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Regelverket som ligger till grund för utvärderingenRegelverket som ligger till grund för utvärderingenRegelverket som ligger till grund för utvärderingenRegelverket som ligger till grund för utvärderingen    

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (’’Koden’’) 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 i Koden 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 i Koden ska styrelsen, senast två 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. 

 
ErsättningsutskottetErsättningsutskottetErsättningsutskottetErsättningsutskottet    

Styrelsen i Nordax Group AB (publ) har etablerat ett ersättningsutskott 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 verkställande direktören (’’VD’’) och övriga ledande 
befattningshavare. Vidare består ersättningsutskottets huvudsakliga arbetsuppgifter bl.a. i 
att löpande övervaka och utvärdera programmen för rörlig ersättning.  

Ersättningsutskottet består av Andrew Rich (ordförande), Synnöve Trygg och Arne 
Bernroth. 

 
Utvärdering av programUtvärdering av programUtvärdering av programUtvärdering av program    för rörlig ersättning för rörlig ersättning för rörlig ersättning för rörlig ersättning ------------    p. 9.1 första punkten p. 9.1 första punkten p. 9.1 första punkten p. 9.1 första punkten     

Rörlig ersättning till VD och ledande befattningshavare erbjuds genom Nordax långfristiga 
kontant- och aktiebaserade incitamentsprogram, Nordax Management Incentive Plan 
(‘‘MIP’’). MIP introducerades för första gången 2015 och omfattar både kontant- och 
aktiebaserade ersättningskomponenter. I samband med att ersättningsutskottet beredde 
styrelsens beslut om MIP 2015 utvärderades olika alternativa program. Som en följd av att 
MIP 2015 introducerades diskvalificerades samtliga ledande befattningshavare från att 
delta i det koncerngemensamma kontantbaserade programmet för rörliga ersättningar. 

MIP 2015 övervakas löpande under året och det förväntade utfallet utvärderas och 
rapporteras till styrelsen. Ersättningsutskottet övervakar även de enskilda ledande 
befattningshavarnas deltagande i MIP 2015 samt bereder styrelsens beslut om att erbjuda 
rörlig ersättningar i enlighet med MIP 2015 samt att betala ut under tidigare år beslutad 
och uppskjuten rörlig ersättning.  

Det är styrelsens uppfattning att MIP 2015 uppfyller syftet att attrahera och i förlängningen 
behålla de mest kompetenta och dedikerade medarbetarna. Dessutom leder MIP 2015 till 
ett långsiktigt engagemang som ligger i aktieägarnas intresse. 
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Baserat på utvärderingen så föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att anta en 
Management Incentive Plan för 2016 som väsentligen är baserat på och följer samma 
struktur som MIP 2015. Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns tillgängligt på Nordax 
hemsida. 

Ersättningsstruktur och Ersättningsstruktur och Ersättningsstruktur och Ersättningsstruktur och ----nivåer nivåer nivåer nivåer ------------    p 9.1 tredje punktenp 9.1 tredje punktenp 9.1 tredje punktenp 9.1 tredje punkten    

Ersättningar på Nordax baseras på tre huvudkomponenter: fast ersättning, rörlig ersättning 
samt pensioner och andra förmåner. Den totala ersättningsnivån ska återspegla 
komplexiteten, ansvarsnivån och den kompetens som krävs för varje position samt den 
enskilde anställdes prestation. 
 
Det är styrelsens uppfattning att ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare 
skapar en lämplig balans mellan att motivera de ledande befattningshavarna och att uppnå 
en långsiktig, välbalanserad och konkurrenskraftig ersättning. 
 

_________________________ 
 

Styrelsen i april 2016 
Nordax Group AB (publ) 

 
 


