
 

 

 

Ersättningspolicy för Ahlsell AB  

Riktlinjerna enligt denna policy ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Ahlsells 

koncernledning (”Koncernledningen”). 

 

Ahlsell strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig 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 baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den rörliga 

delen ska inte överstiga 80 procent av den fasta lönen. 

 

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås 

årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet 

ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Incitamentsprogram ska omfatta personer i ledande 

ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att såväl 

bolagets som de individuella uppsatta målen infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett 

långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. 

 

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. 

 

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om sex månader vid egen 

uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 18 månader vid uppsägning från bolagets 

sida. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida är 

medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, 

inte berättigade till något avgångsvederlag.  

 

Styrelsen äger 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. 

 

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av 

styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören 

fattar ersättningsutskottet beslut om ramar för ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. 

Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut. 
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