STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER
FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN
Styrelsen föreslår att årsstämman den 13 maj 2020 fattar beslut om att riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall gälla fram till 2024 om de
inte behöver revideras innan dess. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga i
bolagets ledning. Riktlinjerna ska bidra till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet som framgår av hemsidan www.softronic.se.
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år till årsstämman för beslut.
Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån
de berörs, den verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.
Riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare är att alla ersättningar (grundlön,
rörlig lön, pension och övriga förmåner) skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Inga förmåner utöver
praxis erbjuds och inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler från bolaget.
Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilt fall vid särskilda skäl. Rörlig lön är alltid
relaterade till kvantitativa mål. VDs pension är avgiftsbaserad och för övriga gäller allmän
pensionsplan via ITP eller individuella lösningar med motsvarande nivåer. Uppsägningstiden
är för VD sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolaget och för övriga tre
till tolv månader. Bolagets stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna
arvoderas marknadsmässigt för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte
utgör styrelsearbete.
Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa
ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjorts en del
av ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram
avseende utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer
utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning
att redovisas.
Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet
eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.
Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman
2019.
Årsredovisningen 2019 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under
2019.

