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Styrelsen föreslår att bolagsstämma antar följande riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare med följande lydelse: 

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Bolagets koncernledning 
("Koncernledningen"). 

Bolaget strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom 
förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till 
den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan. 

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar 
som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens 
resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 60 procent av den 
fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och 
praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas 
enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa 
förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. 

Mellan VD och Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan medlemmar i 
Koncernledningen och Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-12 månader. Vid uppsägning från 
Bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under 
uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget 
avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning. 

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för 
ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast 
följande årsstämma.  

____________________ 
Stockholm i april 2016 

Styrelsen 

 


	Styrelsens i Rejlers AB (publ), fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

