
och externa yrkesetiska regler.

StyrelSen

Nomineringsprocessen för styrelseledamöter 
 koordineras av Näringsdepartementet genom 
enheten för statlig bolagsförvaltning. Kompetens-
behovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, 
situation och utmaningar samt styrelsens nuvarande 
sammansättning och resultat av årets utvärdering 
av styrelsen. Arbetstagarorganisationerna  
Sveriges Farmaceuter och Unionen har utsett en 
ledamot och en suppleant vardera. Den manliga 
representationen i styrelsen utgör 50 procent av 
bolagsstämmovalda ledamöter. Samtliga arbets-

  

feBruari:
•  Investeringar i 

apoteksnätet

•  Boksluts- 
kommuniké

Mars:

•  Års- och hållbarhets-
redovisning 2015

•  Kallelse till årsstämma 
och beslutsförslag 

•  Investeringar i  
apoteksnätet 

aPril:

•  Delårsrapport  
januari–mars

•  Investeringar i  
apoteksnätet

•  Konstituerande 
årsmöte

MaJ: 

•  strategisk 
 inriktning

•  Beslut om 
vice vd

Juli:

•  Delårsrapport  
januari–juni 

•  Finanspolicy

•  Investeringar i  
apoteksnätet

sePteMBer:

•  Affärsplan 2017–2019

•  Investeringar i  
apoteksnätet

styrelseÅret: under 2016 har det varit elva styrelseMöten, inklusive det konstituerande Mötet. dessa Ärenden Behandlades under Året.

deCeMBer:

•  Budget

•  Ställningstagande om 
behov av internrevision

•  Riskmandat för  
Apotekets pensions-
stiftelse

•  Gottgörelsebeslut

•  Investeringar i  
apoteksnätet

•  Styrelseutvärdering

•  Riskanalys

oktoBer:

•  Delårsrapport  
januari–september

•  Investeringar i  
apoteksnätet

•  Ny logistiklösning för 
distanshandeln

Juni:

•  Uppföljning av  
riskanalys

•  Investeringar i  
apoteksnätet
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tagarledamöter är kvinnor. Vd i  Apoteket, Ann Carlsson, ingår inte i  
styrelsen, men närvarar vid samtliga möten tillsammans med CFO och  
bolagets chefsjurist som är styrelsens sekreterare.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete för att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och styrelsens utskott. 
Ansvarsfördelning mellan styrelse och vd, inklusive rapportinstruktion,  
regleras i årlig fastställd vd-instruktion. Styrelsemöten följer en fastställd  
årscykel och normalt träffas styrelsen fem gånger per år, två gånger på  
våren och tre på hösten. Dessa möten kompletteras med kortare besluts-
möten per telefon. De ordinarie mötena innehåller alltid genomgång av  
protokoll och utestående frågor samt avrapportering från utskott och  
verkställande direktör. Styrelsen har inte inrättat en särskild gransknings-
funktion (internrevision), men bolaget har under året fortsatt arbetet med  
att förstärka den interna kontrollen. 

UtSkott 

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisions- och ett ersättningsutskott.
Revisionsutskottet bistår styrelsen med att kvalitetssäkra bolagets och  

koncernens finansiella rapportering. I revisionsutskottet ingår Kristina  
Schauman (ordförande), Gert Karnberger och Leif Ljungqvist. 

Ersättningsutskottet  förbereder frågor om ersättning och andra anställnings- 
villkor för ledande befattningshavare. I ersättningsutskottet ingår Christian  
W Jansson (ordförande), Maria  Curman och Sussi Kvart. Revisorerna har  
deltagit i revisionsutskottsmöten vid ett flertal tillfällen under året i samband 
med genomgång av delårsrapporter, internkontroll och övriga revisions- 
insatser. Revisorerna har deltagit i styrelsemöte i samband med fastställandet 
av års- och hållbarhetsredovisning, samt för samtal med styrelsen utan närvaro  
av vd och medlemmar i företagsledningen. 

