Bilaga D

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.
Indutrade ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna
rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.
Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa
aktieägarnas intressen.
Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och
mätbara. Ersättningen till bolagsledningen ska i normalfallet bestå av en fast och en rörlig
del. Den fasta lönen för bolagsledningen ska vara marknadsanpassad och baseras på
kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga delen ska belöna uppfyllelsen av tydliga
målsättningar avseende bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt
koncernens tillväxt i enkla och transparenta konstruktioner Bolagsledningens rörliga
ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och kan maximalt uppgå till 12
miljoner kronor.
Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta
personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat
och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett
långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga
villkor. Bolaget ska kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares
förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan kontant ersättning ska i
normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.
Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta ledningsmedlemmarnas
arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den
marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.
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Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som
gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är
verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän
pensionsplan, i Sverige ITP-planen.
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.
Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, ekonomi- och
finansdirektören, affärsområdeschefer, head of group finance samt koncerncontrollern.
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Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut avseende
anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen utvärderar årligen
verkställande direktörens insatser. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor
avseende riktlinjer för ersättningsfrågor för bolagsledningen för beslut i styrelsen.
Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för
övriga medlemmar i bolagsledningen.
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för bolagsledningen
om det i enskilda fall finns särskilda skäl.
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