
 
 
 
 
 
          
ERSÄTTNINGSPOLICY 
 
 
Allmänt  

Börsbolag bör enligt värdepappersmarknadslagen 7 kap. 7 b § ha en ersättningspolicy 
som presenteras på bolagsstämman. Ersättning till styrelse och verkställande 
direktören samt eventuell ställföreträdare för verkställande direktören inkluderas av 
denna policy. 

 
Syftet med ersättningspolicyn är att främja företagets långsiktiga ekonomiska 
framgång och konkurrenskraft samt främja en gynnsam utveckling av 
aktieägarvärdet.  

 
Ersättningspolicyn ska minst vart fjärde år läggas fram för behandling på 
bolagsstämman. Detta gäller också väsentliga förändringar i ersättningspolicyn. 
Bolagsstämman den 17.4.2020 behandlar ersättningspolicyn. 
 
 

Styrelsen 
 

Kompensationen till medlemmarna i styrelsen utgörs av en årlig ersättning som 
godkänns vid koncernens årliga bolagsstämma. Syftet med den årliga ersättningen är 
att utgöra en relevant kompensation för den tid som styrelsemedlemmarna avsätter 
till sitt arbete. 
 
 

Verkställande direktören och eventuell ställföreträdare 
 

Styrelsen fastställer lön och arvode för verkställande direktören och eventuell 
ställföreträdare för verkställande direktören. Löner och arvoden baserar sig på 
följande: 
- fast lön och arvoden 
- naturaförmåner 
- bonus 

 
Styrelsen fastställer årligen bonussystemet för högsta ledningen. Modellen för 
bonusutbetalningarna bör definieras på sådant sätt att styrelsen under exceptionella 
omständigheter kan begränsa eller avvisa utbetalning av bonus, beaktandes 
företagets aktieägare och övriga intressegrupper.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Avtalsvillkor 
 

Villkoren i avtalen med högsta ledning är följande: 
- arbetsavtalen gäller tillsvidare  
- uppsägningstiden är minst 6 månader både gällande uppsägning på egen begäran 

samt uppsägning från företagets sida 
 
 
Revisorsutlåtande 
 

Företagets revisorer måste senast tre veckor före bolagsstämman lämna ett skriftligt 
utlåtande om huruvida principerna har tillämpats i enlighet med föregående 
bolagsstämmas beslut.  

 
 
Ersättningsrapport 
 

Syftet med ersättningsrapporten är att ge investerare en tydlig och omfattande bild 
av ersättningar till företagets styrelse och högsta ledning.  

 
Ersättningsrapporten presenteras årligen på bolagsstämman. Bolagsstämman 
besluter om godkännande av rapporten. 

 
I ersättningsrapporten ingår:  
- utbetalda fasta löner och arvoden totalt 
- naturaförmåner totalt 
- hur det totala beloppet för ersättningen är relaterat till resultatet och hur 

ersättningen har förändrats i förhållande till företagets resultat under tidigare år 
- revisorsutlåtande om att uppgifterna är lämnade 

 


