
 

Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut 

om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till 

ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning 

och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas 

på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, 

efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte 

ersättning som beslutas av bolagsstämman. 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och 

hållbarhet 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Indutrade kan rekrytera och 

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

ersättningsnivåer och anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga, vilket dessa riktlinjer 

möjliggör. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att 

säkerställa aktieägarnas intressen. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se 

bolagets hemsida https://www.indutrade.se/om-indutrade/mal--strategi/.  

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare, det vill säga verkställande direktör och 

andra personer i koncernledningen (bolagsledningen). Beträffande 

anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga 

anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa 

riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt skall tillgodoses. 

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets 

affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

Ersättningen och dess former 

Totalersättningen ska vara marknadsmässig, enkel, långsiktig och mätbar och får bestå av 

följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmån samt 

andra förmåner. 

Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktie- 

och aktiekursrelaterade ersättningar (för information om nuvarande sådana program, se 

bolagets hemsida https://www.indutrade.se/om-indutrade/bolagsstyrning/ersattningar/).  

Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period 

om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den 

fasta årliga lönen. 

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som 

gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är 
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verksam, maximalt 40 procent av den fasta årliga lönen, och bör baseras på 

avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen. 

För medlemmar i bolagets ledning som inte omfattas av ITP-planen ska rörlig lön inte vara 

pensionsgrundande. 

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt 

bilförmån. Premier och andra kostnader av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till 

högst 15 procent av den årliga fasta lönen. Utgivande av icke-monetära förmåner ska 

underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och ska motsvara vad som kan anses 

rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam. 

Upphörande av anställning 

Uppsägningstid för medlem av bolagsledningen ska på bolagets initiativ vara högst 12 

månader, och på individens initiativ 6 månader. Uppsägningslön för en medlem av 

bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner vid uppsägning från 

bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen. 

Kriterier för rörlig kontantersättning 

Den rörliga ersättningen ska vara utformad så att den belönar uppfyllelsen av tydliga 

målsättningar, i enkla och transparenta konstruktioner, och vara kopplad till ett eller flera 

definierade och mätbara finansiella mål, till exempel försäljningstillväxt, EBITA-marginal 

eller avkastning på operativt/sysselsatt kapital. Eventuella icke-finansiella mål ska vara 

hållbarhetsrelaterade. Finansiella mål ska utgöra minst 75 procent av samtliga mål. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning 

avslutas sker en utfallsbedömning. Ersättningsutskottet ansvarar för denna bedömning för 

verkställande direktörens utfall, medan verkställande direktören ansvarar för 

utfallsbedömning för övriga medlemmar i bolagsledningen. Såvitt avser finansiella mål ska 

bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen 

med de eventuella justeringar som styrelsen anser nödvändiga eller lämpliga. 

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska 

förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, underlåta eller återkräva utbetalning av 

rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. 

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om rörlig ersättning av engångskaraktär, 

förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande 10 procent av den fasta 

årliga lönen, och inte utges mer än en gång per år och individ. Sådan ersättning ska inte 

vara pensionsgrundande såvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. 

Beslut om sådan ersättning för verkställande direktören ska fattas av styrelsen på förslag av 

ersättningsutskottet, och för andra ledande befattningshavare av ersättningsutskottet på 

förslag av verkställande direktören. 

I övrigt ska rörlig kontant ersättning inte utgå. 
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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 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, utvärdera och tillämpa riktlinjerna 

Styrelsens inrättade ersättningsutskott har i uppgift att bereda styrelsens beslut angående 

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

förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslag till beslut vid 

årsstämman. 

Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för 

bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. 

Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor närvarar inte 

medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.  

Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå de av bolagsstämman beslutade 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. 

 

Stockholm i mars 2021  

Indutrade Aktiebolag (publ)  

Styrelsen 


