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STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING  
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

 
 
Styrelsen i AarhusKarlshamn AB (publ) föreslår att årsstämman 2009 beslutar om 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. 
 
Principerna för ersättning till AarhusKarlshamns ledande befattningshavare är 
utformade för att säkerställa att AarhusKarlshamn ur ett internationellt perspektiv 
kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation för att 
attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen till 
ledande befattningshavare skall bestå av fast grundlön, årlig variabel lön, pension, 
bilförmån samt avgångsvederlag. 
 
Den fasta lönen skall vara individuellt differentierad utifrån ansvar och prestation 
samt skall fastställas utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. 
 
Utöver fast årslön skall de ledande befattningshavarna även kunna erhålla variabel 
lön, vilken skall ha ett förutbestämt tak och baseras på utfallet i förhållande till 
årligen fastställda mål. Målen skall vara relaterade till företagets resultat och även 
kunna kopplas till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla delen skall 
maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen.   
 
Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- 
eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För närvarande finns inga utestående 
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 
 
Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 60 års ålder. 
Pensionsplanerna för de ledande befattningshavarna skall antingen vara förmåns- 
eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav. 
 
Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD och de övriga 
ledande befattningshavarna vara tolv månader, varvid rätt skall kunna finnas till 
avgångsvederlag med ett förutbestämt tak motsvarande tolv månadslöner. För 
egna uppsägningar skall normalt en uppsägningstid om sex månader gälla och 
inget avgångsvederlag utgå.  
 
Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i 
koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, 
samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall 
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 
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