Mer information om styrelse och revisor finns på sidorna 102–103.

verkStÄllAnde direktör

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen. 
Styrelsen fastställer kompletterande instruktioner. Det är vd:s ansvar att  
hålla styrelsen kontinuerligt informerad om väsentliga händelser och i övrigt 

styrelsens Möten oCh arvoden

invald  
år

möten 
styrelse 

möten 
revisions-

utskott

möten 
ersättnings-

utskott

ordinarie 
arvode,  

tkr

Arvode  
utskotts-

arbete, tkr

christian W Jansson 1 2009 11/11 7/7 300 30

gert karnberger 2 2009 11/11 5/6 150 25

kristina schauman 3 2009 11/11 6/6 150 50

Maria curman 4 2012 11/11 7/7 150 20

leif ljungqvist 5 2012 11/11 4/6

sussi kvart 6 2015 11/11 7/7 150 20

lisa ekstrand 7 2015 11/11 12

hanna ottosson 8 2016 9/9 8

Marie redeborn 9 2012 0/2 4

gunilla larsson 10 2009 10/11 12

lena rhodin 11 2014 10/11 12
 
1)  Styrelsens ordförande. Ordförande 

i ersättningsutskottet.

2)  Ledamot i revisionsutskottet

3)  Ordförande i revisionsutskottet 

4)  Ledamot i ersättningsutskottet

5)  Ledamot i revisionsutskottet

6)  Ledamot i ersättningsutskottet

7)  Arbetstagarrepresentant (tidigare 
suppleant), utsedd av Sveriges 
Farmaceuter, fr o m maj 2016

8)  Arbetstagarrepresentant, 
(suppleant), utsedd av Sveriges 
Farmaceuter fr o m april 2016

9)  Arbetstagarrepresentant, utsedd 
av Sveriges Farmaceuter, t o m 
mars 2016

10)  Arbetstagarrepresentant, utsedd 
av Unionen 

11)  Arbetstagarrepresentant 
(suppleant), utsedd av Unionen

avvikelsetaBell

regel i koden Avvikelse Förklaring

2.1–2.7: Bolaget ska ha 
en valberedning.

valberedning har inte 
inrättats.

enheten för statlig bolagsförvaltning 
inom näringsdepartementet ansvarar 
för nomineringsprocessen.

4.5: redovisning av  
oberoende i förhållande 
till bolagets större aktie-
ägare.

Beroende i förhållande 
till större aktieägare 
 redovisas inte.

regeln syftar i huvudsak till att skydda 
minoritetsaktieägare i bolag med spritt 
ägande.

i statligt helägda bolag saknas skäl för att 
redovisa oberoende  i detta avseende.
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vilken fråga har varit den viktigaste för Apotekets styrelse under 2016? 
 ”den allt hårdare konkurrensen från duktiga kollegor i branschen ställer ännu 
större krav på Apotekets kunderbjudanden. nöjda kunder som känner att vi 
är omtänksamma kommer tillbaka.”

 
vad var Apotekets största bedrift under året?
 ”vi har fått igång vår butiksexpansion som under många år varit hämmad av 
begränsningar till följd av omregleringen.”

 
vad är styrelsens största utmaning under det kommande året?
 ”vårdaffärens lönsamhet är en stor utmaning och vi kommer att behöva om-
pröva vissa områden för att kunna erbjuda en bättre och mer effektiv service.”

 
vilka hållbarhetsutmaningar ser du framöver? 
 ”det är viktigt att få hela organisationen att dela inställningen att vi spelar 
en viktig roll och bidrar till en hållbar utveckling i samhället. det är också en 
utmaning att se till att fler människor använder sin medicin på rätt sätt. 
generiskt utbyte sparar pengar för samhället och för individen men ställer 
tyvärr till det för vissa personer som mer tänker på hur läkemedlet ser ut 
än vad det innehåller. vi tar in hållbar utveckling som en viktig komponent  
i allt vi gör. det handlar inte bara om att vara bäst i klassen på hållbarhet, 
vi gör det för att vi tror att det är rätt men också för att vi vill finnas på 
marknaden under lång tid framöver.”

