
 

 

 
 

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till 

ledande befattningshavare 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med 

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

Clavister Holding AB samt verkställande direktör och övrig bolagsledning i övriga koncernen. Riktlinjerna 

ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter 

det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av 

bolagsstämman inklusive styrelsearvode som stämman beslutat om. 

Riktlinjernas främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

En framgångsrik implementering av Clavister-koncernens affärsstrategi och tillvaratagandet av 

koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera och 

behålla en ledning med god kompetens. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig 

ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att VD och andra personer i bolagsledningen kan erbjudas 

konkurrenskraftig totalersättning och anställningsvillkor.  

För ledande befattningshavare ska uppbyggnad av eget aktieinnehav i Clavister Holding AB främjas. 

Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman i Clavister Holding AB och utformas 

med tydlig koppling till affärsstrategin och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive 

hållbarhet. Programmen ska uppställa krav på egen investering och ska ha flerårig innehavstid. 

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att 

främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

Ersättning och ersättningsformer 

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättningen ska vara 

marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, 

pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa 

riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett 

eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den totala ersättningen 

och ska inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.  

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m 

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara 

finansiella eller icke-finansiella. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. 

Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive 

dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja 

befattningshavarens långsiktiga utveckling. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska 

bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ordförande för styrelsen ansvarar för 

bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig 

kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt 

avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella 

informationen. 



 

 

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 samtliga dotterbolag 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 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 

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv (12) månader. Fast kontantlön 

under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande 

den fasta kontantlönen för tjugofyra (24) månader för verkställande direktören och tolv (12) år för övriga 

ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara 

högst sex (6) månader, utan rätt till avgångsvederlag.  

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska 

kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare 

befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen 

vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, 

vilket ska vara högs sex (6) månader efter anställningens upphörande. 

Lön och anställningsvillkor för anställda  

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 

bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter 

samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och 

styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som 

följer av dessa.  

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om 

förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya 

riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska 

gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och 

utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid 

styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören 

eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 

 



 

 

Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda 

skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess 

hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i 

ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om 

avsteg från riktlinjerna. 

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

Bolaget har tre utestående incitamentsprogram till bolagets anställda. 

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. 

Information om avvikelser från de riktlinjer för ersättning som beslutades av årsstämman 2019  

Ersättningsutskottet har funnit att bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som 

antogs på årsstämman 2019 har följts samt att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är 

marknadsmässiga och ändamålsenliga. 

__________ 

 

Örnsköldsvik, i april 2020 

Clavister Holding AB (publ) 

Styrelsen 
 


