
   
 

 

 
 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till 

ledande befattningshavare 
 

 Dessa riktlinjer avser anställningsvillkoren för verkställande direktören och övriga ledande 

befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till 

verkställande direktören. 

 

 Lön och övriga förmåner 
 

 Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall 

utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bostads-

förmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. 

 

 Någon rörlig ersättning skall inte förekomma. 

 

 Pension 

 

 Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Bolaget eller befattningshavaren skall äga 

ömsesidig rätt att begära pensionsuttag tidigast från 60 år. Pension före 65 år skall vara 

förmånsbestämd eller avgiftsbestämd. Pension från 65 år skall följa ITP-planen. Därutöver 

skall befattningshavaren kunna erhålla en kompletterande ålderspension. För sådan 

kompletterande pension skall en successiv övergång ske från den tidigare tillämpade 

ordningen med en förmånsbestämd pension till en ordning där pensionen är avgifts-

bestämd. 

 

 Uppsägningstid och avgångsvederlag 
 

 Uppsägningstiden bör normalt vara ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, 

och sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsäg-

ning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 

24 månadslöner. För nya avtal skall gälla att lön under uppsägningstid och avgångs-

vederlag sammanlagt inte skall överstiga ett belopp motsvarande lönen för två år. 

 

 Incitamentsprogram 
 

 Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befatt-

ningshavare skall fattas av bolagsstämman. 

 

 Ersättningsutskott 

 

 Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställ-

ningsvillkor för verkställande direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana 

frågor. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner avseende 

övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd löne-

policy. 

 

 Avvikelse i enskilt fall 
 

 Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 

för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redo-

visas vid närmast följande årsstämma. 
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