
Ersättningsrapport 
 
Bakgrund 
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Haldex AB 
(publ), antagna av årsstämman den 26 maj 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller 
även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets 
utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet 
med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande 
befattningshavare och om incitamentsprogram. 
 
Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 9 (Information om 
ersättning till ledande befattningshavare) på sidan 76 i årsredovisningen för 2021. Information om 
ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 45–53 i 
årsredovisningen för 2021. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas 
årligen av årsstämman och redovisas i not 9 på sidan 76 i årsredovisningen för 2021. 

Väsentliga händelser 2021 

Helene Svahn lämnade sitt uppdrag som Vd för Haldex den 31 maj 2021 och Jean-Luc Desire utsågs till 
ny Vd. Styrelsen utsåg, Haldex finansdirektör, Lottie Saks, till tillförordnad Vd från 1 juni 2021 fram tills 
Jean-Luc Desires tillträde den 14 juni 2021. Haldex Vd sammanfattar Bolagets övergripande resultat i 
sin redogörelse på sidorna 6–7 i årsredovisningen 2021. 

 
Bolagets ersättningsriktlinjer: omfattning och syfte 
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, som 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.  

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna kan beslut fattas på bolagets stämma  
att införa långsiktiga incitamentsprogram.  
 

  



Långsiktiga incitamentsprogram 
I den senaste LTI-planen, LTI 2018, som var en treårsplan 2018–2020, uppfylldes inte målet I LTI-planen 
och därför gav den inget utfall eller utbetalning under 2021. 
 
Årsstämman beslutar om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. 
Styrelsen har till årsstämman 2022 lämnat förslag om att ett långsiktigt bonusprogram skall inrättas, 
för mer information vänligen se kallelsen till årsstämma, tillgänglig på Bolagets hemsida 
https://www.haldex.com/sv/corporate .  

 
Aktieoptionsprogram (Vd) 
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.  
 
Vid årsstämman 2021 godkändes ett långsiktigt incitamentsprogram för den verkställande direktören 

(”LTI 2021”). LTI 2021 ger rätt att, på vissa villkor, förvärva aktier i Haldex AB (publ) för ett förbestämt 

pris (”Optionerna”). I enlighet med villkoren för LTI 2021 skulle den verkställande direktören ha 

förvärvat aktier och Optionerna tilldelats senast den 31 juli 2021. Dessa villkor blev dock inte uppfyllda 

i tid. Den verkställande direktören har förvärvat 16 000 kvalificeringsaktier i slutet av december 2021 

och kommer att tilldelas 48 000 Optioner omkring den 28 april 2022. Optionerna kommer att upphöra 

om de inte godkänns av stämman. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna 

tilldelningen av Optionerna baserat på villkoren i LTI 2021, som ska fortsätta att gälla för LTI 2021 och 

Optionerna. 

Det högsta antalet Optioner som kan tilldelas enligt LTI är 60 778, vilket motsvarar cirka 0,12 procent 

av totala antalet aktier och röster i Haldex. Optionerna ska ge Vd:n rätt att erhålla aktier i Haldex efter 

en treårsperiod som slutar den 31 juli 2024 (”Intjänandeperioden”), under förutsättning att deltagaren 

fortsätter att inneha kvalificeringsaktierna vid slutet av intjänandeperioden. Antalet Optioner som kan 

intjänas ska bestämmas i enlighet med det följande: (i) en tredjedel (1/3) av Optionerna intjänas utan 

något ytterligare prestationsvillkor, och (ii) två tredjedelar (2/3) av Optionerna intjänas under 

förutsättning att Haldex genomsnittliga avkastning på eget kapital under Intjänandeperioden uppgår 

till minst femton procent (15%) och under förutsättning att deltagaren förblir anställd i Haldex vid 

slutet av intjänandeperioden. 

Kortsiktiga incitamentsprogram 
Styrelsen beslutade att ställa in samtliga incitamentsprogram för räkenskapsåret 2020. Ingen rörlig lön 
har såldes betalats ut till verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare under 2021 för 
prestation under räkenskapsåret 2020. 
 
