Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019
___________________________________________________________________________

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
koncernledningen. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om
riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Elanders skall erbjuda
en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan
rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörlig
ersättning, övriga förmåner samt pension.
Grundlön
Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Rörlig ersättning
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar
och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta
mål. För verkställande direktören och ekonomidirektören skall den rörliga ersättningen uppgå till högst
60 respektive 50 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare skall den rörliga
ersättningen uppgå till högst 40 procent av grundlönen.
Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil,
företagshälsovård m m.
Pension
Pensionsavsättningar får motsvara högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen eller, i
förekommande fall, högst ITP-kostnaden med tillägg för allmän pensionsavgift enligt lag eller
motsvarande. Styrelsen skall ha rätt att utan hinder av riktlinjerna förnya redan träffade
pensionsöverenskommelser på väsentligen oförändrade villkor. Pensionsgrundande lön skall utgöras
av grundlönen.
Avgångsvederlag m m
Mellan bolaget och verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om 18 månader vid
uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida skall gälla en
uppsägningstid om 6 månader. Uppsägningstider från bolagets sida för andra ledande
befattningshavare skall normalt vara 3-18 månader. Under uppsägningstiden skall normal lön utgå.
Avgångsvederlag skall ej utgå.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen har under 2018 beslutat om en sådan avvikelse genom att
godkänna att den rörliga ersättningen till en utlandsbaserad ledande befattningshavare framdeles får
överstiga föreskrivna 40 procent av grundlönen. Skälet är att styrelsen bedömt att detta erfordrats för
att det totala kompensationspaketet till befattningshavaren ska bli konkurrenskraftigt i ljuset av lokala
förhållanden.
Tidigare beslutade ersättningar
Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