 
Hur drivande är ägaren i hållbarhetsfrågor? 
 ”vi har en fördel eftersom vår ägare svenska staten redan tidigt tryckte på i 
dessa frågor, så det vi tycker är viktigt idag tycker andra är viktigt imorgon. 
hållbarhetsaspekten finns som en naturlig del i Apotekets verksamhet så det 
var inte svårt att få gehör internt när ägaren började ställa högre krav.” 

organisera bolaget så att ändamålsenlig styrning 
och kontroll av verksamheten uppnås. Vd fattar 
beslut självständigt eller med stöd av två besluts-
organ, företagsledningen och etablerings- och 
förnyelsekommittén samt centrala stödfunktioner. 

FöretAgSledningen 

Företagsledningen leds av vd och sammanträder 
två gånger per månad då besluts- och informations- 
frågor hanteras. Utöver det kollektiva ansvaret 
för ledningen av bolaget har varje ledamot ett 
individuellt ansvar för sin verksamhet. 

Mer information om företagsledningen
finns på sidorna 104–105.

Uppföljning av verksamheten sker per enhet 
och område avseende verksamhetsfrågor, håll-
barhetsfrågor och kvalitets- och miljöavvikelser, 
vilka koordineras av CFO respektive hållbarhets-
chef och kvalitetschef. Övriga deltagare närvarar 
efter behov.

etABleringS- ocH FörnyelSekommittén

Investeringar i apoteksnätet, nyetableringar,  
flyttar och nedläggning av apotek, bereds av  
etablerings- och förnyelsekommittén som består 
av vd, CFO, chef Apoteksnät, försäljningschefer 
och chefsjurist.

christian W Jansson
Apotekets styrelseordförande

”hållbarhetsaspekten finns som en 
naturlig del i apotekets verksamhet.”
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Rapport över intern kontroll  
avseende finansiell rapportering 
Styrelsen är enligt aktiebolagslagen och Svensk 
kod för bolagsstyrning ytterst ansvarig för att 
bolaget har en god intern kontroll, processer och 
rutiner som säkerställer att fastlagda principer för 
finansiell rapportering och intern kontroll efter-
levs samt att bolagets finansiella rapportering är 
upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga 
redovisningsstandarder samt övriga krav. Denna 
rapport har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen 6:6 andra stycket andra punkten. 
Beskrivningen av koncernens system för intern-
kontroll och risk omfattar även moderbolagets 
beskrivning av densamma. 

Apoteket använder COSO:s (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission) ramverk Internal Control Integrated 
Framework för att stödja utvecklingen av interna 
styr- och kontrollsystem. Den interna kontrollen 
beskrivs med hjälp av komponenterna kontroll-
miljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, infor-
mationsspridning och uppföljning. 

Funktionen för intern kontroll går igenom 
beslutade processer och följer upp kontrollaktivi-
teter där risker finns och rapporterar avvikelser 

för den interna kontrollen till revisionsutskott 
och ledning. Funktionen har ett nära samarbete 
med företagets externa revisorer. 

kontrollmilJö

Basen för den interna kontrollen utgörs av kon-
trollmiljön med organisation, beslutsprocesser, 

ansvar och befogenheter som är dokumenterade 
och kommunicerade i styrande dokument såsom 
policyer, riktlinjer, instruktioner och manualer. 
Exempel på detta är arbetsfördelningen mellan 
å ena sidan styrelsen och å andra sidan verkstäl-
lande direktören och övriga organ som styrelsen 
inrättat. Ett annat exempel är instruktioner för 
attesträtt samt bolagets redovisnings- och  
rapporteringsstruktur.