Det kortsiktiga incitamentsprogrammet för Vd och andra ledande befattningshavare är kopplat till 
årliga koncernmål samt individuella mål. Det kortsiktiga incitamentsprogrammet för Vd:n 2021 var 
kopplat till mål avseende årlig tillväxt, EBIT och kassaflöde. För 2021, uppnåddes målen till 66,86% och 
motsvarande storlek på bonus betalas under 2022. 
 
Övrigt 
Haldex är generellt sett mycket restriktiv i att engagera styrelseledamöter i operativa uppgifter, men 
vid extraordinära uppgifter som inte betraktas som en del av ordinarie styrelsearbete kan det 
övervägas att anlita en styrelseledamot som konsult under en begränsad period, förutsatt att 
ersättningen är marknadsbaserad och i linje med ersättningen till Haldex ledande befattningshavare.  
 

https://www.haldex.com/sv/corporate


Detlef Borghardt har under 2021 stöttat Haldex koncernledning i vissa kunddialoger och förhandlingar. 
Supporten har varit relaterad till kunder och ämnesområden där Detlef Borghardts erfarenhet, 
strategiska expertis och nätverk har varit av avgörande betydelse. Ersättningen under 2021 uppgick till 
200 000 SEK. 
 
 
Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna 
Ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2020 och 2021 finns på bolagets hemsida. Revisorns 
rapport om huruvida bolaget har följt ersättningsriktlinjerna finns även tillgänglig på bolagets hemsida 
https://www.haldex.com/sv/corporate/.  
 
Bolaget har under 2021 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 VD-ersättning  
Tabell 1 – Total ersättning till verkställande direktören 2021 (TSEK)* 

 
Namn och 
befattning 

Fast ersättning  Rörlig 
ersättning 

Extraordinära 
poster 

Pensionskostnader Total 
ersättning 

Andel fast och 
rörlig 

ersättning Grundlön 
& förmåner 

Helene Svahn, Vd 
(tom 31 maj) 

7 139 0 0 1 133*** 8 272 Fast 100% 
Rörlig 0% 

Jean-Luc Desire, Vd 
(from 14 juni) 

2 723 2 000** 0 790*** 5 513 Fast 64% 
Rörlig 36% 

 
* Tabellen redovisar ersättning som intjänades 2021. Utbetalning av intjänad ersättning kan ha gjorts samma år eller 
senare år.  
** Rörlig ersättning 2021 avser ersättning utlagd i 2021, varav en del betald under året. 
*** Endast den fasta lönen är pensionsgrundande.  

 
 
 
  

https://www.haldex.com/sv/corporate/


Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat 
Tabell 2 - Ersättning och Bolagets resultat 
 

 Förändring 
2020/2019 

Förändring 
2021/2020 

2021 

Ersättning till Vd 
 

     

Jean-Luc Desire* +273 TSEK 6,7 % +3233 TSEK 61,55 % 8486 TSEK 

      

Genomsnittlig heltidsersättning för andra 
anställda 
 

     

Anställda i Haldex** +19 TSEK 2,1% +62 TSEK 6,8% 983 TSEK 

      

* Jean-Luc tillträdde som verkställande direktör i juni 2021. Vd-ersättningen för 2021 har räknats upp för att återspegla en 
årlig ersättning med syfte att kunna jämföra mot tidigare Vd-ersättning. Den faktiska ersättning som utbetalats framgår 
av Tabell 1 ovan. 
**Anställda i Haldex AB per den 31 december 2021, exklusive Vd:n. Pensionskostnad är inte inkluderad. 

 

Koncernresultat*** 
 

  2019 2020 2021 

Tillväxt   -15 % -20 % 21 % 

EBIT   -4,5 % -2,5 % 7,4 % 

EBITDA   0,8 % 7,5 % 12 % 

ROCE, exkl engångsposter   -4,4 % 5 % 12,9 % 

 
*** För Haldexkoncernen  
 


