
 

 

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 
av ersättningar till ledande befattningshavare 

Ersättningsutskottet har under året bestått av Magnus Johansson (ordförande), Jörgen 
Durban och Annika Sten Pärson. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att 
bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen, 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 anser att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare, vilka antogs av årsstämman 2017, i huvudsak har uppfyllt sina syften 
och fungerat väl. Ersättningsutskottet har vidare funnit att ersättningen till ledande 
befattningshavare har utgått i enlighet med dessa riktlinjer.  

När det gäller bolagets system för rörlig ersättning har ersättningsutskottet funnit 
följande. Årsstämman har under flera år antagit ett årligen återkommande långsiktigt 
incitamentsprogram. Inför årsstämman 2017 lämnade dock styrelsen inte något förslag 
om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram pga. den budsituation som bolaget 
då befann sig i. I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig 
måluppfyllelse, har ersättningsutskottet bedömt att det återigen bör inrättas ett 
långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har 
utvärderat olika typer av långsiktiga incitamentsprogram och därvid funnit att det vore 
ändamålsenligt utifrån bl.a. bolagets verksamhet, utvecklingsskede och organisation att 
inrätta ett kontantbaserat – och inte aktie- eller aktiekursrelaterat – incitamentsprogram 
enligt vilket prestationsmålet baseras på avkastning på sysselsatt kapital under en period 
som inte understiger tre år. Ersättningen till deltagare vid måluppfyllelse ska inte 
överstiga 50 procent av deltagarens fasta årslön.  

Mot bakgrund av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering har styrelsen föreslagit 
att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska möjliggöra inrättandet av 
ett sådant program. Om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare antas, har styrelsen för avsikt att inrätta ett långsiktigt 
incitamentsprogram i enlighet med ovan angiven struktur. Programmet kan vara årligt 
återkommande. 
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