Principer och former för rapportering, intern 
styrning, kontroll och uppföljning finns samlade 
i interna policyer, riktlinjer och instruktioner. 
Dessa görs tillgängliga för berörda medarbetare 
via Apotekets intranät och informationsmöten. 

riSkBedömning

Koncernens metoder för riskhantering syftar  
till att säkerställa att risker hanteras inom fast-
ställda ramar. Apoteket har en central ekono-
mifunktion som hanterar all redovisning för 
bolaget. Det är väsentligt att ekonomienheten 
har en förståelse för processer, rutiner och dess 
risker för att kunna identifiera, analysera och 
besluta om hanteringen av eventuella fel i den 

Informations
spridning

Kontrollmiljö

Riskbedömning

Kontroll 
aktiviteter

Uppföljning
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finansiella rapporteringen. Poster i balans- och 
resultaträkningen riskbedöms löpande, speciellt 
inför kvartals- och årsbokslut. Ett kriterium för 
om en aktivitet bedöms ha hög risk är volym,  
komplexitet, värdering samt periodisering. 

kontrollAktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att upptäcka, kor-
rigera och förebygga fel och ineffektivitet. Varje 
år tas ett kalendarium fram där genomgång av 
prioriterade processer och eventuella avvikelser 
planeras. Kontrollerna är definierade och beskri-
ver risken som kontrollaktiviteten syftar att mini-
mera samt vilket bevis som ska finnas för att visa 
att kontrollen är utförd. Varje verksamhetschef 
ansvarar för god intern kontroll inom sitt område. 
Det finns ett tydligt ansvar i organisationen att 
kontrollerna genomförs och att alla kontroller 
är förankrade i organisationen. Resultatet av de 
kontrollaktiviteter som genomförs presenteras 
och gås igenom med respektive verksamhetschef 
på regelbundna möten.

Under året har försäljningsprocessen för enhe-
terna vård och dos samt lagerprocessen för dos 

varit prioriterade. Uppföljning har även gjorts  
av de avvikelser som har funnits i lager-, försälj-
nings-, boksluts-, inköps-, samt IT-processerna 
för behörigheter och förändringar i IT-stöd.

inFormAtionSSpridning ocH UppFölJning

Apoteket har etablerade informations- och  
kommunikationsvägar så som interna styr-
dokument (interna policyer och riktlinjer) som 
syftar till att främja fullständighet och riktighet 
i den finan siella rapporteringen. Apoteket följer 
upp efterlevnad av dessa styrande dokument. 
Styrelse och företagsledning får löpande infor-
mation avseende den finansiella rapporteringen. 
De officiella rapporterna granskas av de externa 
revisorerna och innefattar en öppen dialog. Verk-
ställande direktör och ledning vidareförmedlar 
informationen till medarbetarna i företaget och 
externa rapporter publiceras också på intranätet. 

Varje månad analyseras det ekonomiska resul-
tatet samt operativa nyckeltal för alla enheter 
inom företaget. Kvartalsvis har ledningen genom-
gång med verksamhetschefer där man går igenom 
resultat, nyckeltal och måluppfyllelse för verk-

samheten. På detta sätt erhålls en god bild över 
affärsläget och det säkerställs att verksamhets-
styrningen fungerar i förhållande till målen.

StyrelSenS UppFölJning

Utfallet av koncernens process för riskbedömning 
och riskhantering behandlas årligen av styrelsen 
som följer upp att den omfattar alla väsentliga 
områden och ger en balanserad vägledning för 
olika befattningshavare. Styrelsen erhåller månat-
liga finansiella rapporter och vid varje styrelse-
sammanträde behandlas bolagets och koncernens 
finansiella ställning.

Koncernens internkontrollfunktion har under 
året följt upp de kontrollaktiviteter som finns 
beslutade i bolaget och rapporterat avvikelser  
till Apotekets revisionsutskott och ledning. 

Apoteket har inte någon internrevisionsfunk-
tion.  Styrelsen har beslutat i frågan och bedömer 
att befintliga strukturer för uppföljning och 
utvärdering ger ett tillfredställande underlag. 
Beslutet omprövas årligen. 
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Styrelse och revisor

Kristina schauman

civilekonom
ledamot sedan 2009. 
Född 1965. 

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseledamot och ordföran-
de i revisions utskottet i Billerud-
korsnäs AB, coor service  
Management AB, ellos group 
holding AB, orexo AB och  
ÅF AB. 

styrelseledamot, BeWi group 
AB, livförsäkringsbolaget 
skandia ömsesidigt samt  
styrelseledamot (suppleant) i 
Apotekets pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar: 
cFo carnegie investment 
Bank AB, cFo oMX AB samt 
finanschef i investor AB.

maria curman

civilekonom
ledamot sedan 2012.
Född 1950.

