
 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående 
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står 
i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna 
avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor 
hanteras av styrelsen i sin helhet, som fullgör de uppgifter som ersättningsutskott ska ha enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i 
koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna ska 
gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga 
avtal efter denna tidpunkt.  
 
Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande 
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska 
bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga 
ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens 
totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan 
utgöra maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsåldern är normalt 65 år. 
 
Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan 
anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex 
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För 
verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader. 
Avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska kunna utgå. Summan av den fasta 
lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande 
befattningshavarens fasta lön för 24 månader. 

 
Tidigare beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till 
betalning 
Bolaget har ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner, se not 29 i årsredovisningen 
för 2017. VD har, vid uppsägning från bolagets sida, rätt till avgångsvederlag motsvarande 
sex månadslöner. Utöver detta och åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, 
pension och andra förmåner finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande 
befattningshavare som inte har förfallit till betalning. 
 
Beräknade kostnader för rörlig ersättning 
Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den rörliga ersättningen till ledande 
befattningshavare kan komma att kosta vid olika tänkbara utfall. Det bonusprogram som för 
närvarande gäller för ledningen kunde för 2017 som mest ha kommit att kosta bolaget 4,0 
miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Den faktiska kostnaden för 2017 blev 91 000 
kronor. De riktlinjer styrelsen föreslår medger rörliga ersättningar som maximalt uppgår till 
50 procent av respektive befattningshavares fasta lön under ett år. 
 
Avsteg från de riktlinjer som beslutades år 2017 
Bolaget har inte gjort några avsteg från de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2017. 
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