
 

 

 
 

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till 

ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande 

befattningshavare enligt följande: 

Allmänt 

Clavister-koncernen, i vilken Clavister Holding AB är moderbolag, (”Koncernen”), ska ha de 

ersättningsnivåer och anställningsvillkor för ledande befattningshavare som erfordras för att säkerställa 

Koncernens tillgång till ledande befattningshavare med nödvändig kompetens och kapacitet för att nå 

uppställda mål till kostnader anpassade för Koncernen. Syftet är att skapa incitament för ledande 

befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena 

ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen. 

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörliga ersättningar samt långsiktiga aktie- 

eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, utöver pension och andra sedvanliga förmåner.  

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer verkställande direktör och övrig bolagsledning i 

Clavister Holding AB samt verkställande direktör och övrig bolagsledning i Clavister AB.  

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar i form av arvode och annan ersättning för styrelsearbete.  

Fast lön 

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en 

marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna principer samt 

respektive befattningshavares särskilda kompetens.  

Rörliga ersättningar inklusive aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål och 

prestationskriterier och syfta till att främja Koncernens långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning som 

utgår kontant ska inte överstiga 50 procent av total ersättning och ska inte vara pensions - eller 

semesterlönegrundande. Aktiebaserade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman i Clavist er 

Holding AB och utformas med syftet att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande 

befattningshavare och aktieägare i Clavister Holding AB. 

Uppbyggnaden av ett eget aktieinnehav i Clavister Holding AB ska främjas. Intjänandeperioden alternativt 

tiden för slutligt förvärv av aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade instrument ska inte understiga 

tre (3) år.  

Ersättning till styrelseledamöter 

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete 

som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett 

marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen. 

Pensionsförmåner 

Clavister Holding och Clavister AB har en pensionspolicy ”Premium” antagen av styrelsen. De ledande 

befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller 

för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive 
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befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Koncernens kostnader. Pensionsavsättningar 

ska vara avgiftsbestämda. 

Övriga förmåner 

Övriga förmåner för ledande befattningshavare kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och andra sedvanliga 

förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. 

Uppsägningslön och avgångsvederlag 

Avgångsvederlag inklusive fast lön under uppsägningstiden ska inte överstiga tolv (12) månaders fast 

ersättning.  

Information om tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning 

Bolaget har sex utestående incitamentsprogram till bolagets anställda. 

Program 2016/2019, omfattandes 530 800 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper ut 

den 30 juni 2019,  

Program 2017/2020:1, omfattandes 75 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 79 kronor som löper 

ut den 28 februari 2020,  

Program 2017/2020:2, omfattandes 70 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 72 kronor som löper 

ut den 28 februari 2020, och  

Program 2017/2020:3 omfattandes 300 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 30 kronor som löper 

ut den 30 juni 2020. 

Program 2018/2021:1 omfattandes 50 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 36,3 kronor som löper 

ut den 13 juni 2021. 

Program 2018/2021:2 omfattandes 700 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 36,3 kronor som 

löper ut den 13 juni 2021. 

Frångående av riktlinjer  

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen ska 

redogöra för orsaken till avvikelsen vid närmast följande årsstämma. 

__________ 

 

Örnsköldsvik, i april 2019 

Clavister Holding AB (publ) 

Styrelsen 
 

 