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseordförande i sF studios 
AB. styrelseledamot i Bonnier 
AB, Bonnier Books, cappelen 
damm A/s samt Work for you.

Tidigare befattningar: 
ceo Bonnier Books och  
vd sveriges television.

Lisa eKstrand

Arbetstagarrepresentant, 
utsedd av sveriges  
Farmaceuter. 
Farmacie magister, 
leg. receptarie
i Apotekets styrelse sedan 2015. 
Född 1975.

Andra väsentliga uppdrag: 
vice ordförande sveriges 
Farmaceuter. 

GuniLLa Larsson

Arbetstagarrepresentant, 
utsedd av Unionen. 
leg. receptarie
i Apotekets styrelse sedan 2009. 
Född 1951.

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseledamot i Apotekets 
pensionsstiftelse. suppleant  
i Apotekets personalstiftelse. 
(ej på bild)

Lena rhodin

Arbetstagarrepresentant 
(suppleant), utsedd av 
Unionen.
Apotekstekniker
i Apotekets styrelse sedan 2014. 
Född 1959.

hanna ottosson

Arbetstagarrepresentant  
(suppleant), utsedd av 
sveriges Farmaceuter.  
leg. apotekare
i Apotekets styrelse sedan 2016.  
Född 1977.

christian W Jansson

ordförande
civilekonom, ek. dr h.c. 
ledamot sedan 2009. 
Född 1949. 
 
Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseordförande i Wynd inc 
och Md international AB.  
styrelseledamot i europris AsA, 
excillum AB, collodial resources 
AB och lilla Båstad AB.

Leif LJunGqvist

civilekonom
ledamot sedan 2012.  
Född 1971. 
 
Andra väsentliga uppdrag: 
Bolagsförvaltare på enheten för 
statlig bolagsförvaltning inom 
näringsdepartementet. 
styrelse ledamot i  sveaskog AB, 
samhall AB samt statens 
Bostadsomvandling AB.

Tidigare befattningar: 
styrelseledamot AB svensk 
Bilprovning, Akademiska hus,  
vasallen AB samt AB Bostads-
garanti. Aktieanalytiker 
kaupthing Bank samt  
hagströmer & Qviberg.

Gert KarnberGer

gymnasieingenjör
ledamot sedan 2009.  
Född 1943. 
 
Tidigare befattningar: 
vd, koncernchef och styrelse- 
ledamot i clas ohlson AB,  
styrelseledamot i Alectas  
överstyrelse och swedol  
samt vice ordförande i  
systembolaget AB.

sussi Kvart

Jur. kand.
ledamot sedan 2015.
Född 1956.

Andra väsentliga uppdrag:
styrelseledamot i dgc one AB. 
ordförande i kvinvest AB.

Tidigare befattningar:
Advokatfirman lagerlöf, 
politiskt sakkunnig riksdagen 
och statsrådsberedningen. 
Bolagsjurist ericsson.

Revisor
inGrid hornberG román

Auktoriserad revisor,
kpMg AB, vald 2015.
Född 1959.

Andra väsentliga uppdrag:
BAe systems hägglunds AB, 
BAe systems Bofors AB,
Billerudkorsnäs AB, eQt partners AB 
och linas Matkasse AB. 

styrelse och revisor
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lisa ekstrand

christian W Jansson

lena rhodin

leif ljungqvist

gert karnberger

kristina schauman

Maria curman

hanna ottosson
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eric LundberG

direktör Marknad.
Marknadsekonom.
Anställd 2015 och medlem  
i företagsledningen  
sedan mars 2017.
Född 1978.

Tidigare befattningar:
nordisk marknadsdirektör 
plantasjen AsA, marknadschef 
Bauhaus och lidl sverige. 

Favorit på Apoteket:  
Försvarets hudsalva.

Företagsledning

ann carLsson

vd och koncernchef.
Fil. kand. Anställd och  
medlem i företags- 
ledningen sedan 2010. 
Född 1966.

