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Maria Snöbohm ny ordförande för Nämnden för svensk 

redovisningstillsyn 
 
Styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett 
Maria Snöbohm till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn 
från den 10 januari 2022.  

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar årsredovisningar och halvårsrapporter främst för 
bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM. Granskningen utförs 
på delegation av Finansinspektionen och ledamöterna som ingår i nämnden ska vara oberoende. 
Nämnden är ett självständigt organ inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

”Vi är mycket glada över att Maria Snöbohm har tackat ja till att leda nämndens viktiga arbete 
framöver. Maria har en utmärkt bakgrund som välmeriterad bolagsjurist på finansmarknaden. Även 
hennes erfarenheter som advokat och från domstolsväsendet kommer att vara mycket värdefulla”, 
säger Katarina Lidén, vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 
 
”Nämnden för svensk redovisningstillsyn verkar för att börsbolagens rapportering ska hålla en hög 
kvalitet och bidrar på så sätt bland annat till investerarskyddet. Jag ser mycket fram emot att få 
arbeta med dessa viktiga frågor som i grunden handlar om att främja en välfungerande svensk 
värdepappersmarknad”, uppger Maria Snöbohm. 

Nämndens nuvarande tillförordnade ordförande, Göran Melin, kommer att fortsätta i rollen som vice 
ordförande.  

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en paraplyorganisation inom den svenska 
självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina fem organ: 

• Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden, 
• Aktiemarknadens självregleringskommitté som utvecklar och förvaltar regler för 

aktiemarknaden, 
• Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden och 

regler för aktiemarknaden, 
• Nämnden för svensk redovisningstillsyn som har som uppgift att utföra granskning av svenska 

noterade bolags finansiella rapportering och 
• Rådet för finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt 

regelbunden finansiell rapportering. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Katarina Lidén  
Vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, tel: 08-50 88 22 78 
 
Maria Snöbohm 
Tillträdande ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn, tel: 070-813 65 78  
 
Mer information finns på våra webbplatser:  
Nämnden för svensk redovisningstillsyn  
God sed på värdepappersmarknaden 

https://www.redovisningstillsyn.se/
http://www.godsedpavpmarknaden.se/

