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STYRELSENS FÖRSLAG 
Wallenstam AB (publ) 
 

 

 

Förslag till  riktlinjer för lön och annan ersättning till  
ledande befattningshavare  
 

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att följande riktlinjer för bestämmande av 
lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i bolaget ska gälla för avtal som 
ingås under tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020. 

 
Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och övriga personer i bolagets 
koncernledning vilket vid tidpunkten för detta förslag omfattar Hans Wallenstam, 
Mathias Aronsson, Marina Fritsche, Susann Linde, Elisabeth Vansvik och Patrik 
Persson.  

 
Fast lön 
Ledande befattningshavare ska erbjudas fast lön som är konkurrenskraftig, 
marknadsmässig och som baseras på den anställdes ansvarsområde och prestation.  

 
Pensionsförmåner 
Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor 
huvudsakligen i form av premiebaserade pensionsavtal.  
 
Icke-monetära förmåner 
Ledande befattningshavare ska erbjudas sedvanliga icke-monetära förmåner som 
underlättar eller är nödvändiga för utförandet av arbetet och som motsvarar vad som 
kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Därutöver kan även förmån i 
form av bostad, inklusive därtill relaterade omkostnadsförmåner, erbjudas i enstaka 
fall.  

 
Rörlig ersättning 
Utöver fast lön ska rörlig ersättning som belönar förutbestämda och mätbara prestationer 
kunna erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande 
inom koncernen. Rörlig ersättning ska utbetalas i form av lön och ska inte överstiga den 
fasta ersättningen för aktuell befattningshavare under ifrågavarande år.  

 
Aktierelaterade incitamentsprogram 
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitament i form av syntetiska optioner om ett 
sådant erbjudande riktas till samtliga tillsvidareanställda i bolaget. Inrättandet av ett 
sådant program beslutas enligt tillämpliga regler och de närmare villkoren för programmet 
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beslutas av styrelsen eller den styrelsen utser. Utbetalningar enligt incitamentsprogram 
ska inte vara pensionsgrundande.  
 
Uppsägningstid och avgångsvederlag 
För ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. 
Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstiden, får inte överstiga 24 
månadslöner.  
 
Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger 
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för 
detta.  
 

____________________________ 
 

Göteborg den 6 februari 2019 
Wallenstam AB (publ) 

Styrelsen 