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseordförande sveriges  
Apoteksförening, styrelse-
ledamot i Axfood AB, 
svensk handel, sns –  
studieförbundet,  
näringsliv och samhälle 
samt ruter dam. 

Lars sKuthoLm

vice vd och direktör  
Försäljning & drift.
civilekonom. Anställd 2009  
och medlem i  företags-
ledningen sedan 2011. 
Född 1968.

Tidigare befattningar: 
Uppdrag inom pharmacia,  
nycomed, novartis  
och nestlé.

Favorit på Apoteket:
Bulldog original  
shower cream.

anna roGmarK

chefsjurist och direktör.
hållbarhet & Juridik. 
Jur. kand. Anställd 2005 och  
medlem i företagsledningen  
sedan 2010. 
Född 1965.

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseledamot (suppleant) i  
Apotekets pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar: 
Bolagsjurist Biovitrum AB  
och pharmacia AB.

Favorit på Apoteket:
salsyvase.

oLLe carLs

direktör logistik.
MBA. Anställd och medlem i 
företagsledningen sedan 2012.  
Född 1960.

Tidigare befattningar: 
logistikdirektör dahl 
sverige AB, vd Ups logistics 
group nordic AB, Marknads- 
och it-chef schenker clc AB,
logistikchef computer 
2000 AB.

Favorit på Apoteket:
c/o recipe for men  
Multi Moisturizer.

Tidigare befattningar: 
Uppdrag inom  
icA-koncernen,  
senast som chef  
Affärsområden icA.

Favorit på Apoteket:
vichy ideal Body serum  
bodylotion.

FöretAgsledning
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carL tersmeden

tf cFo. 
Anställd sedan 2002  
och medlem i företags-
ledningen sedan 
september 2016. 
Född 1962.

Tidigare befattningar: 
ekonomichef 
Alcro-Beckers 
skandinavien.

Favorit på Apoteket:
dentipro tandkräm.

Joachim nieLsen

direktör Apoteksnät.
civilekonom. Anställd 2015 
och medlem i företagsled-
ningen sedan januari 2016. 
Född 1965.

Tidigare befattningar: 
Uppdrag inom icA- 
koncernen (affärs- och 
butiksutveckling), etable-
ringschef Apoteket AB och 
grundare av (apoteks-
kedjan) Medstop AB.

Favorit på Apoteket:
MyggA.

anna roGmarK

chefsjurist och direktör.
hållbarhet & Juridik. 
Jur. kand. Anställd 2005 och  
medlem i företagsledningen  
sedan 2010. 
Född 1965.

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseledamot (suppleant) i  
Apotekets pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar: 
Bolagsjurist Biovitrum AB  
och pharmacia AB.

Favorit på Apoteket:
salsyvase.

eva hemb kommer att  
tillträda som cfo under 2017.Wictoria GLans

Försäljningschef nord. 
ekonomie Magister. Anställd 2013 
och adjungerad medlem i företags-
ledningen sedan januari 2016.
Född 1974.

Tidigare befattningar: 
Försäljningschef samt ekonomichef  
och Business controller Jc AB, 
ekonomichef svensk handel.

Andra väsentliga uppdrag: 
styrelseledamot i Aktieinvest 
Fondkommission AB.

Favorit på Apoteket:  
lcc – good to go dry schampoo.

Kenneth haGsten 

direktör hr.
Fil. kand. och MBA.  
Anställd och medlem i 
företagsledningen 
sedan 2013. 
Född 1970.

Tidigare befattningar: 
Uppdrag inom icA, 
senast som director 
hr development.

Favorit på Apoteket:
kosttillskott Apoteket Man.

caLvin anderson

Försäljningschef syd.
Anställd 2013 och adjungerad 
medlem i företagsledningen 
sedan januari 2016.  
Född 1974.

Tidigare befattningar: 
retail director peak  
performance AB, head of 
retail gant sweden AB.

Favorit på Apoteket:  
Apoliva Argan & Almond 
kroppsolja. 

FöretAgsledning
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