
Ersättningsrapport    

 

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare 

("ersättningsriktlinjerna"), för Haldex AB:s (publ) ("Haldex” eller "Bolaget") antagna av 

årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten innehåller även information om 

ersättning till Haldex verkställande direktör.  

 

Införandet 

Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap 53 a § och 53 b § i aktiebolagslagen (2005:551) och 

Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 

incitamentsprogram (gällande från den 1 januari 2021).   

 

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ i årsredovisningslagen (1995:1554) framgår av not 9 på 

sidan 60 i Bolagets årsredovisning för 2020. 

 

Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 

90 - 94 i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode 

beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidan 60 i årsredovisningen för 2020. 

Väsentliga händelser 2020 

Verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 - 

9 i  årsredovisningen 2020. 

 

Bolagets ersättningsriktlinjer: omfattning, syfte och avvikelser 

 

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Haldex koncernen ska 

vara balanserade, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken 

individen verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i syfte att i ett kort- och 

långsiktigt perspektiv skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta 

medarbetare och chefer vilket är en förutsättning för att kunna implementera Bolagets affärsstrategi, 

tillvarata Bolagets långsiktiga intressen och uppnå Bolagets hållbarhetsmål. En förutsättning för att 

uppnå dessa mål är att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsriktlinjerna 

möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. 

Ersättning ska enligt ersättningsriktlinjerna kunna utgå som fast lön, rörlig ersättning, pension och 

andra förmåner. 

 

Den rörliga ersättningen ska baseras på individuella prestationer och vara kopplad till förutbestämda 

och mätbara kriterier, som också ska bidra till att uppfylla Bolagets strategi och mål,s om t.ex. 

försäljning, rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital. Syftet med den rörliga ersättningen 

är att motivera de ledande befattningshavarna att nå de uppsatta målen och därmed bidra till att 

uppfylla bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsmål.  

Under 2020 beslutade styrelsen att inte inrätta vare sig kortsiktiga- eller långsiktiga 

incitamentsprogram på grund av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen varken fastställde eller 

tillämpade därför några kriterier för utbetalning av rörlig ersättning under räkenskapsåret. Ingen 

rörlig lön har såldes betalats ut till verkställande direktör under 2020. 

 



Ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2020 finns på bolagets hemsida (länk nedan). 

Revisorns rapport om huruvida bolaget har följt ersättningsriktlinjerna finns även tillgänglig på 

bolagets hemsida https://www.haldex.com/en/corporate/.  

 

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. 

Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som 

enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ersättning till företagsledningen har 

betalats i enlighet med riktlinjerna. Ingen ersättning har krävts tillbaka. 

 

Total ersättning  

 

Tabell 1 – Total ersättning till verkställande direktören 2020 (kSEK)* 

 
Namn och 

befattning 

Fast ersättning  Ettårig rörlig 

ersättning 

Extraordinära 

poster 

Pensionskostnader Total 

ersättning 

Andel fast och 

rörlig 

ersättning Grundlön Andra 

förmåner 

Helene Svahn, 

VD 

4 296 97** * 0 0 824*** 5 253 Fast 100 % 

Rörlig 0  % 

 
* Tabellen redovisar ersättning som intjänades 2020. Utbetalning av intjänad ersättning kan ha gjorts samma år eller 

senare år.  

** Inkluderar bilförmån, sjukförsäkring och andra anställningsförmåner som ges till de anställda i Bolaget. 

*** Endast den fasta lönen är pensionsgrundande.  

 

Aktiebaserad ersättning 

 

Bolaget har inte haft några utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram sedan 

2017. De långsiktiga incitamentsprogram som har gällt sedan dess har endast innefattat kontant 

ersättning.  

 

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat 

 

Tabell 2 - Ersättning och Bolagets resultat (kSEK)* 

  
2020 jämfört 

med 2019 

2020 

Ersättning till ledande befattningshavare  

Helene Svahn, VD** + 273 (+6,7%) 5 253 

Gruppresultat *** 

Tillväxt -15,0% -20,0% 

EBIT -4,5% -2,5% 

EBITDA 0,8% 7,5% 

ROCE -4,4% 5,0% 

Genomsnittlig ersättning i heltidsekvivalenter för bolagets andra anställda 

Anställda i Haldex**** 
 
 

2,1% 921 

* Även om rapporteringsskyldigheten ännu inte gällde för räkenskapsåret 2019 har Bolaget valt att lämna upplysningar om 

förändring i ersättning till verkställande direktören mellan räkenskapsåren 2019 och 2020 då informationen varit 

lättillgänglig även för 2019. Bolaget har dock inte information om tidigare räkenskapsår lättillgänglig.  

** Helene Svahn tillträdde som verkställande direktör den 3 juni 2019. Ersättningen för 2019 har räknats upp för att 

återspegla den totala ersättning som Helene Svahn skulle ha fått om hon hade varit anställd hela räkenskapsåret 2019.  

*** Haldex-koncernens resultat.  

**** Exklusive ersättning till verkställande direktören. 


