
 

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för Genova 

Property Group AB (publ) fastställd på årsstämma den 24 april 2020 

 

Ledande befattningshavare 

Med ledande befattningshavare avses inom ramen för dessa riktlinjer bolagets 

styrelseledamöter som har ingått ett anställningsavtal eller konsultavtal med 

bolaget eller ett koncernbolag, verkställande direktör, vice verkställande 

direktör (om tillämpligt) och till dessa rapporterande chefer som ingår i 

koncernens ledningsgrupp. 

Grundläggande ersättningsprinciper 

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och 

tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, 

förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. 

Bolaget ska därför erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som 

möjliggör för bolaget att säkerställa dess tillgång till ledande 

befattningshavare med den kompetens som bolaget behöver. 

Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska vara övergripande principer för 

ersättning till ledande befattningshavare i bolaget.  

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och 

anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om de 

anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens 

ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens 

beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de 

begränsningar som följer av dessa. 

Principer för fast och rörlig ersättning 

Ersättningen till de ledande befattningshavarna kan utgöras av en fast 

grundlön, rörlig kontant ersättning, pension samt andra förmåner.  

Principer för fast grundlön 

Varje ledande befattningshavare ska erhålla fast grundlön som bidrar till att 

attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den fasta grundlönen ska 

baseras på den ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och 

prestation och ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.  

Principer för rörlig ersättning 

Verkställande direktören ska inte erhålla rörlig ersättning. Övriga ledande 

befattningshavare kan erhålla en rörlig ersättning om styrelsen särskilt 
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beslutar om detta. Sådan rörlig ersättning ska baseras på extraordinära 

insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i 

förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam 

diskussion inom styrelsen. De definierade och mätbara målen ska vara 

utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och 

hållbarhet. Som framgår ovan ska utfallet av rörlig ersättning baseras på 

mätbara mål. Den rörliga ersättningen ska grundas på (i) utfall i förhållande 

till bolagets antagna finansiella mål, samt (ii) uppfyllnad av uppställda 

individuella mål. För respektive ledande befattningshavare får den rörliga 

ersättningen utgöra maximalt motsvarande 40 procent av den fasta 

grundlönen.  

Pension  

De ledande befattningshavarna ska erbjudas marknadsmässiga 

pensionsvillkor och pensionsnivåer. Pensionsförmåner ska vara 

premiebestämda alternativt förmånsbestämda om individen i fråga omfattas 

av förmånsbestämd pension i enlighet med tillämpliga 

kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska endast utgöra grund för 

pensionsförmåner om det följer av tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. 

Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. 

Pensionsavsättningar ska baseras enbart på fast lön. För respektive ledande 

befattningshavare får pensioner utgöra maximalt motsvarande 15 procent av 

den fasta grundlönen i den mån inte högre avsättning följer av tillämplig 

kollektivavtalad pensionsplan. 

Andra förmåner  

De ledande befattningshavarna kan erbjudas andra förmåner som exempelvis 

ersättning för frisk- och sjukvård, tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. 

Förmånerna ska vara marknadsmässiga och kostnaderna för sådana förmåner 

får för respektive ledande befattningshavare utgöra maximalt motsvarande tio 

procent av den fasta grundlönen. 

Uppsägningstid och avgångsvederlag  

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska 

som huvudregel gälla tillsvidare. Uppsägningstiden för ledande 

befattningshavare ska vara tre till sex månader. För verkställande direktören 

ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om upp till nio månader. 

Avgångsvederlag ska inte utgå. 
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Beslutsprocess 

I bolaget finns ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter, 

inklusive styrelsens ordförande tillika ordförande i ersättningsutskottet. 

Ersättningsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska, i förhållande till styrelsen, ha 

en beredande funktion i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska 

således utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut, samt 

utvärdera tillämpningen av de riktlinjer årsstämman fattat beslut om.  

När det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna ska 

styrelsen, dock minst var fjärde år, lägga fram förslag till riktlinjer för beslut 

av årsstämman.  

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande 

befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas 

efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således 

inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. 

Beslutade riktlinjer får ändras genom beslut av annan bolagsstämma än 

årsstämman. Vidare ska ersättningsutskottet bereda, inom ramen för av 

årsstämman beslutade riktlinjer, förslag rörande ersättning till verkställande 

direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska 

årligen utvärdera verkställande direktörens insatser. 

Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera under året pågående och 

avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt 

gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Dessutom ska 

ersättningsutskottet för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport 

över ersättningen till bolagets ledande befattningshavare och senast tre 

veckor före årsstämman hålla ersättningsrapporten tillgänglig för aktieägarna 

på bolagets webbplats. Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska 

styrelsen dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för 

varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning 

till ledande befattningshavare som kan erfordras. Vid ersättningsutskottets 

och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte 

verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i 

koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna. 
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Avvikelse från riktlinjerna  

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå dessa riktlinjer helt eller delvis, om 

det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för 

att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att 

säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i 

ersättningsutskottets uppgifter att bereda beslut i ersättningsfrågor, vilket 

innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avvikelse ska redovisas och 

motiveras årligen i ersättningsrapporten. 

* * * 

 


