1 (1)

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2016, anta
följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De föreslagna riktlinjerna är
oförändrade jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2014.
Incitamentssystem för bolagets affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Mot
denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som ska erbjuda
konkurrenskraftiga villkor samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i
aktieägarnas intresse.
Incitamentssystemet består av ett antal komponenter – fast lön, rörlig lön,
pensionsavsättningar, köpoptioner samt syntetiska optioner – och vilar på fem grundläggande
principer.
-

-

Ratos medarbetare ska erbjudas konkurrenskraftiga villkor i en bransch där konkurrensen
kring kvalificerade medarbetare är hård och samtidigt uppmuntras att stanna kvar inom
Ratos.
Såväl individuella insatser som gruppens prestationer ska gå att koppla till av styrelsen
tydligt uppsatta mål.
Rörlig lön som utbetalas ska kopplas till den resultatutveckling som kommer aktieägarna till
godo. Rörlig lön till ledande befattningshavare utfaller först efter att vissa villkor uppfyllts
avseende avkastning på bolagets kapital och utbetalas över en flerårsperiod. Kostnaden för
respektive års rörliga lön bokförs dock i sin helhet det år ersättningen intjänats.
Styrelsen fastställer årligen ett tak för den sammantagna rörliga lönen, vilken maximalt ska
uppgå till cirka en procent av bolagets eget kapital vid ingången av verksamhetsåret.
Ratos nyckelpersoner ska uppmuntras till en samsyn med bolagets aktieägare vilken
åstadkoms genom rimligt avvägda optionsprogram där medarbetarna dels tar del av
kursstegringar alternativt realiserade värdeökningar, men även tar en personlig risk genom
att betala en marknadsmässig premie för optionerna.

Såvitt avser kostnaderna för föreslagna optionsprogram hänvisas till styrelsens förslag avseende
köpoptioner (punkt 17) och syntetiska optioner (punkt 19). Pensionsförmåner utgår i
allmänhet i enlighet med ITP-planen. Vid pensionsförmåner som avviker från ITP-planen
tillämpas premiebestämda pensionsförmåner.
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.
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