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Styrelsen i Ferronordic Machines AB förslag till årsstämman 2015 avseende riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
enligt följande. 
 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordic Machines ledning. 
Medlemmarna i koncernledningen, inklusive verkställande direktören och eventuell vice verkställande 
direktör, kallas fortsättningsvis ”ledningen”. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det 
att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs 
därefter.  

Grundläggande principer 

Ersättning till ledningen skall baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader inom vilka 
Ferronordic Machines verkar och den miljö inom vilken den individuelle ledningspersonen arbetar. 
Dessutom skall ersättning vara konkurrenskraftig för att möjliggöra för Ferronordic Machines att 
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. 

Fasta ersättningar 

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan, samt den enskilde 
befattningshavarens ansvarsområde och prestation. För utlandsboende ledande befattningshavare med 
lön i rubel kan den fasta ersättningen justeras för att reflektera valutakursförändringar.  

Rörliga ersättningar 

Ledningen kan erhålla rörlig ersättning utöver den fasta ersättningen. Rörlig ersättning skall betalas vid 
uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för 
hela koncernen eller utvecklingen för den del av koncernen för vilken personen i fråga är ansvarig. Den 
rörliga ersättningen får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 % av den fasta 
ersättningen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 50 % av den fasta ersättningen. 
Undantag från detta får göras avseende Erik Eberhardson, vars rörliga ersättning kan uppgå till högst 
150 % av den fasta ersättningen (enligt tidigare överenskommelse i samband med sänkning av den fasta 
ersättningen). 

Styrelsen har beslutat att inte föreslå något aktiebaserat incitamentsprogram till årsstämman 2015. 

Icke-monetära och andra förmåner 

Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring. 
Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall såsom 
ersättning för bostad och skola för utlandsboende befattningshavare.  

Pensionsersättningar 

Förutom de pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledande befattningspersoner 
erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit 
bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade 
utan garanterad pensionsnivå. 

Avgångsvederlag 

Avgångsvederlag skall inte överstiga 12 månader.  
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Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och 
andra anställningsvillkor  

Ersättningsutskottet ansvarar för att: 
1) bereda styreslens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor 

för ledningen, 
2) uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för 

ledningen,  
3) uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt  
4) uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.  

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om: 
1) verkställande direktörens och eventuell vice verkställande direktörs löner och andra 

anställningsvillkor, och 
2) principer för ersättning (inklusive pension och avgångsvederlag) till ledningen i övrigt.  

Ersättningsutskottet har dessutom ansvaret för att granska och inför styrelsen föreslå de aktiesanknutna 
incitamentprogram som skall beslutas av bolagsstämman. 

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer 

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

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans 
prövning av förslaget till riktlinjer 

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit vid årsstämman 2015 faller inom ramen 
för riktlinjerna.  

Stockholm i april 2015 
 
Styrelsen i Ferronordic Machines AB (publ) 


