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Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen  

I. Bakgrund 

I syfte att kunna attrahera och bibehålla kompetenta och motiverade medarbetare 

måste bolaget ha en marknadsmässig struktur och nivå för ersättningar till 

bolagsledningen.  

 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 godkänner styrelsens förslag beträffande 

principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 

ledande befattningshavare i enlighet med följande.  

II. Styrelsens förslag till beslut 

 Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs 

av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla 

pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds av 

ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. 

 

A. Fast grundlön  

Fast grundlön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare 

omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig 

ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. 

 

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI) 

Den rörliga ersättningen för verkställande direktören uppgår till maximalt 100 

procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen 

maximerad till 80-100 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för 

verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av 

ett antal, i huvudsak, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De 

kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen 

av bolagets substansvärde per aktie och respektive verksamhetsårs fokusfrågor. 

Övriga ledande befattningshavare, dock ej verkställande direktör, innehar även en 

diskretionär parameter. Bolagets sammanlagda kostnad för den totala rörliga 

ersättningen skall ej överstiga 10,1 Mkr (inklusive sociala avgifter).  

 

C.  Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)  

I syfte att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas och för att 

uppmuntra de anställdas förvärv av aktier i bolaget ska, i tillägg till den ovan 

beskrivna årliga rörliga ersättningen, ett långsiktigt incitamentsprogram med 

följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:  

i. Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till 

ett visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av 

samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i 

form av en engångsutbetalning (”Matchningsbeloppet”). Den anställde skall 

använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier 

skall via avtal behållas i minst 3 år.  
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ii. Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en 

engångsutbetalning (”Prestationsbeloppet”). Den anställde ska använda 

Prestationsbeloppet, netto efter skatt, för att förvärva aktier i bolaget. Dessa 

aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.  

iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att 

den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina 

förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt 

prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2021 

uppfyllts.  

iv. Vid fulltecknande av LTI-programmet blir kostnaden för bolaget avseende 

utbetalning av Matchningsbeloppet inklusive sociala avgifter maximalt 2,3 

Mkr medan kostnaden för Prestationsbeloppet inklusive sociala avgifter 

uppgår till högst 11,7 Mkr.  
 

Övrigt  
 

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av 

styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete 

kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av 

ingångna avtal. 

 

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.  

 

 

_______________________ 

 

Stockholm i mars 2018  

 

BURE EQUITY AB (publ) 

Styrelsen 


