
 
 

 
Redovisning från styrelsen i Nordax Group AB (publ) (“Nordax”) i enlighet med 
bestämmelse 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)  
 

Regelverket som ligger till grund för utvärderingen 

Enligt reviderad version av Svensk kod för Bolagsstyrning ska svenska aktiebolag, vars 

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige bland annat följa vissa 

bestämmelser gällande ersättningar till ledande befattningshavare. Dessa bestämmelser 

innebär att: 

• Enligt p. 9.1 ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med uppgifter att (i) bereda 

styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under 

året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt (iii) följa 

och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande 

befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande 

ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

 

• Enligt p. 10.3 ska styrelsen, senast tre veckor före årsstämman, lämna en 

redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt p. 9.1 andra och tredje 

punkten, på sin webbplats under avdelningen för bolagsstyrningsfrågor. 

 
Ersättningskommittén 

Styrelsen har etablerat en ersättningskommitté vars huvudsakliga arbetsuppgifter bl.a. 

består av att bereda styrelsens beslut avseende principer för ersättningar, samt bereda 

styrelsens beslut om fast och rörlig ersättning, och andra anställningsvillkor till VD och 

ledande befattningshavare. Vidare så består ersättningskommitténs huvudsakliga 

arbetsuppgifter bl.a. i att löpande övervaka och utvärdera programmen för rörlig 

ersättning.   

Ersättningskommittén består av Arne Bernroth (ordförande), Christian Beck och Synnöve 

Trygg. 

 
Utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare (p. 9.1 andra punkten)  

Ledande befattningshavare omfattades under 2016 av Nordax kontant- och aktiebaserade 

ersättningsprogram Nordax’s Management Incentive Plan (“MIP 2016”). I samband med att 

ersättningskommittén beredde styrelsens beslut att inrätta ett Management Incentive Plan 

så utvärderades olika alternativa program. Som en följd av att Nordax introducerade en 

Management Incentive Plan så diskvalificerades samtliga ledande befattningshavare från 

att delta i det kontantbaserade program för rörliga ersättningar som omfattar övriga 

anställda på Nordax. 

MIP 2016 övervakas löpande under året och det förväntade utfallet utvärderas och 

rapporteras till styrelsen. Ersättningskommittén övervakar även de enskilda ledande 

befattningshavarnas deltagande i MIP 2016 samt bereder styrelsens beslut om att erbjuda 

rörlig ersättningar samt att betala ut under tidigare år beslutad och uppskjuten rörlig 

ersättning.  

Det är ersättningskommitténs uppfattning att MIP 2016 uppfyller syftet att attrahera och i 

förlängningen behålla de mest kvalificerade och dedikerade anställda. Dessutom leder MIP 

2016 till ett långsiktigt engagemang som ligger i aktieägarnas intresse. 

Baserat på utvärderingen så föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att anta en 

Management Incentive Plan för 2017 som är baserad på och i all väsentlighet följer samma 



 
 

struktur som MIP 2016. Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns tillgängligt på Nordax 

hemsida. 

 
Utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer (p 9.1 tredje punkten) 

Enligt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören 

och ledande befattningshavare som årsstämman 2016 fattat beslut om så ska ersättningar 

på Nordax baseras på två huvudkomponenter; fast ersättning och rörlig ersättning. Fast 

ersättning består av månadslön och pensionsavsättningar. Den totala ersättningsnivån ska 

återspegla komplexiteten, ansvarsnivån och den kompetens som krävs för varje position 

samt den enskilde anställdes prestation. Därutöver gäller att ersättningar ska uppmuntra 

hög prestation, sunt beteende och risktagande i linje med Nordax värderingar, långsiktiga 

intressen och den riskaptit som fastställts av styrelsen. Ersättningskommittén har under 

året utvärderat och berett styrelsens beslut i samtliga frågor som rör ersättningar till 

ledande befattningshavare på Nordax och kan konstatera att dessa är marknadsmässiga 

och väl avvägda. 

Styrelsens ersättningskommitté kan därmed konstatera att riktlinjerna för ersättning och 

andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare 

beslutade av Nordax årsstämma 2016 har tillämpats på ersättningar till ledande 

befattningshavare på ett korrekt sätt. 

____________________ 

Styrelsen i mars 2017 

Nordax Group AB (publ) 

 


