
 

 

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 
av ersättningar till ledande befattningshavare 

Ersättningsutskottet har under året bestått av Magnus Johansson (ordförande), Annika 
Sten Pärson och Staffan Jufors. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa 
och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av 
bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, samt gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt regel 
10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av 
ersättningsutskottets utvärdering. 

Ersättningsutskottet har under året utvärderat bolagets ersättningsstrukturer i ljuset av 
den budsituation som bolaget har varit inne i sedan juli 2016 och därvid funnit behov av 
att justera anställningsvillkoren i syfte att behålla ledande befattningshavare. Utskottet 
och styrelsen har därvid godkänt justeringar av de ledande befattningshavarnas 
anställningsvillkor enligt följande: 

i) Uppsägningstiden vid uppsägning från såväl den anställde som från bolagets 
sida har förlängts till 12 månader fram till och med den 30 juni 2017. Från och 
med den 1 juli 2017 gäller återigen de uppsägningstider som gällde före dessa 
ändringar av de befintliga anställningsvillkoren. 

ii) De ledande befattningshavarna har givits rätt till ett avgångsvederlag uppgående 
till 12 månadslöner som utgår vid uppsägning från Haldex sida efter en så kallad 
change of control (dvs. när en fysisk eller juridisk person förvärvar aktier i 
Haldex som representerar mer än hälften av det totala antalet röster) eller efter 
att styrelsen utsett en ny verkställande direktör i Haldex, förutsatt att 
meddelande om uppsägning lämnas före den 1 januari 2019.  

iii) De ledande befattningshavarna har givits rätt till en så kallad retention-bonus 
uppgående till sex månadslöner förutsatt att de ledande befattningshavarna 
förblir anställda fram till och med den 31 december 2017. 

Ändringarna av anställningsvillkoren enligt punkterna i) och ii) ovan innebär avvikelser 
från de riktlinjer som årsstämman 2016 godkänt. Avvikelserna har av utskottet och 
styrelsen bedömts nödvändiga för att behålla ledande befattningshavare med hänsyn till 
den budsituation som bolaget varit inne i sedan juli 2016. 

Ersättningsutskottet har utvärderat det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2016 
som antogs av årsstämman 2016 samt de tidigare programmen LTI 2015 och LTI 2014 
som i allt väsentligt har samma villkor som LTI 2016. Ersättningsutskottet noterar att 
incitamentsprogrammen fungerat väl. Med hänsyn till den budsituation som bolaget 
varit inne i sedan juli 2016 har dock utskottet och styrelsen valt att inte lägga fram 
förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram för beslut av årsstämman 2017. 
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